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HE 42/2000 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kirkkolain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 42/2000 vp laiksi kirkkolain muuttamisesta. Eduskunta, jolle hallintovaliokunta on

antanut asiasta mietintönsä n:o 10/2000 vp,
on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
kirkkolain muuttamisesta
Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 6 §:n
2 momentti,
muutetaan 6 luvun 2 a §:n 3 momentti, 22 luvun 2 §:n 1 momentin 6 a kohta ja 24 luvun
6 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 6 luvun 2 a §:n 3 momentti ja 22 luvun 2 §:n
1 momentin 6 a kohta laissa 5911996, ja
lisätään 6 luvun 2 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 59/1996 ja laissa
1303/1997, uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, ja 24 lukuun
uusi 5 c § seuraavasti:
6 luku

män virkoihin, määrätään tarkemmin kirkkojärjestyksessä.

Viranhaltijat ja työntekijät
A. Yleiset säännökset

22 luku

2a§

Kirkkohallitus, kirkon keskusrahasto ja
kirkon sopimusvaltuuskunta

Ulkomaiset opinnot ja tutkintotodistukset

2§
Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja
Tanskan kansalaiseen sovelletaan 1 ja 2 momentissa mainittujen lakien lisäksi lakia, joka on säädetty pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet vähintään kolmevuotisen korkeamman koulutuksen, tehdyn sopimuksen eräiden määräysten
hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta (65111998).
Siitä, miten 1-3 momentissa mainittuja
lakeja sovelletaan päätettäessä kelpoisuudesta kirkon, seurakunnan tai seurakuntayhty200586

Kirkkohallituksen tehtävät

Kirkkohallituksen tehtävänä on, jollei tässä
laissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä
tai määrätä,
6 a) päättää ulkomaisten opintojen, koulutuksen tai ammatillisen harjoittelun tunnustamisesta ja rinnastamisesta sekä tutkinnon
tuottamasta kelpoisuudesta, joita 6 luvun
2 a §:ssä tarkoitetaan;

2
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24 luku

Alistaminen ja muutoksenhaku
5c §

Valituskielto kilpailuneuvoston toimivaltaan
kuuluvassa asiassa
Seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranomaisen, tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen hankintaa koskevaan päätökseen ei saa
hakea muutosta sillä perusteella, että päätös
on julkisista hankinnoista annetun lain
(1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen
kuuluu kilpailuneuvoston toimivaltaan.
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1) kirkkoneuvostolle tai seurakuntaneuvostolle johtokunnan, kappelineuvoston ja piirineuvoston päätöksestä sekä kirkkoneuvoston
tai seurakuntaneuvoston puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan taikka viranhaltijan 10
luvun 4 §:n 2 momentin nojalla tekemästä
päätöksestä;
2) tuomiokapitulille seurakunnan tai seurakuntayhtymän muun viranomaisen päätöksestä sekä papinvaalista, seurakuntavaalista
ja kirkolliskokousedustajan vaalista; ja
3) korkeimmalle hallinto-oikeudelle tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen päätöksestä.

6 §
Valitusviranomaiset
Valitus tehdään, jollei tässä laissa toisin
säädetä,
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Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä

