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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kirkkolain 500 ja 
501 §:n, evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain, evankelis-luteri
laisen kirkon perhe-eläkelain ja kirkon keskusrahastosta annetun 
lain muuttamisesta 

ESITYKSEN P Ä.ÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys sisältää kirkolliskokouksen ehdotuk
sen kirk...lcoJain, evankelis-luterilaisen kirkon elä
kelain, evankdis-luterilaisen kirkon perhe-eläke
lain ja kirkon keskusrahastosta annetun lain 
muuttamiseksi. Ehdotus koskee lähetystyössä 
olevien eläketurvaa, eläkemaksuilla koottujen 
varojen käyttämistä kuntoutukseen, eläkkeen 
pidättämistä ja kertasuoritusta perhe-eläkkeen 
lakkaamisen yhteydessä. Lisäksi kirkolliskokous 
ehdottaa muutettaviksi niitä kirkon keskusra
hastosta annetun lain säännöksiä, jotka koske-
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vat siitä annettavien avustusten ja lainojen jako
perusteita ja hakemusmenettelyä. Ehdotuksen 
tarkoituksena on taata seurakunnille tietty 
perusavustus jo suorastaan lain perusteella. 

Avustusjärjestelmää koskevat muutokset on 
tarkoitettu tulemaan voimaan lain julkaisemi
sen jälkeen seuraavan tammikuun 1 päivänä. 
Käytännöllisistä syistä muutkin nyt ehdotetut 
muutokset voisivat tulla voimaan samasta ajan
kohdasta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdo
tetut muutokset 

Eläkkeitä koskevien säännösten muuttaminen 

Lähetystyössä ulkomailla toimivien 
henkilöiden eläketurva 

Kirkkolain 500 § :n 2 momentin ( 607/73), 
evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 1 § :n 3 
momentin ( 1042/73) ja evankelis-luterilaisen 
kirkon perhe-eläkelain 1 §:n 3 momentin 
( 1040/73) mukaan kirkkohallituksen kanssa 
voidaan sopia, millä ehdoilla eläkelakia ja perhe
eläkelakia sovelletaan kirkkojenvälisen tai vas
taavan järjestön tahi siirtolaisten keskuudessa 
tehtävässä työssä muun evankelis-luterilaisen 
kirkon tai sen seurakunnan palveluksessa ole
vaan henkilöön. Mainittujen lainkohtien mu
kaan tällainen sopimus voidaan tehdä myös 
lähetystyössä olevien pappien ja lehtotien osalta, 
joille tuomiokapituli on antanut toimeen mää
räyksen, mutta ei muiden lähetystyössä olevien 
henkilöiden osalta. Tämä on koettu epäkohdaksi. 

Epäkohdan korjaamiseksi ehdotetaan, että 
kirkon keskusrahasto saisi oikeuden tehdä elä
kesopimuksen muidenkin lähetystyössä olevien 
henkilöiden kuin pappien ja lehtotien eläketur
vasta. Sopimuksen voimassaolo ehdotetaan 
asian laadun vuoksi rajattavaksi siten, että se 
koskisi vain sitä aikaa, jonka työntekijä työs
kentelee lähetystyöntekijänä ulkomailla tai jon
ka hän toimittuaan vähintään kahdeksan vuotta 
ulkomailla lähetystyöntekijänä toimii saman jär
jestön palveluksessa kotimaassa. 

Samalla ehdotetaan tehtäväksi sanonnallinen 
muutos kirkkolain 500 §:n 1 momenttiin. 

Eläkemaksuilta koottujen varojen 
käyttäminen kuntoutukseen 

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (298/ 
66) ei sisällä säännöksiä kuntoutuksesta vaikka 
saatujen kokemusten mukaan sitä tarvittaisiin 
kirkon työntekijäin piirissä. Valtion ja kuntien 
eläkejärjestelmissä tällainen mahdollisuus on 
olemassa. 

