
NUORISOTYÖNOHJAAJA NIMIKE JÄÄMÄSSÄ POIS KIRKKOJÄRJESTYKSESTÄ 

Kevään kirkolliskokouksessa käytiin lähetekeskustelu kirkkolain- ja järjestyksen 

kodifiointipaketista. Kodifioinnin tarkoitus on selkiyttää lainsäädännön kieltä ja koota 

lainsäädäntö kokonaisuudeksi, joka on käyttäjälle tarkoituksenmukaisempi. Siihen kuuluu 

myös vanhentuneiden pykälien poistaminen. Näiden tehtävien lisäksi työryhmän 

tehtäväksiantoon kuuluu supistaa lainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa, että kodifioinnissa 

voidaan tehdä pieniä tarkoituksenmukaisia muutoksia.  

Nuorisotyönohjaaja –virkanimikkeestä ei ole kirjausta kirkkolaissa. Kirkkolain mukaan 

seurakunnan tehtävä on huolehtia kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta. Nykyisessä 

kirkkojärjestyksessä todetaan, että  

”Seurakunnan tulee huolehtia eri-ikäisten seurakunnan jäsenten kristillisestä 

kasvatuksesta ja hengellisen elämän hoitamisesta. Seurakunnan tulee pitää 

rippikoulua, jossa nuoria perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan 

elämään seurakunnan yhteydessä. Rippikoulua johtaa pappi tai lehtori.  

Opettajina toimivat heidän lisäkseen kanttorit, nuorisotyönohjaajat ja muut 

seurakunnan viranhaltijat siten kuin seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä 

määrätään”.  

Tämä kirkkojärjestyksen kohta on ainut, jossa nuorisotyönohjaaja ammatti ja virkanimike 

mainitaan. 

Kodifioidusta lakipaketista tämä lause, jossa on kirjaus muista rippikoulun opettajista papin 

ja lehtorin lisäksi on jätetty pois. Nuorisotyönohjaajien ja muiden kasvatuksen virkojen 

asema rippikoulutyössä on tarkoitus esityksen laatijoiden ajatuksissa hoitaa seurakunnan 

rippikoulusuunnitelman kautta.  

Tässä muutoksessa on nähtävä muutama näkökulma. 

1. Suhde muihin hengellisen työn virkoihin 

Kirkkolaki ei määrittele mitä virkoja seurakunnassa tulee olla. Seurakunnan 

pakolliset virat on määrätty alemman tason alemman tason säädöksessä 

kirkkojärjestyksessä. Pakollisia virkoja ovat kirkkoherra, diakonian ja kanttorin virka.  

2. Nuorisotyönohjaajan nykyinen asema ja paikka säädöstasolla on kirjattu 

kirkkojärjestyksessä. Nimike on liitetty yhdeksi rippikoulun opettajaksi. 

Nuorisotyönohjaajan tehtävään kuuluvat toki myös kristillisen kasvatuksen ja 

hengellisen elämän tukemiseen liittyviä tehtävät.  

3. Nuorisotyönohjaaja tuli kirkon säädöstasolla rippikoulun yhdeksi opettajaksi vasta 

1.1.1994. Sitä ennenkin nuorisotyönohjaajat ovat olleet rippikoulussa ohjaajina, 

mutta opetustehtävään osallistuneet kirkkoherran ja paikallisen 

rippikoulusuunnitelman mukaisesti.  

4. Jokaisen seurakunnan on kirkkojärjestyksen mukaan tehtävä paikallinen rippikoulun 

ohjesääntö. Siinä määritellään mm. ketkä toimivat rippikoulun opettajina. Paikallinen 

ohjesääntö on aina paikallinen ja alemman tason sääntö, jota ohjaa 

kirkkojärjestyksen kirjaukset. Kirkkojärjestykseen on jäämässä kirjaus, että 

rippikoulua johtaa pappi tai lehtori.  



Kodifioinnin näkökulmasta muutos lienee tekijöiden mielestä pieni, mutta kasvatuksen 

virkojen, erityisesti nuorisotyönohjaajien näkökulmasta se on huomattava heikennys. 

Virkanimike on poistumassa kokonaan kirkon lainsäädännöstä. Se merkitsisi paluuta 25 

vuotta takaiseen tilaan. Se saattaa pahimmillaan tarkoittaa, että paikallissäännön mukaan 

nuorisotyönohjaajalla ei ole opetusvastuuta rippikoulussa.  

Muutoksella voi olla seurauksia myös leirin johtajan määrittelyssä ja siten heikentää 

nuorisotyönohjaajien johtajalisän saamista. KNT:n 2013 selvityksen mukaan leirin johtaja 

oli 86% leireistä sama henkilö kuin ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi nimetty viranhaltija. 

Samassa selvityksessä 53% rippikoululeireistä ohjelma- ja turvallisuusvastaavana toimi 

nuorisotyönohjaaja. 

Nuorisotyönohjaaja rippikoulun opettajana on tähän mennessä ohjannut myös 

virkanimikkeitä. On ollut tarkoituksen mukaista perustaa tai ylläpitää sellaisia 

virkanimikkeitä, joista on määrittely kirkkolaissa tai –järjestyksessä.  

Huolestuttavaa muutoksessa on, että rippikoulun opettajina voivat jatkossa toimia kuka 

tahansa. Nykyisin kirkkojärjestyksessä on maininta, että opettajina toimivat myös muut 

seurakunnan viranhaltijat. Tämä saattaa johtaa paikallisesti siihen, että rippikoulun 

opettajiksi määritellään henkilöitä, joilla ei ole kristillisen kasvatuksen osaamista ja 

ammattitaitoa puhumattakaan ev.lut. kirkon opin ja tunnustuksen tuntemusta. 

Perehdyttäminen kirkon yhteiseen uskoon ja seurakuntaelämän yhteyteen edellyttää 

pysyvää ja ammattitaitoista henkilöstöä seurakunnissa. 

Muutosesityksen voi nähdä jatkumona kelpoisuusehdoista luopumiselle, mikä ei 

kuitenkaan toteutunut. Siinä saavutimme torjunta voiton. KNT pyrkii kaikin tavoin 

vaikuttamaan siihen, että nuorisotyönohjaaja nimike säilyy nykyisessä muodossa 

jatkossakin. Tämä on yhteinen asiamme. Sinäkin voit vaikuttaa asiaan 

kirkolliskokousedustajien kautta.  

Kodifiointipaketti on nyt kirkolliskokouksen lakivaliokunnassa. Se tekee lakipaketista 

mietinnön eli arvioin esitystä ja tekee muutosesityksiä. Lakivaliokunnan jäsenet ovat 
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