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Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.05.2014

1 § Suomen Kristiyhteisön uskontunnustus ja julkisen uskonnonharjoituksen muodot

Suomen Kristiyhteisön toiminnan ja kirkollisten toimitusten perustana on usko kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, 
Poikaan ja Pyhään Henkeen sekä Jeesukseen Kristukseen, tosi ihmiseen ja tosi Jumalaan. 
Suomen Kristiyhteisö tunnustaa Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja vapahtajaksi Raamatun mukaan ja tältä
pohjalta pyrkii yhdessä täyttämään yhteistä kristillistä kutsumusta yhden Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen 
kunniaksi. Tässä kaikkia kristillisiä kirkkokuntia yhdistävässä ekumeenisessa tehtävässä Suomen Kristiyhteisö ei 
pidä itseään ainoana autuaaksi tekevänä kirkkokuntana vaan maailmanlaajuisen kristinuskon yhtenä jäsenenä. 
Suomen Kristiyhteisö tunnustaa Apostolisen uskontunnustuksen, Nikaian-Konstantinopolin uskontunnustuksen ja 
Athanisioksen uskontunnustuksen. Näihin uskontunnustuksiin perustuvat Suomen Kristiyhteisön 
ehtoollisjumalanpalveluksessaan käyttämät Credo-lauseet, joiden katsotaan vastaavan paremmin nykyihmisen 
tietoisuutta: 

”Taivaitten ja maan olemassaolon perustana on kaikkivaltias, henkis-fyysinen jumalolemus, joka 
isällisesti käy luotuinsa edellä. 
Kristus, jonka avulla ihmiset saavuttavat kuoleentuvan maisen olemassaolonsa uudestielpymisen, on 
tähän Jumalolemukseen kuin ikuisuudessa syntynyt poika. 
Jeesuksessa Kristus astui ihmisenä maan maailmaan. 
Jeesuksen syntymisen maan päälle vaikutti Pyha Henki, joka parantaakseen henkisesti ihmiskunnan 
ruumiillisuudessa olevan synninsairauden valmisti Marian Pojan Kristuksen asuksi. 
Kristus Jeesus kärsi Pontius Pilatuksen aikana ristinkuoleman ja laskettiin maan hautaan. 
Kuolemassa Hänestä tuli niiden edesmenneiden sielujen auttaja, jotka olivat kadottaneet 
jumalolevaisuutensa. 
Sitten Hän voitti kuoleman kolmen päivän kuluttua. 
Hän on tästä ajasta alkaen taivasvoimien Herra maan päällä ja elää maailmanperustan isällisten tekojen 
toteuttajana. 
Hän on kerran yhtyvä maailman edelleenkehitykseksi niihin, jotka Hän heidän suhtautumisensa 
johdosta voi temmata pois materian kuolemalta. 
Hänen kauttaan voi Pyhä henki vaikuttaa. Yhteisöt, joiden jäsenet tuntevat Kristuksen itsessään, saavat 
tuntea yhdistyneensä yhteen kirkkoon, johon kuuluvat kaikki, jotka tunnistavat Kristuksen parannuksen 
tuovan vallan. 
He saavat panna toivonsa synnin sairauden voittamiseen, ihmisolemuksen pysyvyyteen ja ikuisuudelle 
määrätyn elämänsä säilymiseen. ”

Suomen Kristiyhteisö palvelee kaikkia niitä ihmisiä, jotka etsivät Kristusta henkilökohtaisessa elämässään ja 
yhteisössä. Tämä tapahtuu evankeliumin julistuksena ajanmukaisen henkisen tiedon pohjalta, uudistettujen 
seitsemän sakramentin sekä rituaalien toteuttamisena, sielunhoidon sekä suullisen ja kirjallisen opetuksen kautta. 

2 § Nimi ja kotipaikka

Uskonnollisen yhdyskunnan nimi on Suomen Kristiyhteisö - Kristensamfundet i Finland ja sen kotipaikka on 
Helsinki. Kristiyhteisö perustettiin Dornachissa Sveitsissä 1922 ja Suomen Kristiyhteisö vuonna 1967. 
Kristiyhteisön keskuspaikka on Berliinissä.

