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Asia

Vaatimus täytäntöönpanon kieltämisestä kirkollisvalitusasiassa

Valittaja

Puumalan seurakunta

Päätös, josta valitetaan
Kirkkohallituksen täysistunto 25.1.2022 § 14
Kirkkohallituksen täysistunto on päättänyt, että:
1. Puumalan seurakunta lakkautetaan 31.12.2022 ja liitetään Mikkelin
tuomiokirkkoseurakuntaan 1.1.2023 lukien. Laajentuvan Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan alueena ovat Mikkelin kaupungin ja Puumalan
kunnan alueet.
2. Puumalan seurakunnan kirkkoherran virka lakkautetaan 31.12.2022.
Laajentuvan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra on nykyinen
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra.
3. Lakkautettavan Puumalan seurakunnan päätoimiset viranhaltijat ja
työntekijät siirretään laajentuvan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan
palvelukseen kirkkolain 13 luvun 2 §:n perusteella. Siirretyllä viranhaltijalla ja
pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevalla työntekijällä
on oikeus saada virka- ja työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina,
etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat
edut.
4. Puumalan seurakunnan omaisuus siirtyy 1.1.2023 lukien laajentuvan
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan omaisuudeksi, joka kyseisestä
ajankohdasta lukien vastaa siirrettyyn omaisuuteen kohdistuvista veloista ja
muista velvoitteista.
5. Vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyä tarkoitusta varten tai
lahja- tai testamenttivaroin, käytetään edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen
mukaisesti.
6. Vuoden 2022 seurakuntavaalit toimitetaan laajentuvan Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan alueella ja vaalien toimittamisesta vastaa Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan vaalilautakunta. Laajentuvan Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuusto 1.1.2023 lukien muodostetaan
vuoden 2022 seurakuntavaalien tulosten perusteella.
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7. Päätöksen edellyttämiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin on asianomaisten
ryhdyttävä hyvissä ajoin ennen päätöksen voimaantuloa mahdollisista
valituksista huolimatta.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita
tämän päätöksen soveltamisesta.
Valituksessa esitetyt vaatimukset
Puumalan seurakunta on valittanut päätöksestä ja vaatinut valituksenalaisen
päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä.
Täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen perusteeksi on esitetty
muun ohella seuraavaa:
Valituksenalaisessa päätöksessä ei ole päätetty sen täytäntöönpanosta, mutta
päätöksessä on edellytetty asianomaisia ryhtymään tarkemmin
yksilöimättömiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin. Päätöksessä on viitattu
seurakuntavaalien järjestämiseen syksyllä 2022. Seurakuntavaalien
hallinnollisen aikataulun mukaan vaalilautakuntien jäsenet tulee nimetä
viimeistään 31.5.2022. Päätöksen täytäntöönpano tarkoittaisi Puumalan
seurakunnan lakkauttamista ja sitä, että Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
järjestäisi syksyn 2022 seurakuntavaalit myös Puumalan alueella. Jos päätös
pantaisiin täytäntöön, ja se myöhemmin kumottaisiin, valitus kävisi
hyödyttömäksi, mikäli seurakuntaliitos olisi jo toteutettu. Päätöksen
täytäntöönpanolle ei ole yleisen edun kannalta perusteltuja syitä, eikä
päätöksen siirtyminen aiheuttaisi erityistä vahinkoa.
Asian käsittely ja selvittäminen
Kirkkohallitus on antanut lausunnon täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta
vaatimuksesta ja lausunut muun ohella seuraavaa:
Valituksenalaisen päätöksen kohta 7 tarkoittaa toimia, joilla seurakunta ryhtyy
valmistelemaan täytäntöönpanoa. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi
seurakuntavaalivalmistelut.
Seurakuntaliitoksen täytäntöönpanotoimia on pidettävä kirkkolain 25 luvun
1 §:ssä tarkoitetulla tavalla kiireellisinä, koska niihin on ryhdyttävä hyvissä
ajoin ennen liitoksen voimaantuloa. Päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä
aiheutuisi merkittävää haittaa liitosprosessille sekä seurakuntavaalien
järjestämiselle uutta seurakuntajakoa noudattaen. Liitosprosessin aikataulu on
suunniteltu siten, että liitos toteutetaan vuoden 2023 alusta.
Seurakuntarakenteen muutostilanteissa sovelletaan kirkon vaalijärjestyksen
57 §:ää, jonka mukaan seurakuntajaotuksen muutoksen voimaantuloa
edeltävänä vuonna toimitettavissa seurakuntavaaleissa noudatetaan uutta
seurakuntajakoa. Kirkon vaalijärjestyksen 3 §:n perusteluista ilmenee, että
säännös on tarkoitettu sovellettavaksi tilanteessa, jossa seurakuntajaotuksen
muuttaminen on vasta vireillä kirkkohallituksessa. Varsinaisia vaaleja ei voida
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siirtää tuomiokapitulin päätöksellä enää, kun kirkkohallitus on jo tehnyt
päätöksensä seurakuntajaon muuttamisesta.
Valituksenalainen päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se
ole lainvastainen, minkä vuoksi päätös tulee panna täytäntöön välittömästi.
Puumalan seurakunta on antanut vastaselityksen kirkkohallituksen
lausunnosta. Vastaselityksessä on esitetty, että Puumalan seurakunta jättää
täytäntöönpanon kieltämistä koskevan asian hallinto-oikeuden harkintaan.
Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus hylkää täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen.
Perustelut
Kirkkolain 25 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan, jollei tässä laissa tai sen
nojalla muuta säädetä, kirkkohallituksen päätöstä täytäntöönpantaessa on
noudatettava, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään. Kirkkohallitus saa
kuitenkin itse päättää, että sen päätös pannaan täytäntöön välittömästi, jos asia
on niin kiireellinen, että viivytys aiheuttaisi erityistä vahinkoa.
Puheena olevassa asiassa täytäntöönpanon kieltämiseen ei ole tässä vaiheessa
ilmennyt aihetta. Näin ollen kirkkohallitus voi harkintansa mukaan panna
valituksenalaisen päätöksen täytäntöön. Tällä välipäätöksellä ei oteta kantaa
pääasiaratkaisun lopputulokseen. Hallinto-oikeus antaa päätöksen
valitusasiassa myöhemmin.
Sovelletut oikeusohjeet
Kirkkolaki 24 luku 16 §
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 122 §, 123 § ja 127 §
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Muutoksenhaku
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 108 §:n 1 momentin mukaan
tähän välipäätökseen saa hakea muutosta pääasian yhteydessä.
Hallinto-oikeuden kokoonpano
Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet
Virpi Ikkelä, Riitta Hämäläinen (t) ja Mika Paavilainen.

Esittelijäjäsen

Mika Paavilainen

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu ja tulostettu hallinto-oikeuden
asianhallintajärjestelmästä.
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