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Lapin yliopisto
Oike us tieteide n tie de k unt a

OAIOO2O3 HALLINTO.OIKEUS II

Tentti 28.2.2OL3

. fokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, eli konseptille.
, Vastaustilaa on kaksi sivua yhteen lcysymykseen. Ylimenevää osaa EI arvostella.
r Arvostelussa vastauksiin sisältyvät selvästi virheelliset tiedot otetaan huomioon

kysymyskohtaista pistemäärää alentavina tekijöinä'

' jokaiseen vastaukseen on merkittävä vastaajan nimi' \
r Vastausarkki on jätettävä jokaiseen lrysymykseen'
. Luovuttaessa tentistä, kirjoitetaan nimi ja maininta luopumisesta yhteen

vastausarkkiin, joka jätetään valvojalle.
. Vastauksetkirjoitetaan selvällä käsialalla.

' Tentti on lakikirjatentti.
. Kukin kysymys on arvostelussa max 10 pisteen arvoinen.

' Aikaa tentin tekemiseen on viisi (5) tuntia.

Tentissä on neliä (4) lrYsYmystä.

Kysymys 1

Hallintoprosessin menettelyperiaptteet? (Mäenpåiä)



Kysymys 2

Oikeustapaus

Syksyn 2012 kunnallisvaalien jälkeisenä päiviinä X:n kunnassa ilmestyvä ilmaisjakelulehti vaati

pääkirjoituksessaan vaalien uusimista, koska usealla åiiinestyspaikalla oli ?iäniä ollut laskemassa

tulevia valtuutettuj a javaravaltuutettuja sekä näiden perheenjäseniä. Viikko vaalien jälkeen myös

eduskunnan oikeusasiamies oli saanut useita kanteluja, joissa vaadittiin äiinten laskennassa olleiden

virheellisyyksii:n perusteellista selvittämistä. Vähitellen päiikaupungin lehdistökin alkoi kiinnostua

tapauksesta. Sen haastattelemat vaaliasiantuntijat olivat asiasta montaa mieltä. Toiset vaatlat
vaalien järjestiimistä uudelleen, toiset vain äänten laskemista uudelleen'

- Miten tapausta on oikeudellisesti arvioitava?

Liitteenä vaalilaki 15 $, 100 $ - 103 $

Vaalilaki 2.10.199817 14

15 Q Vaatilautakunta ja vaalitoimikunta

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

l) kutakin äiinestysaluetta varten vaalilautakunfa, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme
muuta jäsenta seia tarpeellinen mäåirä var{äseniä, joita on kuitenkin oltava vähintiiän kolme; sekä

2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystii ja kotiåi?inestysä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta,

3åinin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jåisen sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintåiän kolme.

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ettii niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan

edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin
merkittyjä puolueita. Kunnaliisvaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee kuitenkin vastaavasti edustaa

kunnasiä eäellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet
ja vaalitoimikunnan var{äsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen
jarjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla
vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on

ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

llQ0 ,$ Valituksen kohde

päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta valittamalla sen mukaan kuin tässä luvussa

säädetiiän.

presidentinvaalin ensimmäisen ja toisen vaalin tuloksen vahvistamista koskeviin päätöksiin ei saa hakea

muutosta valittamalla.

101 S Valitusoikeus ja valitusperusteet
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valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta p?iätös loukkaa, sekäjokaisella vaaleissa ehdokkaana olleella

henkilöllä ja ehoousÅåkemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella, että p?iätös on

lainvastainen.

Lisäksi saavat p?iätöksestä valittaa sillä perusteella, ettii vaalit on toimitettu virheellisessä jåirjestyksessäja

että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen:

l) jokainen asianomaisessa vaalipiirissä tai kunnassa äänioikeutettu henkilö;ja

2) kunnallisvaaleissa kunnan j äsen'

102 $ (8.5.2009/300) Valituksen tekeminen ia kåisittely

Valitus tehdiiän toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle l4 päivän kuluessa siitii, kun vaalien tulos on julkaistu'

Eu.oparlamenttivaaleissa valitus tehdään kuitenkin aina Helsingin hallinto-oikeudelle'

valitusmenettelyyn ja valituksen krisittelyyn sovelletaan muutoin, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään'

Valitus on käsiteltävä kiireellisesti.