3 § Tarkoitus

Suomen Kristiyhteisö on perustettu uskonnollisen elämän uudistamiseksi ja uudenlaisten yhteyksien  
kehittämiseksi niiden ihmisten välille, jotka tahtovat etsiä Kristusta. Opetusvapaus,  seurakuntien vapaus ja 
naispappeus ovat olleet perustamisesta saakka tunnustettuja.



4 § Jäsentyminen ja jäsenyys

Yhdyskunta järjestäytyy seurakunniksi. Suomen Kristiyhteisön jäsen on henkilö, jonka Suomen Kristiyhteisön 
jonkin seurakunnan pappi on ottanut jäseneksi. Henkilö merkitään väestötietojärjestelmässä Suomen 
Kristiyhteisön jäseneksi sekä jonkin rekisteröidyn seurakunnan jäsenrekisteriin. Jäsenrekisterin ylläpidosta 
vastaavat kunkin seurakunnan papit. Jäsenyys päättyy kuolemaan, kirjalliseen eroamisilmoitukseen tai 
erottamiseen. Jäsenen erottamisesta päättää Yhdistyslain 14 §:ssä mainitulla tavalla yhdyskuntaneuvosto.

5 § Kristiyhteisön papisto

Kristiyhteisön papisto muodostuu yliohjaajista, ohjaajista ja seurakuntien papeista, jotka noudattavat omaa 
yhteisöjärjestystään. Hengellisellä alueella he ovat riippumattomia yhdyskunnan ja seurakuntien ohjeistuksesta. 
Kristiyhteisön papiston johto nimittää Suomen Kristiyhteisölle ohjaajan sekä lähettää papit seurakuntiin 
yhteisöjärjestyksensä mukaan.

6 § Yhdyskunnan toimielimet

a) Papisto

Yhdyskunnan papistoon kuuluvat seurakuntien papit sekä alueen ohjaaja.

b) Yhdyskuntakokous

Yhdyskuntakokouksen muodostavat yhdyskunnan seurakuntien jäsenet. Papiston jäsenet ovat myös 
yhdyskuntakokouksen jäseniä. Yhdyskuntakokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

c) Yhdyskuntaneuvosto

Yhdyskuntakokous nimeää keskuudestaan yhdyskunnan hallituksena toimivaan yhdyskuntaneuvostoon 4 - 8 
maallikkojäsentä, joiden lisäksi papisto nimeää yhdyskuntaneuvostoon 1- 2 jäsentä. Jäsenten toimikausi on 
kaksi kalenterivuotta, paitsi ensimmäiseen yhdyskuntaneuvostoon valitaan puolet jäsenistä vain yhden 
kalenterivuoden pituiselle toimikaudelle. Puolet yhdyskuntaneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa. 
Yhdyskuntaneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi yhdyskuntaneuvosto 
voi kutsua tarvittaessa muita toimihenkilöitä.

7 § Yhdyskuntaelimien toiminta

Yhdyskunta mahdollistaa taloudellisesti ja hallinnollisesti Suomen Kristiyhteisön sakramenttien toimittamisen ja 
hengellisen opetuksen, tukee seurakuntaelämää ja turvaa seurakuntien taloutta. Yhdyskunta tukee veljellisesti 
aluetta, Kristiyhteisön toisia seurakuntia, myös ulkomailla, sekä Kristiyhteisön kansainvälisiä keskuselimiä.

a) Papisto

Papisto kantaa vastuun sakramenteista ja muista uskonnollisista toimituksista, julistuksesta, opetuksesta ja 
sielunhoidosta.

b) Yhdyskuntakokous

Yhdyskuntakokous käyttää yhdyskunnan päätösvaltaa. Yhdyskuntakokouksen kutsuu koolle yhdyskuntaneuvosto.
Myös alueen ohjaajalla on oikeus kutsua yhdyskuntakokous koolle. Kokouskutsu yhdyskuntakokoukseen 
lähetetään kirjallisesti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Päätöksenteossa yhdyskuntakokouksessa 
pyritään yhteisymmärrykseen.

