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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi evankelis-luterilaisen 
kirkon eläkelain 5 a §:n kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Virka- tai työsuhteessa evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon, sen seurakuntaan, seurakuntainliit
toon tai muuhun seurakuntain yhtymään ole
valla henkilöllä on evankelis-luterilaisen kirkon 
eläkelain mukaan pääsääntöisesti oikeus van
huus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkee
seen soveltuvin osin samojen säännösten mu
kaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon ole-

valla henkilöllä. Tästä pääsäännöstä on eräitä 
poikkeuksia, joista 5 a § koskee eläkkeen alka
misajankohtaa. Valtion eläkelakiin vuonna 1981 
annetuilla laeilla tehtyjen muutosten johdosta 
on sanottu 5 a § käynyt tarpeettomaksi, minkä 
vuoksi se ehdotetaan kumottavaksi. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vuoden 1982 aikana. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja 
ehdotettu muutos 

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 1 § :n 
1 momentin ( 1042/7 3) mukaan virka- tai työ
suhteessa kirkkoon, sen seurakuntaan, seura
kuntainliittoon tai muuhun seurakuntain yh
tymään olevalla henkilöllä on oikeus vanhuus-, 
työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeeseen so
veltuvin osin samojen säännösöten mukaan kuin 
virka- tai työsuhteessa valtioon olevalla henki
löllä, jollei laista muuta johdu. Valtioon palve
lussuhteessa olevia koskevasta säännöksestä 
poikkeava säännös sisältyy kirkon eläkelakiin 
vuonna 1976 annetulla lailla lisättyyn 5 a §:ään 
(337 /76), jonka mukaan oikeus eläkkeeseen 
alkaa aikaisintaan siitä ajankohdasta, jona oi
keus palkan saamiseen päättyy. Aikaisemmin 
tämän oikeuden katsottiin alkavan työkyvyttö
myyden alkamisajankohdasta. 

Valtion eläkelain 15 §:n 1 momentin (11/ 
81) mukaan eläke pääsääntöisesti maksetaan 
eläkeoikeuden syntymisestä lähtien. Vanhuus
ja työkyvyttömyyseläke maksetaan kuitenkin 
palkan saamisen päättymisestä lukien. Eläk
keen maksu alkaa vasta eläketapahtumaa seu
raavan kuukauden alusta. 

168201101Y 

Sairausvakuutuslakia on vuonna 1981 anne
tulla, 1 päivänä tammikuuta 1982 voimaan 
tulleella lailla (471/81) muutettu siten, että 
sairausvakuutuksen päiväraha on lain 27 §:n 
4 momentissa säädetyltä päivärahan ensisijai
suusajalta ensisijainen muun muassa seurakun
nan palveluksessa olleille suoritettavaan työ
kyvyttömyyseläkkeeseen nähden. Valtion eläke
lakiin on tehty niin ikään vuoden 1982 alusta 
voimaan tulleella lailla (808/81) tästä päivä
rahan ensisijaisuusajasta johtuvat työkyvyttö
myyseläkkeen suorittamisen alkamisajankohtaa 
koskevat tarkistukset. 

Valtion eläkelakiin tehtyjen muutosten vuok
si evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 5 a § 
on käynyt tarpeettomaksi. Pykälä ehdotetaan 
sen takia kumottavaksi. 

Eduskunta on 6 päivänä huhtikuuta 1982 
hyväksynyt edellä tarkoitetun sisältöisen lain 
evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 5 a § :n 
kumoamisesta. Opetusministeriössä tapahtuneen 
erehdyksen johdosta lakia ei toimitettu Tasa
vallan Presidentin vahvistettavaksi säädetyn 
määräajan kuluessa, mistä on valtiopäiväjärjes
tyksen 84 § :n mukaisesti ilmoitettu eduskun
nalle. Tämä uusi esitys annetaan valtiopäivä-
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järjestyksen 74 §:n mukaisesti edellä mainitun, 
vahvistamatta jääneen ehdotuksen sijaan. 

2. Ehdotuksen ta 1 o u d e lli se t 
vaikutukset 

Ehdotus ei sanottavasti vaikuttaisi kirkon 
keskusrahaston talouteen. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen kun eduskunta 
on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 5 a § :n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan 20 päivänä toukokuuta 

1966 annetun evankelis-luterilaisen kirkon elä
kelain 5 a §, sellaisena kuin se on 23 päivänä 
huhtikuuta 1976 annetussa laissa (337 /76). 

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1982 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 1982. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Opetusministeri Kalevi Kivistö 