103 S Valitusviranomaisen Päätös

Jos vaaliviranomaisen piiätös tai toimenpide on ollut lainvastainen ja lainvastaisuls.?11 ilmeisesti saattanut

vaikuttaa vaalien tulokseen, vaalit on määriittävä uusittaviksi asianämaisessa vaalipiirissä tai kunnassa taikka

"uroparlu*"nttivaaleissa 
koko maassa, jollei vaalien tulos ole oikaistavissa'

Jos vaalipiirilautakunta tai kunnan keskusvaalilartakunta on vaalien tulosta laskiessaan tai vahvistaessaan

menetellyt lainvastaiså;it;il;rtaisuus on vaikuttanut vaalien tulokseen, vaalien tulosta on oikaistava'



Kysymys 3

Oikeustapaus

X:n kunnan kunnanha[itus oli päättänyt vuokrata teolisuusarueerta omistamansa 3000 neliön

suuruisen kiinteistön siellä sijaitsevine teollisuushalleineen paikalliselle yhtiölle A:lle' Kunnan

johtosäZinnössä kyseisen tyyfpisen vuokrasopimuksen tekeminen on annettu kunnanhallituksen

tehtäväksi.

Kunnanhallitus piiätti asiasta lg.g.zllzpitämässäiin kokouksessa pöytäkirjan pykälän 80 kohdalla'

Kunnanhallituksen kokoukses ta lg .g .2012 hadittupöyfiikirj a nro 1 0/201 2, ioka sisälsi pykälien

75-Tgkohdilla käsitellyt asiat, oli ollut mainittuihin asiakohtiin annettuine

muutoksenhakuohjeineen yreisesti niihtävillä kunnassa z0.g.z0r2 alkaen. pykälä 80 sisältyi

erirliseen pöytiikirjaan nro 105/20 12.Täffräpöytäkirja, joka sisärsi myös muutoksenhakuohjauksen

ko. asiakohtaan, ei ollut ollut yleisesti nåihtävissä'

Kunnassa elinkeinotoimintaa harjoittava yksityishenkilö B, joka asui k"o"ui'u Y ja oli jo

aikaisemmin wokrannut kunnalta viereisen kiinteistön, haki oikaisua tehtyyn vuokrauspäätökseen

3.12.2012. Kunnan olisi pitiinyt jfiestää kiinteistön vuokrauksesta yleinen tarjouskilpailu' B pyysi

samalla n?ihtävzikseen myös wokrasopimuksen ehtoineen. Kunnanhallitus 15'1'2013 pitiimässäåin

kokouksessa jätti tutkimatta tehdyn oikaisun, koska asia oli jo tullut lainvoimaiseksi'

Kunnanhallitus katsoi myös samassa kokouksess aan, efräwokrasopimukseen sisältyi

liikesalaisuutena salassa pidettäviä tietoja, eika sita voitu antaa. Tåimuin vuoksi asia ei ollut syksyllä

20r2 yreisesti niihtävisra ko*u.ra. Myös yhtiö c, y:n kunnasta, oli låihestynyt kirjeellä kuntaa

joulukuun lopussa 2012 ilmoittaen, että jos kunta oli wokrannut vain nimellistä hintaa vastaan ko'

vuokra-alueen A:lle, sopimus tulisi antamaan sille kilpailuedun, jota ei voi pitaa oikeana

menettelynä. yhtiöt A ja c toimivat samalla toimialalla. Kunnanhallitus 15.1 '2013 pitiimässiän

kokouksessa totesi, että C:n kirje ei antanut aihetta toimenpiteisiin'

Sekä B että C valittivat hallinto-oikeuteen helmikuun alkuun mennessä kunnanhallituksen

tammikuisesta piiätöksestä. Ne vaativat kunnanhallituksen piiätöksien kumoamista' B aikaisemmin

lausumansa ohella esiui valituksessaan, ettii kunnanhallituksessa asian käsittely oli ollut

epåiasianmukaista. yhtiön A:n hallitukseen oli kuulunut aikaisemmin noin kymmenen vuoden ajan

aina vuode nxll2tammikuuhun asti kunnanhallituksen puheenjohtaja, joka oli ollut käsittelemässä

vuokrausasiaa sekä lg.g.20l2että 15.1.2013 pidetyissä kokouksissa. B vaati edelleen n?ihtäväikseen

myös vuokrasoPimusta.