Kirkon eläkelakiin ehdotetaan sisällytettäväksi 
kunnallisen eläkelaitoksen eläkesäännön 8 §:n 
3 momenttia vastaava viranhaltijan, työntekijän 
ja eläkkeensaajan kuntoutusta, koulutusta ja työ
huoltoa koskeva säännös, joka tulisi lain uudeksi 
5 b §:ksi. Kuntoutukseen ei viranhaltijalla, 
työntekijällä tai eläkkeensaajalla olisi ehdotonta 
oikeutta, vaan sen antaminen tulisi riippumaan 
kirkkohallituksen harkinnasta. Käytettävät kun
toutustoimenpiteet tulisivat olemaan lähinnä 
samoja, jotka ovat käytännössä muissa eläke
järjestelmissä. 

Kuntoutuksesta aiheutuviin menoihin käytet
täisiin eläkemaksuina koottavia varoja. Kun 
kirkkolain 501 §:n ja kirkon keskusrahastosta 
annetun lain 4 § :n mukaan eläkemaksuja voi
daan käyttää vain eläkkeiden ja perhe-eläkkei
den maksamiseen, näitä säännöksiä olisi muu
tettava sanannaltaan avarampaan muotoon. 

Eläkkeen pidättäminen 

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 9 § 
koskee eläkkeen tai sen osan pidättämistä eläk
keensaajan eläkkeelläoloaikanaan virkasuhteen 
perusteella hankkimien palkkatulojen vuoksi. Ny
kyisessä muodossaan se ei kuitenkaan koske 
kunnallista palvelusta. Vaikka vanhuuseläkkeellä 
oleva henkilö harvoin nimitetään kunnan vaki
naiseen virkaan, olisi myös tämä mahdollisuus 
otettava huomioon. Niin ikään olisi säännöksen 
piiriin sisällytettävä työsuhteet valtion tahi 
kunnallisessa tai kirkollisessa palveluksessa 

Perhe-eläkkeen lakkaamisen yhteydessä 
maksettava kertasuoritus 

Evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain 
{258/70) 5 §:n mukaan kirkon perhe-eläke 
lakkaa lesken solmittua uuden avioliiton eikä 
tällöin leskelle myöskään suoriteta valtion per
he-eläkelaissa tarkoitettua kertamaksua. 

Kirkolliskokouksen avosuhdetta koskevassa 
kannanotossa on todettu ilmeiseksi epäkohdaksi, 
että leski soimiessaan uuden avioliiton menet
tää oikeutensa perhe-eläkkeeseen. Tämä on 
lisännyt leskien avosuhteita. 
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Epäkohdan poistamiseksi ehdotetaan, että 
leskelle, jonka perhe-eläke lakkaa uuden aviolii
ton takia, suoritettaisiin valtion perhe-eläkelais
sa tarkoitettu kertamaksu, joka on yhtä suuri 
kuin perhe-eläke kahden vuoden ajalta olisi ol
lut, jos hän yksin olisi ollut edunsaajana. Tä
mä ehdotetaan toteutettavaksi kumoamaHa per
he-eläkelain 5 §. 

Avustusjärjestelmän kehittäminen 

Kirkon keskusrahastosta annetun lain (895/ 
41) mukaan taloudellisesti heikossa asemassa 
oleville seurakunnille voidaan antaa harkinnan 
perusteella avustusta tai lainaa palkkaukseen, 
rakentamiseen, opetus- ja diakoniatyötä tai 
muuta tähän verrattavaa seurakunnallista toi
mintaa varten sekä metsänhoidollisiin peruspa
rannuksiin. 

Seuraavassa tarkoitetaan avustuksella lähin
nä nykyään palkkausavustusten nimellä jaetta
via avustuksia. Säännökset avustuksista ja lai
noista rakennus- ja metsänparannustoimintaan 
eivät ole asiallisen uudistuksen kohteena. 

Nykyinen avustusjärjestelmä on johtanut sii
hen, että vähävaraiset seurakunnat eivät ole 
voineet suunnitella talouttaan pitkäjänteisesti, 
koska avustusta pitää vuosittain anoa ja avustus 
on harkinnanvarainen. Uudistuksen tarkoituk
sena on saada aikaan periaatteellinen muutos 
avustusten jakamisessa siirtymällä täydellisestä 
harkintamenettelystä avustusten lakisääteisyy
teen määrättyyn rajaan asti. Tavoitteena on ny
kyistä oikeudenmukaisempi avustusten jakautu
minen. Nykyisten avustusten määrästä lakisää
teinen osa uudessa järjestelmässä tulisi katta
maan arviolta noin kolmanneksen. Esitys paran
taa erityisesti niiden harvaanasuttujen alueiden 
seurakuntien asemaa, joiden asukkaiden tulotaso 
on alhainen. 