Kevätkokous pidetään kesäkuun loppuun mennessä. Kevätkokous vahvistaa yhdyskunnan tilinpäätöksen ja 
myöntää vastuuvapauden yhdyskuntaneuvostolle. Syyskokous, joka pidetään vuoden loppuun mennessä, valitsee 
yhdyskuntaneuvoston jäsenet erovuoroisten tilalle tulevalle, kalenterivuoden alusta alkavalle kaksivuotiskaudelle 



ja vahvistaa talousarvion sekä toimintasuunnitelman. Yhdyskunnalla on tilintarkastaja ja varatilintarkastaja taikka 
jos yhdyskunta ei ole tilintarkastuslain mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajaa, voi yhdyskunta valita 
tilintarkastajan sijaan kaksi henkilöä tarkastamaan yhdyskunnan taloutta ja hallintoa yhdyskunnan toiminnan 
edellyttämässä laajuudessa.  Yhdyskunnan syyskokous valitsee heidät tehtäviinsä kalenterivuodeksi kerrallaan.

Yhdyskuntakokous päättää yhdessä alueen ohjaajan kanssa seurakunnan perustamisesta, yhdistämisestä ja 
lakkauttamisesta sekä yhdyskunnan kiinteän ja muun arvokkaan omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja 
vastaanottamisesta tai luovuttamisesta muulla tavalla sekä omaisuuden kiinnittämisestä.

c) Yhdyskuntaneuvosto

Yhdyskuntaneuvosto edustaa yhdyskuntaa ja vastaa yhdyskunnan hallinnosta ja taloudesta. Suomen 
Kristiyhteisön nimen kirjoittaa yhdyskuntaneuvoston puheenjohtaja yhdessä nimenkirjoittajaksi valitun jäsenen 
kanssa. Puheenjohtaja kutsuu yhdyskuntaneuvoston koolle seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kiireellinen asia 
voidaan päättää sähköposti- tai puhelinkokouksessa, edellyttäen, että kaikille jäsenille on annettu tosiasiallinen 
mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja että päätös on yksimielinen.
Yhdyskuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kolme (3) jäsentä. Päätökset 
yhdyskuntaneuvostossa pyritään tekemään yhteisymmärryksessä.

8 § Seurakunnan itsehallinto

Seurakunta toimii alueellaan itsenäisesti tämän yhdyskuntajärjestyksen puitteissa. Yhdyskuntaneuvosto on 
oikeutettu tarkastamaan seurakunnan hallintoa. Seurakunnat tukevat yhdyskuntaa ja yhdyskunnan kautta ne 
tukevat veljellisesti aluetta, Kristiyhteisön toisia seurakuntia myös ulkomailla sekä Kristiyhteisön kansainvälisiä 
keskuselimiä.

9 § Seurakunnan toimielimet

a) Seurakuntakokous

Seurakuntakokouksen muodostavat seurakunnan jäsenet ja seurakunnan papit. Yhdyskuntaneuvoston edustajilla 
on puheoikeus seurakuntakokouksessa. Jollei seurakuntaneuvosto ole nimittänyt seurakuntakokoukselle 
puheenjohtajaa ja sihteeriä, valitsee seurakuntakokous heidät.

b) Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvostoon kuuluu vähintään kaksi (2) ja enintään seitsemän (7) seurakunnan syyskokouksen kahdeksi
(2) vuodeksi valitsemaa jäsentä sekä seurakunnan toimessa olevat papit. Ensimmäiseen seurakuntaneuvostoon 
valitaan puolet jäsenistä vain yhden kalenterivuoden pituiselle toimikaudelle. Erovuorossa on vuosittain puolet 
seurakuntaneuvoston maallikkojäsenistä. Yhdyskuntaneuvoston edustajilla ja alueen ohjaajalla on puheoikeus 
seurakuntaneuvoston kokouksessa. Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.
Seurakuntaneuvosto voi asettaa toimikuntia ja antaa niille tarvittavat valtuudet.