Kunnanhallitus antamassaan lausunnossa katsoi, että kyse on yksityisoikeudellisesta asiasta, eikä

asiaa tulisi tutkia hallinto-oikeudessa. Jos asia katsottaisiin julkisoikeudelliseksi, piiätös oli tullut

lainvoimaiseksi jo lokakuussa 2012. Joka tapauksessa wokrauspäätös ei voi loukata B:n eikä c:n

oikeutta. Vuokrasopimukseen sisältyi liikesalaisuutena salassa pidettäviä tietoja, eikä se ollut näin

ollen julkinen.

Milaisen ratkaisun halrinto-oikeus turee antamaan valituksiin. ota perustellusti kantaa

tapauksessaesiintuotuihinoikeudellisiinongelmiin.



Kysymys 4

Oikeustapaus

X:n seurakunnassa oli olrut haettavana yhdistetty talous- ja tietohallintopåiällikön virka. viran

vastuualueeseen kuului talous- ja henkilöstöhallintoa sekä kiinteistöjen yllapitoon kuuluvia tehtäviä'

viranhaltijalta edellytettiin vähintä?in ammattikorkeakoulutasoista tai aikaisempaa opistotasoista

kaupallista tai hallinnollista koulutusta. Eduksi katsottiin kokemus seurakuntatyöstä sekä

perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen ja hallintoon. virkaan valittavan tuli olla Suomen ev'lut'

Lirkon jasen ja Suomen kansalainen. Ennen viran vastaanottamista valitun oli esitettävä

lääkiirintodistus terveydentilastaan. viran täyttiimisessä noudatettiin 6 kuukauden koeaikaa'

Mäåiräaikaan mennessä tuli nerjä hakemusta. Adam A oli juuri valmistunut tradenomi, joka oli

osalistunut rapsesta lähtien X:n seurakunnan toimintaan. Bertta B oli valmistunut viitisen vuotta

aikaisemmin ekonomiksi, jonka jälkeen hiin oli toiminut taloushallinnon erilaisissa mäiiräaikaisissa

tehtävissä X:n ja Y:n kunnissa. Tällä hetkellä hän oli hoitamassa kotona wosi aikaisemmin

syntynyttä lastaan. Cecilia C oli jättåinyt hakemuksen, vaikka hzin olikin eronnut kirkosta

opiskeluaikoinaan. Håinellä oli noin 10 vuoden kokemus erilaisista hallinnollisista tehtävistii'

Koulutukseltaan hiin oli hallintotieteiden maisteri. Håin oli toiminut aikaisemmin myös parin

vuoden ajan ATK-tuessa Y:n seurakunnassa. Daniel D, joka jätti myös hakemuksen virkaa' katsoi

olevan ehdottomasti pätevin. Hiinellä oli jo låihes kolmenkymmenen vuoden työkokemus' Koska

hiin oli toiminut muun muassa kunnanjohtajana, håinella oli erityistii kokemusta hallinnollisesta

johtamisesta. H?in oli toiminut myös naapuriseurakunta Y.ssä luottamustehtävissä useiden vuosien

ajan. roulutukseltaan hän eli filosofian maisteri, jonka tutkintoon kuului erityyppisiä

yhteiskuntatieteellisiä aineita mukaan lukien hallinto- ja taloustieteitä'

Kirkkoneuvosto pitåimässliiin kokouksessa katsoi, että cecilia c ei täyttiinyt viran

kelpoisuusedellytyksiä. Haastatteluun oli kutsuttu Adam A ja Daniel D. Kirkkoneuvosto paatti

valita yksimielisesti virkaan Adam A:n. Päätös tehtiin kokoukseen laaditun muistion perusteella'

Sekä Bertta B, cecilia c että Daniel D hakivat oikaisua virkavaalipiiätökseen kirkkoneuvostolta

mzäräajassa. Bertta B katsoi olevansa koulutukseltaan ja työkokemukseltaan Adam B:tä

ansioituneempi. cecilia c lausui oikaisussaan, että oli aiheettomasti katsottu, että hänen kohdallaan

kelpoisuusedellytykset eivät täyttyisi. Daniel D taas katsoi, ettii erityisesti håinen pitkaaikainen

laaja-alainen työkokemuksensa oli aiheetta jätetty huomioimatta. Kirkkoneuvosto ei muuttanut

piiätöstiiiin.