Avustukset ovat tähän asti olleet luonteel
taan lähinnä tehtäväkohtaisia. Tehtäväkohtai
seen avustukseen liittyy ainakin epäsuorasti 
pyrkimys ohjata seurakunnan toimintaa. Seura
kuntien itsehallinnon periaatetta vastaisi parem
min avustuksen myöntäminen yleisavustuksena 
seurakunnan koko talouden tukemiseen. Järjes
telmästä, joka perustuu tehtäväkohtaiseen avus
tukseen, ehdotetaan yleensä luovuttavaksi. 

Lakimääräisestä avustuksesta käytetään nimi
tystä verotulojen täydennys. Sen avulla pyritään 
tasaamaan seurakuntien taloudellista asemaa si-

ten, että verotulojen määrä henkeä kohden ja 
avustuksen määrä henkeä kohden yhteenlasket
tuna nousee tiettyyn tasoitusrajaan. Nimitystä 
tasoitusraja on käytetty myös kuntien yleisistä 
rahoitu:.avustuksista annetussa laissa ( 1077/ 
77). Tasoitustajana olisi 60 % kaikkien seura
kuntien jäsentä kohden laskettujen veroäyri
määrien keskiarvosta. Niiden seurakuntien osal
ta, joiden kustannustaso on korkea, kirkkohal
litus voisi korottaa tasoitusrajan enintään 76 
% :ksi. Verotulojen täydennys laskettaisiin 
kertomalla tasoitusrajan ja läsnä olevaa seura
kunnan jäsentä kohden lasketun veroäyrimää
rän erotus seurakuntien keskimääräisellä paino
tetulla veroäyrin hinnalla ja seurakunnan läsnä
olevien jäsenten määrällä sen vuoden lopussa, 
jonka tuloihin verotus kohdistuu. Jos seura
kunnan äyrin hinta on kaikkien seurakuntien 
keskimääräistä äyrinhintaa pienempi, käytetään 
seurakunnan omaa veroäyrin hintaa. 

2. E s i t y k s en t a 1 o u d e lli s e t j a 
organisatoriset vaikutukset 

Eläkkeitä koskevien säännösten 
muuttaminen 

Lähetystyöntekijäin eläketurvan lisäämisestä 
ei aiheudu kirkon keskusrahastolle lisäkustan
nuksia, koska yhteisöiltä ja laitoksilta kannet
tavat eläkemaksut peittävät eläkkeistä aiheutu
vat kustannukset. Menot, jotka johtuvat. eläke
maksuina kertyneiden varojen käyttämisestä lä
hinnä ammatillista koulutusta käsittävään kun
toutukseen, arvioidaan 0,05 % :ksi eläkeme
noista eli tällä hetkellä noin 35 000 markaksi 
vuodessa. Lisäksi tulee kuntouttamishoidosta 
laitoksissa ja suojatyön järjestämisestä aiheutu
maan kustannuksia. Leskelle maksettavan kerta
kaikkisen korvauksen kustannusten arvioidaan 
olevan keskimäärin 50 000 markkaa vuodessa. 
Esitykseen sisältyvät ehdotukset eivät edellytä 
organisatorisia uudistuksia. 

Avustusjärjestelmän kehittäminen 

Tässä vaiheessa ei ehdoteta muutoksia 
keskusrahastomaksun maksuperusteisiin. Tästä 
johtuu, että ehdotuksen taloudelliset vaiku
tukset tuntuvat ensi vaiheessa keskusrahas-
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tosta nykyisin jaettavien palkkaus- ja rakennus
avustusten - uudistuksen toteuduttua yleis
ja tehtäväkohtaisten avustusten - keski
näisessä jakautumisessa. Vuonna 1979 seura
kunnille myönnettiin avustuksia 25 971 030 
markkaa, josta oli palkkausavustuksia 