10 § Seurakuntaelimien toiminta

a) Seurakuntakokous

Seurakuntakokous käyttää seurakunnan päätösvaltaa. Seurakuntakokouksen kutsuu koolle seurakuntaneuvosto. 
Varsinaisen tai ylimääräisen seurakuntakokouksen voi kutsua koolle myös yhdyskuntaneuvosto tai alueen ohjaaja.
Kevätkokous pidetään huhtikuun ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä. Kokouskutsu lähetetään 
seurakunnan jäsenille kirjallisesti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Päätöksenteossa 
seurakuntakokouksessa pyritään yhteisymmärrykseen.

Seurakunnan kevätkokous vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden seurakuntaneuvostolle. 
Seurakunnan syyskokous valitsee seurakuntaneuvoston jäsenet erovuoroisten tilalle tulevalle, kalenterivuoden 
alusta alkavalle kaksivuotiskaudelle ja vahvistaa talousarvion sekä toimintasuunnitelman. Seurakunnalla on 
tilintarkastaja ja varatilintarkastaja taikka jos seurakunta ei ole tilintarkastuslain mukaan velvollinen valitsemaan 



tilintarkastajaa, voi seurakunta valita tilintarkastajan sijaan kaksi henkilöä tarkastamaan seurakunnan taloutta ja 
hallintoa seurakunnan toiminnan edellyttämässä laajuudessa. Seurakunnan syyskokous valitsee heidät tehtäviinsä 
kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Seurakuntakokous päättää yhdessä alueen ohjaajan kanssa seurakunnan kiinteän ja muun arvokkaan omaisuuden 
ostamisesta, myymisestä ja vastaanottamisesta tai luovuttamisesta muulla tavalla sekä omaisuuden 
kiinnittämisestä.

b) Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto edustaa seurakuntaa ja vastaa seurakunnan hallinnosta ja taloudesta. Seurakunnan nimen 
kirjoittaa seurakuntaneuvoston puheenjohtaja yhdessä nimenkirjoittajaksi valitun jäsenen kanssa. Puheenjohtaja 
kutsuu seurakuntaneuvoston kokouksen koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kiireellinen asia 
voidaan päättää sähköposti- tai puhelinkokouksessa, edellyttäen, että kaikille jäsenille on annettu tosiasiallinen 
mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja että päätös on yksimielinen. Yhdyskuntaneuvostolla on oikeus kutsua 
seurakuntaneuvosto koolle ylimääräiseen kokoukseen. Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on 
vähintään kolme (3) jäsentä. Päätökset seurakuntaneuvostossa pyritään tekemään yhteisymmärryksessä.

Seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan muiden työntekijöiden kuin pappien työsuhteista ja niiden ehdoista. 
Kristiyhteisön johto päättää pappien lähettämisestä seurakuntaan ja siten pappien työsuhteen alkamisesta ja 
päättymisestä. Pappien työsuhteen ehdoista päättää seurakuntaneuvosto. Pappien työsuhteessa noudatetaan lisäksi 
papiston yhteisöjärjestyksen määräyksiä.

11 § Talouden alue

Yhdyskunnan ja seurakuntien toiminta rahoitetaan jäsenten ja ystävien tukimaksuilla, lahjoituksilla ja 
testamenteilla. Seurakunnat tukevat yhdyskuntaa myös taloudellisesti. Yhdyskunnan ja seurakuntien tilikausi on 
kalenterivuosi.

12 § Purkautuminen ja yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen

Seurakunnan purkautuessa sen varojen käytöstä päättää yhdyskuntaneuvosto. Yhdyskunnan purkautuessa sen 
varojen käytöstä päättää yhdyskuntakokous. Varat käytetään tällöin Kristiyhteisön tai vastaavanlaisen toiminnan 
tukemiseen.

Tätä yhdyskuntajärjestystä voidaan muuttaa siten, että yhdyskuntakokouksen päätettyä muutoksesta alueen 
ohjaaja hyväksyy sen, minkä jälkeen muutos ilmoitetaan uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. Seurakunnan tai 
yhdyskunnan purkautuessa toimitaan samoin. Yhdyskuntajärjestyksen muutokseen tarvitaan 
yhdyskuntakokouksessa kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistö annetuista äänistä.