Kaikki kolme valittivat kirkkoneuvoston oikaisuihin antamasta ratkaisusta hallinto-oikeuteen

mäiiräajassa uudistaen oikaisuvaatimuksessaan lausumansa. Lisiiksi valituksessaan Bertta B

erityisesti ihmetteli sitä, miksi kirkkoneuvosto ei ollut milliizin tavoin perustellut

oikaisuvaatimuksiin antamaansa ratkaisua. Kunnallishallinnossa tiillainen oikaisuvaatimukseen

annettu ratkaisu täytw aina perustella. Näin on menetelty lainsäädiinnönkin mukaan vuodesta 2010

alkaen. cecilia c:n mielestä oli epåiasianmukaistakäyttääkirkkoon kuulumista valintakriteerinä'

Daniel D kiinnitti valituksessaan huomiota siihen, että oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle

esitellyt oli laatinut myös alkuperäisen virantäyttömuistion ja esitellyt asian jo silloin' Nyt

jälkikiiteen hiin oli myös saanut kuulla, että kyseinen henkilö E oli myös virkaan valituksi tulleen
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Adam A:n lapsuuden erittäin hyvän ystävåin äiti. Adam A oli lfies asunut E:n ja hiinen perheensä

luona lapsuusaikanaan hänen omien vanhempiensa käydessä vuorotöissä. Muistiosta puuffuikin
Daniel D:n kohdalta osa työansioista.

Hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa kirkkoneuvosto perusteli Adam A:n valintaa sillä, että

håinellä uuden tutkintonsa vuoksi ovat myös kaikista ajantasaisimmat tiedot tietotekniikasta'
Kirkollisvalituksia pidettiin aiheettomina.

Miten hallinto-oikeus tulee valituksiin suhtautumaan? Ota kantaa tapauksessa esiin tuotuihin
oikeudellisiin ongelmiin ja anna perusteltu ratkaisu.

Liitteenä on osia kirkkolaista (105411993) ja seurakunnan virkasäännöstä.

Kirkkolaki 2 6.tL.L993 / LO 5 4

6 LUKU Viranhaltijat ja työntekijät

1-S I ja 2 mom. Viranhaltijat ja työntekijät

Kirkon, seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltijoita ovat niiden palvelukseen virkasuhteeseen ja
työntekij öitii niiden palvelukseen työsopimussuhteeseen otetut henkilöt.

Kirkon, seurakunnan tai seurakuntayhtymän virassa sekä jumalanpalvelukseen, kirkollisiin toimituksiin,
diakoniaan tai opetukseen liittyvässä pysyväisluonteisessa työssä voi olla vain evankelis-luterilaisen kirkon
j;isen. Tuomiokapituli voi myöntåiä tästä kelpoisuusvaatimuksesta erivapauden muun kristillisen kirkon tai
uskonnollisen yhdyskunnan papillp, jos kirkolliskokous on hyv?iksynyt tuon kirkon tai uskonnollisen
yhdyskunnan kanssa tehdyn sopimuksen pappisviran vastavuoroisen hoitamisen edellytyksistä. Erivapaus
voidaan myöntää toistaiseksi tai mätuaajaksi. Virkojen kelpoisuusvaatimuksista säädetiiän tai määräään
erikseen.

2 $ {}lkomaalaisen kelpoisuus kirkon, seurakunnan tai seurakuntayhtymän virkaan

Kirkon, seurakunnan tai seurakuntayhtymän virkaan voidaan nimittiiä muukin kuin Suomen kansalainen.

4 I 1 mom. Terveydentilaa koskevat tarkastukset ja selvitykset

Viranhaltija tai virkaa hakenut henkilö voidaan määrätä hiinen terveydentilansa toteamiseksi tarkastuksiin ja
tutkimuksiin, jos se on tarpeen viran hoitamisen edellytysten selvittämiseksi. Tästä aiheutuvat välttämättömät
kustannukset suoritetaan seurakunnan, seurakuntayhtymän tai kirkon keskusraha$on varoista.

13 Q I mom. Seurakunnan virat

Seurakunnassa tulee olla kirkkoherran virka. Muista viroista, joita seurakunnan tulee tehtäviensä
täyttiimiseksi perustaa, mäåirätiiän kirkkojärjestyksessä.

14$ f mom.Virkasääntö

Viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista annetaan voimassa olevien säännösten ja virkaehtosopimuksen
lisäksi tarpeelliset määräykset virkasäännössä. Siinä annetaan myös yleiset määräykset viranhaltijoiden
ottamisesta. Virkas?iännön hyväksyy kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
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7 LUKU Yleisiä säännöksiä

1 $ I mom. Seurakunta ja seurakuntayhtymä

Seurakunta hoitaa itse asioitaan ja omaisuuttaantämän lain ja kirkkojåirjestyksen sekä kirkon taloudesta

erikseen annettuj en säädösten mukaan'

2-S 1 ja 2 mom. Toimielimet ja luottamushenkilöt

seurakunnan hallintoa hoitavat kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto, johtokunnat,

kappeli- ja piirineuvostot sekä seurakunnan viranhaltijat'

Seurakuntayhtymän hallintoa hoitavat yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto, johtokunnat sekä

seurakuntayhtyman viranhaltij at

!$ Päätösvaltaisuus, äänestäminen ja vaalit

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Seurakunnan toimielimessä äänestetä?in esityksestii ja kaikista kannatetuista vastaehdotuksista asettamalla

kaksi kerrallaan vastakkain siten, effä vastaus "jaa" tai "ei" ilmaisee enemmistön kannanoton.

Vaali toimitetaan enemrnistövaalina. Kahta tai useampaa luottamushenkilöä valittaessa on kuitenkin
noudatettava suhteellist avaalitapaa, jos sitä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, effä he suhteellisessa

vaalissa voisivat saada valituksi vähintåiän yhden ehdokkaan.

5 $ Esteellisyys

Kirkkovaltuuston jäsen on esteellinen ottamaan osaa sellaisen p2iätöksen tekemiseen, joka koskee
henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 434/2003) esteellisyyttä koskevassa säännöksessä
tarkoitettua lähisukulaistaan tai sellaiseen sanotun säännöksen mukaan rinnastettavaa henkilöä'
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan osallistuessa itseoikeutetluna seurakunnan muun toimielimen
kokoukseen häneen sovelletaan, miä 2 momentissa säädeään.

Jollei 25 luvun 5 $:n 1 momentista muutajohdu, muiden luottamushenkilöiden sekä seurakunnan
viranhaltijoiden esteellisyydestii on voimassa, mitä hallintolaissa siitä såiädetaän. virka-, työ- tai muu
vastaava suhde seurakuntaan tai seurakuntayhtymään ei kuitenkaan tee luottamushenkilöä tai viranhaltijaa
esteelliseksi hallintoasiassa,jossa seurakunta tai seurakuntayhtymä on asianosainen,jollei hän
palvelussuhteensa perusteella ole esitellyt tai muutoin vastaavalla tavalla käsitellyt asiaa.

10 LUKU Kirkkoneuvosto

I ,[ Tehtävät

Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole såädetty tai mldärätly,

l) yleisesti johtaa seurakunnan toiminta4 edist?iä sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan

tehtäv?in toteuttam i seks i ;

Z) pitättääkirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta;

3) johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa;



4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja

5) valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet'

Kirkkoneuvoston on varmistehava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Asioita, jotka koskevat valtuuston

toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei kuitenkaan tarvitse valmistella'

LS 1ja 2 mom. Jäsenet

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan

kui' ohjesäänntirra -aaräUiiir,, vähintiiän 5 ja enin*ian 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä'

Vatituiila j asenillä on henki lökohtaiset varaj äsenet

Varapuheenjohtajanjamuidenjäsentenvaalitoimitetaankirkkovaltuustontoimikaudenensimmäisenja
kolmannen vuoden tammikuussa'

4S2mom.Johtokunnat.Viranhaltijanjaluottamushenkilöntoimivalta\

Kirkkoneuvostonpuheenjohtajallejavarapuheenjgrrq{\sekäkirkkoneuvostonalaiselleviranhaltijalle
voidaan ofr3r- tui.;of,loraå*orra untuu vaita ,atkäista i<irkkoneuvostolle kuuluvia säännössä mainittavia

asioita, joiden merkitys ei ole sellainen, että asian käsittelemistii kirkkoneuvostossa on pidettävä

tarpeellisena.