8 271 030 markkaa, avustuksia rakennus- ja 
metsänparannustoimintaan 13 559 000 markkaa 
sekä lainoja rakennus- ja metsänparannustoi
mintaan 4 141 000 markkaa. Esitykseen sisäl
tyvät ehdotukset eivät eddlytä organisatorisia 
uudistuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Kirkkolaki 

500 §. Pykälän 1 momentti on seurakunta
hallintoa koskevia kirkkolain säännöksiä vuon
na 1975 uudistettaessa jäänyt muuttamatta 
seurakuntayhtymien osalta. Momenttiin sisältyy 
myös muodollisesti harhaanjohtava aikamuoto. 
Ehdotuksessa momenttia selvennetään näiltä 
osin. 

Pykälän 2 momentti ehdotetaan laajennet
tavaksi koskemaan yleisperusteluissa selostetulla 
tavalla uusia kirkolta eläkettä saavia ryhmiä. 

501 §. Pykälän 1 kohtaa ehdotetaan yleis
perusteluissa selostetusta syystä muutettavaksi. 

1.2. Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki 

1 §. Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi kirkkolain 500 §:n 2 momentin 
mukaista eläkeoikeuden laajennusta vastaa
vasti. Lisäksi ehdotetaan, että eläketurvasta 
tehtävä sopimus voisi koskea myös sitä aikaa, 
jonka lähetystyöstä palannut henkilö on edel
leen yhteisön tai laitoksen palveluksessa muissa 
tehtävissä. Edellytyksenä kuitenkin olisi, että 
lähetvstyö ulkomailla on kestänyt yhteensä vä
hintään kahdeksan vuotta. 

5 b §. Uudessa pykälässä mainittaisiin yleis
perusteluissa tarkoitetun kuntoutuksen lajit. 

9 §. Pykälään ehdotetun muutoksen mu
kaan tulisi, niin kuin yleisperusteluissa on selos
tettu, eläkkeen määrään vaikuttavana seikkana 
otettavaksi huomioon myös vakinainen nimitys 
julkisyhteisön virkaan tai toimeen, kunnallinen 
palvelus sekä työsuhteet julkisyhteisöihin. Sa
malla ehdotetaan tehtäväksi seurakuntahallinnon 
uudistuksesta johtuvat sanamuodon muutokset. 

1.3. Evankelis-luterilaisen kirkon perhe
eläkelaki 

1 §. Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan 
muutosta, jonka johdosta kirkon perhe-eläkkeen 
saajien piiri laajenisi kirkon eläkelain 1 § :n 
3 momentissa määriteltyä eläkkeensaajien piiriä 
vastaavaksi. 

5 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi yleis
perusteluissa selostetuista syistä. 

1.4. Laki kirkon keskusrahastosta 

4 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan elä
kemaksuina koottavien varojen käyttötarkoi
tuksen osalta laajennettavaksi yleisperusteluissa 
selostetusta syystä. 

8 §. Pykälän 1 momentissa mainittaisiin 
avustusten lajit: verotulojen täydennys ja har
kinnanvarainen avustus. 

Nykyisen lain 9 §:n 3 momentissa oleva 
säännös lainojen myöntämisestä ehdotetaan siir
rettäväksi 8 §:n 2 momentiksi. 

9 §. Pykälä on sisällöltään uusi. Sen 1 ja 
2 momentti koskevat yleisperusteluisssa selos
tetun lakimääräisen avustuksen myöntämispe
rustetta. 

Pykälän 3 momentin mukaan kirkkohallituk
selle myönnettäisiin oikeus alentaa verotulojen 
täydennystä milloin se, ottaen huomioon seura
kunnan veroäyrin hinnan ja omaisuuden tuoton, 
muodostuisi kohtuuttoman suureksi. 

9 a §. Tähän uuteen pykälään otettavaksi 
ehdotettu säännös harkinnanvaraisten avustus
ten myöntämisestä on asiallisesti kuntien ylei
sistä rahoitusavustuksista annetussa laissa ole
van vastaavan säännöksen mukainen. 

