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KONFIRMANDUNDERVISNING SOM ANORDNAS AV EN KRISTEN
FÖRENING, STIFTELSE ELLER ANSTALT
Konfirmandundervisningen är en central del av kyrkans fortlöpande dopundervisning som sträcker sig genom hela livet. I kyrkolagstiftningen är konfirmandundervisningen församlingens sätt att ge kristen fostran, som leder till konfirmationen. I konfirmationen bekänner man sig till kyrkans tro. Konfirmationen ger medlemmarna av kyrkan vissa rättigheter, såsom att självständigt ta emot nattvarden
(KO 3 kap. 5 §) och vara fadder (KO 2 kap. 17 §) samt valbarhet till förtroendeuppdrag i församlingen (KL 7 kap. 3 §). För att konfirmationen ska ge dessa rättigheter förutsätts att den konfirmandundervisning som föregår konfirmationen
har hållits och att själva konfirmationen har förrättats i enlighet med kyrkolagstiftningen.
Enligt kyrkoordningen kan konfirmandundervisning bara anordnas av en församling eller av en kristen förening, stiftelse eller anstalt som beviljats tillstånd av
domkapitlet (KO 3 kap. 3 och 3 a §). Domkapitlet kan för viss tid bevilja en kristen
förening, stiftelse eller anstalt tillstånd att anordna konfirmandundervisning. Då
utövar domkapitlet även tillsyn över de skriftskolor som beviljats tillstånd. Biskopsmötet har i februari 2004 gett närmare föreskrifter om förutsättningarna för
beviljandet av tillstånd (Kyrkans författningssamling nr 92).
Med stöd av 3 kap. 5 § i kyrkoordningen kan i konfirmationen delta de ”som på
grund av konfirmandundervisningen berättigas härtill”. I bestämmelsen avses
uttryckligen sådan konfirmandundersvisning som anordnats i enlighet med
kyrkoordningen. Konfirmationen förrättas i enlighet med kyrkohandboken.
Om en förening, stiftelse eller anstalt har anordnat konfirmandundervisning utan
domkapitlets tillstånd kan den unga som genomgått en sådan skriftskola inte konfirmeras eller upptas i den lokala församlingens längd över skriftskolgångna. I det
fall att arrangören av denna skriftskola även har konfirmerat de unga kan detta
inte antecknas bland medlemsdatauppgifterna eller i längden över konfirmerade.
De unga som genomgått en konfirmandundervisning som anordnats utan tillstånd får inte heller de medlemsrättigheter som förutsätter konfirmation.
Om en kristen förening, anstalt eller stiftelse har anordnat konfirmandundervisning i samarbete med en församling och på så sätt att församlingen har haft huvudansvaret och kan anses vara den egentliga anordnaren av konfirmandundervisningen behövs inget separat tillstånd. I övriga fall måste man alltid försäkra sig
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om att den som anordnar konfirmandundervisningen har tillstånd i enlighet med
kyrkoordningen. Detta sker enklast genom att man kontaktar det domkapitel som
ska bevilja tillståndet. Tillstånd för föreningar, stiftelser och anstalter att anordna
konfirmandundervisning beviljas av domkapitlet i det stift inom vars område konfirmandundervisningen huvudsakligen anordnas. I fråga om vandrings- och lägerskriftskolor samt skriftskolor utomlands beviljas tillståndet av det domkapitel
inom vars område arrangörens hemort ligger.
Ett församlingskontaktkort har skapats för kristna organisationers och lokalförsamlingars samarbete kring konfirmandundervisningen; detta finns (på finska) på
kyrkans webbplats på adressen
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content297FFC. Anvisningar för
organisationers konfirmandundervisning finns bl.a. i Handledning för konfirmandarbete III (Kyrkostyrelsen 2004).
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