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OIKAISUVAATIMUSOHJE- JA VALITUSOSOITUSMALLIT ON PÄIVITETTY
Kirkkohallituksen yleiskirjeen 2/2019 liitteenä on ollut seurakuntien käyttöön laaditut oikaisuvaatimusohjeja valitusosoitusmallit. Lainmuutosten ja asiakirjojen saavutettavuuteen liittyvien vaatimusten takia
kirkkohallitus on uudistanut oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallejaan ja uudet mallit löytyvät tämän
yleiskirjeen liitteenä.
Mallien päivittämisessä on otettu huomioon seuraavat muutokset:
– Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) (jäljempänä, hallintoprosessilaki) tuli voimaan 1
päivänä tammikuuta 2020, samalla hallintolainkäyttölaki (586/1996) kumoutui.
– Hallintoprosessilain mukaan valituksessa on ilmoitettava, mihin valitusoikeus perustuu, jos päätös ei
kohdistu valittajaan.
– Hallintoprosessilaki ei sisällä velvollisuutta allekirjoittaa valitusasiakirjaa.
– Hallintoprosessilain mukaan yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava.
– Oikaisuvaatimuksen jälkeen annettavaan päätökseen liitettävät valitusosoitukset on laadittu erikseen
kirkollisvalitusta ja hallintovalitusta varten (mallit 8 a, 8 b, 9 a ja 9 b). Kirkkoneuvoston tai yhteisen
kirkkoneuvoston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätöksen haetaan muutosta
hallintovalituksella esimerkiksi silloin, jos päätös koskee hautasijan osoittamista tai hautaustoimessa
perittäviä maksuja.
Asiakirjojen saavutettavuuden vuoksi mallit eivät ole enää lomakepohjaisia. Tämä on johtanut siihen, että
eräiden mallien osalta sivumäärä on huomattavasti lisääntynyt. Tarkoituksenmukaista on, että muun muassa
pöytäkirjoihin liitettävästä muutoksenhakuohjeesta poistetaan tarpeettomat kohdat. Esimerkiksi, jos
kirkkovaltuuston kokouksessa ei ole tehty hankintapäätöksiä, voidaan valtuuston pöytäkirjaan liitettävästä
valitusosoituksesta (malli 1) poistaa kohta 2 (hankintaoikaisu) ja kohta 3 b (valitus markkinaoikeuteen).
Kirkkoneuvoston pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa (malli 2) vastaavat kohdat ovat kohta 3 ja 4 b.
Edellä mainitun lisäksi muutoksenhakuohjausta annettaessa on syytä ottaa huomioon seuraavat virka- ja
työsuhteita koskevat erityistapaukset:
Kirkkolain (1054/1993) 6 luvun 72 §:n 2 momentin nojalla viranhaltijayhdistykseen kuulumattomalla
viranhaltijalla on oikeus hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa tai saattaa se oikaisuvaatimuksin
tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi. Sen sijaan viranhaltija, joka on jäsenenä sellaisessa
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä, ei
saa valittamalla hakea muutosta vastaavassa tilanteessa. Jälkimmäinen säännös ilmenee mallissa 2
(oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kirkkoneuvoston ym. toimielimen pöytäkirja)
muutoksenhakukieltojen yhteydessä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä (KHO 2006:28) on katsottu, että jos työsuhteeseen on asetettu
kelpoisuusvaatimus, muutoksenhakuohjaus on annettava. Kelpoisuusvaatimuksen asettaminen
työsuhteeseen katsotaan luonteeltaan julkisoikeudelliseksi päätökseksi, vaikka se liittyy
yksityisoikeudelliseen työsuhteeseen. Jos seurakunnan työsuhteeseen on asetettu kelpoisuusvaatimus,
valintapäätöksestä on annettava muutoksenhakuohjaus.
Kaikki oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit löytyvät osoitteesta: https://evl.fi/plus/hallinto-jatalous/seurakuntahallinto/muutoksenhaku.
Seurakuntia pyydetään tarkastamaan ja tarvittaessa päivittämään pöytäkirjoihin liitettävä
muutoksenhakuohjaus sekä otteisiin liitettävät mallit oikaisuvaatimusohjeista ja valitusosoituksista.
Lisätietoja asiassa antaa lakimies Anna-Leena Suppola, sähköposti anna-leena.suppola@evl.fi.
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