11, 12 ja 16 §. Ehdotetut muutokset ovat 
laadultaan muodollisia tai teknisiä. 
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2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Kirkon keskusrahastosta annetun lain täytän
töönpanosta annettuun asetukseen ehdotetaan 
otettavaksi yleissäännös verotulojen täydennyk
sen myöntämisestä ja harkinnanvaraisen avus
tuksen hakemisesta. Tarkoituksena on, että 
kirkkohallitus anta1s1 tarkempia määräyksiä 
avustusten hakemisesta. Asetukseen otettaisiin 
myös säännös siitä, mitä verotusvuotta koske
vien tietojen perusteella lasketaan lain 9 §: ssä 
tarkoitetut tasoitusrajat ja verotulon täydennys. 

1. 

3. Voimaantulo 

Avustusjärjestelmää koskevat muutokset oli
si toteutettava kalenterivuoden alusta. Käytän
nöllisistä syistä muutkin esityksessä ehdotetut 
lainmuutokset voisivat tulla voimaan samasta 
ajankohdasta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
kirkkolain 500 ja 501 §:n muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain 500 §:n 1 ja 2 momentti sekä 

501 §:n 1 kohta, 
sellaisina kuin ne ovat, 500 §:n 1 momentti ja 501 §:n 1 kohta 10 päivänä huhtikuuta 1970 

annetussa laissa (256/70) sekä 500 §:n 2 momentti 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetussa 
laissa ( 607/7 3) , näin kuuluviksi: 

500 § 
Virka- tai työsuhteessa kirkkoon, sen seura

kuntaan, seurakuntayhtymään tai seurakuntain
liittoon olleelle henkilölle maksetaan eläkettä 
ja hänen jälkeensä suoritetaan perhe-eläkettä 
kirkon keskusrahastosta erikseen annettavien 
säännösten mukaan. 

Papille tai lehtorille, joka tuomiokapitulin 
määräämänä on ollut yhdistyksen, muun yhty
män, säätiön tai laitoksen palveluksessa, sa
moin kuin henkilölle, joka on ollut kirkkojen
välisen tai vastaavan järjestön palveluksessa 
tahi ulkosuomalaistyössä muun evankelis-luteri
laisen kirkon tai sen seurakunnan palvelukses
sa taikka joka on toiminut lähetystyössä ulko
mailla, voidaan maksaa eläkettä ja hänen jäl
keensä suorittaa perhe-eläkettä kirkon keskus
rahastosta siten kuin siitä erikseen säädetään. 

501 § 
Jokainen seurakunta suorittaa kirkon kes

kusrahastoon vuosittain: 

1) enintään seitsemän sadasosaa prosenttia 
siitä verotettavasta tulosta, jonka perusteella on 
edellisenä vuonna maksuunpantu tai ollut 
oikeus maksuunpanna kirkollisveroa, sekä sen 
lisäksi samalla perusteella keskusrahaston eläke
menojen maksamista varten tarvittavan raha
määrän; 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 
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2. 

Laki 
evankelis-Iuterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 

(298/66) 1 §:n 3 momentti ja 9 §, 
näistä 1 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1973 annetussa laissa 

(1042/73), sekä 
lisätään lakiin uusi 5 b § seuraavasti: 

1 § 

Yhdistys, muu yhtymä, säätiö tai laitos voi 
kirkkohallituksen kanssa sopia, että sen pal
veluksessa olevaan pappiin tai lehtoriin, jolle 
tuomiokapituli on antanut toimeen määräyk
sen, sovelletaan tämän lain säännöksiä. Samoin 
voidaan kirkkohallituksen kanssa sopia, millä 
ehdoilla tätä lakia sovelletaan henkilöön, joka 
on kirkkojenvälisen tai vastaavan järjestön pal
veluksessa tahi työssä ulkosuomalaisten keskuu
dessa muun evankelis-luterilaisen kirkon tai sen 
seurakunnan palveluksessa taikka toimii tai on 
vähintään kahdeksan vuotta toiminut lähetys
työssä ulkomailla. 

3. 

5 b § 
Työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja 

ansiokyvyn parantamiseksi voidaan viranhalti
jalle, työntekijälle ja eläkkeensaajalle antaa lää
kintähuoltoa, koulutusta ja työhuoltoa. 

