EV 143/1995 vp- HE 115/1995 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kirkkolain
muuttamisesta
Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 11511995 vp laiksi kirkkolain muuttamisesta. Eduskunta, jolle hallintovaliokunta on

antanut asiasta mietintönsä n:o 1011995 vp,
on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
kirkkolain muuttamisesta
Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/93) 8 luvun 1 §, 19
luvun 3 §ja 4 §:n 2 momentti, 24luvun 4 §:n 1 momentti, 7 §:n 4 momentti ja 9 §:n 2 momentti sekä 25 luvun 10 §:n 1 momentti seuraavasti:
8 luku
Papinvaali ja seurakuntavaalit

1§
Papinvaali
Seurakunnan kirkkoherra valitaan papinvaalilla. Kappalaisen valitsemisesta määrätään kirkkojärjestyksessä.
Kirkkoherran virkaan tulee valituksi se
tuomiokapitulin ehdolle asettamista papeista,
joka vaalissa on saanut enimmät äänet.
Seurakunta voi kuitenkin, siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä määrätään, valita
kirkkoherran virkaan muun hakijan, jonka
tuomiokapituli on todennut päteväksi ylimääräiseksi vaaliehdokkaaksi. Tullakseen
valituksi ylimääräisen vaaliehdokkaan on
saatava vähintään yksi kymmenesosa koko
seurakunnan äänistä ja enemmän kuin puolet
annetuista äänistä.

tehtyä vaaliehdotusta taikka lakimiesasessorin tai lääninrovastin viran täyttämistä koskevassa asiassa tuomiokapituli on päätösvaltainen vajaalukuisenakin, jos vähintään kolme saapuvilla olevaa jäsentä on päätöksestä
samaa mieltä.
Vaaliehdotukseen kohdistuvan oikaisuvaatimuksen käsittelemiseen tulee täysilukuisen
tuomiokapitulin lisäksi osallistua kahden
apujäsenen, joista toinen on pappi ja toinen
lakimies.
4 §

Ä iinestäminen
Vaaliehdotusta tehtäessä tai oikaistaessa
äänestetään jokaisesta sijasta erikseen.
24luku
Alistaminen ja muutoksenhaku

19 luku
4§

Tuomiokapituli

Oikaisuvaatimus

3 §
Päätösvaltaisuus
Tuomiokapituli on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Muussa kuin papinvaalia varten
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Tuomiokapitulin tekemään vaaliehdotukseen tyytymätön hakija saa vaatia tuomiokapitulilta oikaisua. Tuomiokapituli päättää oikaisuvaatimuksesta 19 luvun 3 §:n 2
momentin mukaisessa lisätyssä kokoon-
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panossa. Virkaa hakeneella on oikeus valittaa oikaisupäätöksestä sillä perusteella, että
päätös loukkaa hänen oikeuttaan.

HE 115/1995 vp
25 luku
Täydentäviä säännöksiä

10 §
7 §
Tasaäänet
Muutoksenhakuaika
Aika papinvaalia varten tehtyyn vaaliehdotukseen kohdistuvan oikaisuvaatimuksen
tekemiselle alkaa ehdollepanopäätöksestä.
Valitettaessa 4 §:n 1 momentissa tarkoitetusta oikaisupäätöksestä valitusaika alkaa samoin päätöksen tekemisestä.
9 §

Äänten jakautuessa äänestyksessä tasan
päätökseksi tulee mielipide, jonka puolesta
puheenjohtaja on äänestänyt. Kurinpitoasioissa ratkaisee kuitenkin se mielipide,
joka on lievempi. Jos vaaleissa äänet tai vertausluvut menevät tasan, ratkaisee arpa.
Kappalaisen, vakinaisten lehtorin ja kanttorin vaalin osalta voidaan kuitenkin kirkkojärjestyksessä määrätä, että äänten mennessä
vaalissa tasan tuomiokapituli nimittää jonkun
eniten ääniä saaneista hakijoista virkaan.

Valitusoikeuden rajoittaminen
Tuomiokapitulin papinvaalia varten tekemään vaaliehdotukseen ei saa valittamalla
hakea muutosta ennen kuin lisätty tuomiokapituli on ratkaissut sitä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1995

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 199.
Lakia sovelletaan niiden kirkkoherran ja
kappalaisen sekä vakinaisten lehtorin ja
kanttorin virkojen täyttämiseen, jotka on
julistettu haettaviksi lain voimaantulon jälkeen.