3 $ I ja 3 mom Oikaisuvaatimus

Viranomaisenpåiätökseenf,ytymätönvoitehdä,jolleitässälaissatoisins?iädetä'kirjallisen
oikaisuvaatimuksen seuraavagti :

1)seurakunnankirkkoneuvostontaiseurakuntaneuvoston,senjaostonsekäsenalaisentoimielimen'
luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöksestii kirkkoneuvostolle tai seurakuntaneuvostolle;

2) seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston, sen jaostonsekä sen alaisen toimielimen'

luottamushe*1on ju uituJultijan päätöksestii yhteiselle kirkkoneuvostolle;

3)kirkkoherranpiiätöksestä,jokakoskeekirkkojärjestyksen6luvun12$:nlmomentissatarkoitettuavapaa.
ajan, vuosiloman ja virkavapaud"n ,nytinia.istå, öomiokapitulille ja 

'noittu 
asioissa kirkkoneuvostolle tai

seurakuntaneuvostolle ;

4) tuomiokapiturin päätöksestii" joka koskee 5 luvun 3 $:ssä tarkoitettua papin ja 6 luvun 12 g:ssä tarkoitettua

lehtorin pysymistä i.irkon tunnustuksessa sekä kirkkojarjestyksen 6 luvun 22 $:ssä tarkoitetlua

kirkkoherranvaalin vaaliehdotusta, ,"ta iuo-iokapitulin alaisen toimielimen ja viranhaltijan päätöksestii

tuomiokapitulille;

5) kirkkohallituksen jaoston, virastokotlegion' johtokunnan ja muun toimielimen sekä viranhaltijan

päätöksestä kirkkohallituksel le

6) kirkkoherranvaalissa tai seurakuntavaalissa käytettlivästä vaaliluettelosta vaalilautakunnalle'

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla'

4 S 
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Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, seurakunnan ja hiippakunnan vaalilautakunnan,

hiippakuntavaltuuston, tuomiokapitulinja kirkkohallituksen päätökseen sekä kirkkoneuvoston,

seurukuntuneuvoston ja yhteisen tirkkonrunoston oikaisuvaatimuksen tai kurinpitomenettelyn johdosta

antamaan pätökseeni ietaanmuutosta kirkollisvalituksella hallinto-oikeudelta. Alistettavassa asiassa valitus

tehd?iän kuitenkin alistusviranomaiselle.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

1 ) päätös on syntynyt v irhee lli sessä j ärj estyksessä;

2) päätöksen tehnyt vimnomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai

3) päätös on muuten lainvastainen'

Valitus seurakunnan tai seurakuntayhtymän alistettavasta päätöksestä voidaan perustaa myös siihen, että

paatti, ei ole tarkoituksenmukainen. Alistusviranomaisen paatoksestä voidaan valittaa vainZ momentin

mukaisella perusteella.

Valittajan tulee esittää 2 tai 3 momentissa tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan p?iättymistä'

5 $ (30.12.2003/1274) Oikaisuvaatimus- ja valituskelpoisuus

piiätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä

kirkollisvalitusta.

6 S G0.12.200311274\ Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus

oikaisuvaatimuksen ja kirkollisvalituksen saa tehdä se, johon piiätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,

velvollisuuteen tai etuun påiätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä seurakunnan viranomaisen

päätöksestä myös seurakunnan j äsen.

Seurakuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja kirkollisvalituksen saa tehdä myös

seurakuntayhtymän jäsenseurakunta ja sen jäsen sekä seurakuntien yhteisen toimielimen päätöksestii

sopimukseen osallinen seurakunta ja,sen jäsen'

Milloin seurakunnan viranomaisen alistama p?iätös on jätetty tutkimatta tai vahvistamatta taikka sitii on

muutettu, kirkkoneuvostolla tai seurakuntanåuvostolla-on oikeus valittaa ratkaisusta. Jos alistetun piiätöksen

on tehnyt seurakuntayhtymän viranomainen, valitusoikeus on yhteisellä kirkkoneuvostolla. Jos alistettua

päätöstä on muutettu'taiie on jätetty tutkimatta, asianosaisen tai seurakunnan jäsenen valitusoikeudesta on

voimassa, mitä 4 $:n 2 momentissa ja edellä I ja 2 momentissa säädetään.

Tämän lain, kirkkojärjestyksen tai kirkon vaalijärjestyksen mukaisesti päätöksen tehneellä kirkollisella
viranomaisella on valitusLik"ur hallinto-oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on muuttanut
viranomaisen päätöstä tai kumonnut sen.

Kurinpitoasiamiehellä on oikeus valittaa 23 luvun 3 $:n 1 ja 2 momentissa sekä 4 $:n 3 momentissa

tarkoitetussa kurinpitoasiassa annetusta päätöksestä'

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on

tehnyt oikaisuvaati--ukr"n. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muutturut, saa piiätökseen hakea

muutosta kirkollisvalituksin myös se, jolla on 1 tai 2 momentin nojalla oikeus tehdä kirkollisvalitus'
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