9 § 
Jos eläkkeen saaja nimitetään valtion, kun

nan, kuntainliiton, kirkon, sen seurakunnan, 
seurakuntayhtymän tai seurakuntainliiton vir
kaan tai toimeen tahi määrätään hoitamaan täl
laista virkaa tai tointa taikka otetaan mainitun 
yhteisön palvelukseen työsuhteeseen, määrää 
kirkkohallitus, onko ja kuinka paljon hänen 
eläkkeestään tämän johdosta pidätettävä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetun evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain 

(258/70) 5 §, sekä 
muutetaan 1 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1973 annetussa 

laissa (1040/73), näin kuuluvaksi: 

1 § 

Yhdistys, muu yhtymä, säätiö tai laitos voi 
kirkkohallituksen kanssa sopia, että sen palve
luksessa olevaan pappiin tai lehtoriin, jolle tuo
miokapituli on antanut toimeen määräyksen, 

sovelletaan tämän lain säännöksiä. Samoin voi
daan kirkkohallituksen kanssa sopia, millä eh
doilla tätä lakia sovelletaan henkilöön, joka on 
kirkkojenvälisen tai vastaavan järjestön palve
luksessa tahi ulkosuomalaistyössä muun evan
kelis-luterilaisen kirkon tai sen seurakunnan 
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palveluksessa taikka t01m11 tai on vähintään 
kahdeksan vuotta toiminut lähetystyössä ulko
mailla. 

4. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
kirkon keskusrahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kirkon keskusrahastosta 5 pmvana jouluku~ta 1941 annetun lain (895/41) 

4 §:n 1 momentti, 8, 9 ja 11 § sekä 12 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 1 momentti ja 8 § 29 päivänä lokakuuta 1965 annetussa 

laissa (557 /65), 9 § ja 12 §:n 2 momentti 30 päivänä joulukuuta 1948 annetussa laissa 
(947/48) sekä 11 § 29 päivänä joulukuuta 1973 annetusssa laissa (1043/73), sekä 

lisätään lakiin uusi 9 a ja siitä 12 päivänä toukokuuta 1944 annetulla lailla ( 312/44) ku
motun 16 §:n tilalle uusi 16 § seuraavasti: 

4 § 
Jokainen seurakunta suorittaa keskusrahas

toon vuosittain enintään 0,07 prosenttia siitä 
verotettavasta tulosta, jonka perusteella edelli
senä vuonna on maksuunpantu tai ollut oikeus 
maksuunpanna kirkollisveroa, sekä sen lisäksi 
samalla perusteella keskusrahaston eläkemenojen 
maksamista varten tarvittavan rahamäärän. 

8 § 
Seurakunnille myönnetään keskusrahasto

avustuksena verotulojen täydennystä sekä har
kinnanvaraista avustusta. 

Avustuksiin käytettävissä olevista varoista 
voidaan seurakunnille myöntää myös lainaa, 
joka voi olla korollista tai korotonta. 

9 § 
Verotulojen täydennystä myönnetään seura

kunnalle, jonka veroäyrimäärä läsnä olevaa jä
sentä kohden alittaa tasoitusrajan, joka on 60 
prosenttia kaikkien seurakuntien läsnä olevaa 
jäsentä kohden laskettujen veroäyrimäärien kes
kiarvosta. Kirkkohallitus voi kuitenkin mää
rätä seurakunnille, joiden kustannustaso on 
korkea, tasoitusrajan korkeammaksikin, enin
tään 76 prosentiksi. 

Verotulojen täydennys lasketaan kertomalla 
tasoitusrajan ja seurakunnan läsnä olevaa jäsen
tä kohden lasketun veroäyrimäärän erotus seu
rakuntien keskimääräisellä painotetulla vero-

äyrin hinnalla ja seurakunnan läsnä olevien jä
senten määrällä sen vuoden lopussa, jonka tu
loihin verotus kohdistuu. Jos seurakunnan ve
roäyrin hinta alittaa kaikkien seurakuntien kes
kimääräisen painotetun veroäyrin hinnan, käy
tetään tämän sijasta seurakunnan omaa vero
äyrin hintaa. 

Kirkkohallitus voi alentaa edellä mainituin 
tavoin laskettua verotulojen täydennyksen 
määrää sellaisen seurakunnan osalta, jonka 
omaisuuden tuotto on huomattava tai veroäy
rin hinta avustusta saavien muiden seurakun
tien veroäyrien hintoihin verrattuna alhainen 
ja jolle verotulojen täydennys, ottaen huo
mioon myös seurakunnan hyväksyttävät tar
peet ja toisten seurakuntien saarnat avustukset, 
muodostuisi kohtuuttoman suureksi. 

9 a § 
Harkinnanvaraista avustusta voidaan myön

tää seurakunnalle, jos seurakunta syrjäisestä si
jainnista, pitkistä välimatkoista, saaristo-olo
suhteista tai jäsenmäärän pienuudesta johtuen 
tahi rakennushankkeiden, metsänparannustöi
den taikka muiden erityisten olosuhteiden ta
kia on taloudellisen tuen tarpeessa. 

11 § 
Avustusten jakamisesta ja lainojen myöntä

misestä päättää kirkkohallitus kirkolliskokouk~ 
sen rahastolle vuosittain vahvistaman talousar
vion rajoissa. 
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12 § 

Kirkkohallituksen tulee valvoa erityisesti nii
den seurakuntien taloudenhoitoa, jotka ovat 
saaneet keskusrahastosta avustuksia. Valvonnan 
suorittamiseksi kirkkohallitus voi toimituttaa 
tarkastuksia näissä seurakunnissa. 

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1982 

16 § 
Mitä edellä tässä laissa on säädetty seura

kunnasta, on soveltuvin osin voimassa seura
kuntayhtymästä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Kalevi Kivistö 

2 1681014093 
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Liite 

1. 
:< 

Laki 
kirkkolain 500" ja 501 §:n muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain 500 §:n 1 ja 2 momentti sekä 

501 §:n 1 kohta, 
sellaisina kuin ne ovat, 500 §:n .1 momentti ja 501 §:n 1 kohta 10 päivänä huhtikuuta 

1970 annetussa laissa (256/70) sekä 500 §:n 2 momentti 13 päivänä heinäkuuta 1973 
annetussa laissa ( 607/7 3) , näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

500 §. 
Virka,, tai työsuhteessa kirkkoon, seurakun

taihltiitoon ··tai muuhun seurakuntain yhtymään 
tahi työsuhteessa seurakuntaan olevalle henki
lölle maksetaan eläkettä ja hänen jälkeensä 
suoritetaan perhe-eläkettä kirkon keskusrahas
tosta erikseen annettavien säännösten mukaan. 

Siitä, millä ehdoilla sellaiselle yhdistyksen, 
muun yhtymän, säätiön tai laitoksen palveluk
sessa olevalle papille tai lehtorille, jonka tuo
miokapituli on määrännyt siihen toimeen, tai 
kirkkojenvälisen tai vastaavan järjestön tahi 
siirtolaistyössä muun evankelis-luterilaisen kir
kon tai sen seurakunnan palveluksessa olevalle 
henkilölle voidaan maksaa eläkettä ja hänen 
jälkeensä suorittaa perhe-eläkettä kirkon kes
kusrahastosta, säädetään erikseen. 

Ehdotus 

500 § 
Virka- tai työsuhteessa kirkkoon, sen seura

kuntaan) seurakuntayhtymään tai seurakuntain
liittoon olleelle henkilölle maksetaan eläkettä 
ja hänen jälkeensä suoritetaan perhe-eläkettä 
kirkon keskusrahastosta erikseen annettavien 
säännösten mukaan. 

Papille tai lehtorille) joka tuomiokapitulin 
määräämänä on ollut yhdistyksen) muun yhty
män) säätiön tai laitoksen palveluksessa) sa
moin kuin henkilölle) joka on ollut kirkkojen
välisen tai vastaavan järjestön palveluksessa 
tahi ulkosuomalaistyössä muun evankelis-luteri
laisen kirkon tai sen seurakunnan palvelukses
sa taikka joka on toiminut lähetystyössä ulko
mailla) voidaan maksaa eläkettä ja hänen jäl
keensä suorittaa perhe-eläkettä kirkon keskus
rahastosta siten kuin siitä erikseen säädetään. 

501 § 
Jokainen seurakunta suorittaa kirkon kes

kusrahastoon vuosittain: 

1) enintään seitsemän sadasosaa prosenttia 
siitä verotettavasta tulosta, jonka perusteella 
on edellisenä vuonna maksuunpantu tai ollut 
oikeus maksuunpanna kirkollisveroa, sekä sen 
lisäksi samalla perusteella eläkkeiden ja perhe
eläkkeiden maksamista varten tarvittavan raha
määrän; 

1) enintään seitsemän sadasosaa prosenttia 
siitä verotettavasta tulosta, jonka perusteella 
on edellisenä vuonna maksuunpantu tai ollut 
oikeus maksuunpanna kirkollisveroa, sekä sen 
lisäksi samalla perusteella keskusrahaston elä
kemenojen maksamista varten tarvittavan raha
määrän; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 • 

päivänä 
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2. 

Laki 
evankelisluterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 

(298/66) 1 §:n 3 momentti ja 9 §, 
näistä. 1 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1973 annetussa lais

sa (1042/73 ), sekä 
lisätään lakiin uusi 5 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 §. 

~------------
Yhdistys, muu yhtymä, säätiö tai laitos voi 

kirkkohallituksen kanssa sopia, että sen palve
luksessa olevaan pappiin tai lehtoriin, jolle tuo
miokapituli on antanut toimeen määräyksen, 
sovelletaan tämän lain säännöksiä. Samoin voi
daan kirkkohallituksen kanssa sopia, millä eh
doilla tätä lakia sovelletaan kirkkojenvälisen 
tai vastaavan järjestön tahi siirtolaistyössä 
muun evankelis-luterilaisen kirkon tai sen seu
rakunnan palveluksessa olevaan henkilöön. 

9 §. 
Jos eläkkeen saaja määrätään viranstja.tsena 

tai toistaiseksi hoitamaan valtion, kirkon tai 
seurakunnan virkaa tai tointa ja hän saa tästä 
palkkaa, määrää kirkkohallitus, onko ja kuin
ka paljon hänen eläkkeestään tämän johdosta 
pidätettävä. 

Ehdotus 

1 § 

Yhdistys, muu yhtymä, säätiö tai laitos voi 
kirkkohallituksen kanssa sopia, että sen pal
veluksessa olevaan pappiin tai lehtoriin, jolle 
tuomiokapituli on antanut toimeen määräyk
sen, sovelletaan tämän lain säännöksiä. Samoin 
voidaan kirkkohallituksen kanssa sopia, millä 
ehdoilla tätä lakia sovelletaan henkilöön, joka 
on kirkkojenvälisen tai vastaavan järjestön pal
veluksessa tahi työssä ulkosuomalaisten keskuu~ 
dessa muun evankelis-luterilaisen kirkon tai 
sen seurakunnan palveluksessa taikka toimii 
tai on vähintään kahdeksan vuotta toiminut 
lähetystyössä ulkomailla. 

5b § 
Työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja 

ansiokyvyn parantamiseksi voidaan viranhalti
jalle, työntekijälle ja eläkkeensaajalle antaa lää
kintähuoltoa, koulutusta ja työhuoltoa. 

9 § 
Jos eläkkeen saaja nimitetään valtion, kun

nan, kuntainliiton, kirkon, sen seurakunnan, 
seurakuntayhtymän tai seurakuntainliiton vir
kaan tai toimeen tahi määrätään hoitamaan täl
laista virkaa tai tointa taikka otetaan mainitun 
yhteisön palvelukseen työsuhteeseen, määrää 
kirkkohallitus, onko ja kuinka paljon hänen 
eläkkeestään tämän johdosta pidätettävä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 • 

päivänä 
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3. 

Laki 
evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetun evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain 

(258/70) 5 § sekä 
muutetaan 1 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1973 anne

tussa laissa ( 1040/73), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

1 §. 

Yhdistys, muu yhtymä, säätiö tai laitos voi 
kirkkohallituksen kanssa sopia, että sen palve
luksessa olevaan pappiin tai lehtoriin, jolle tuo
miokapituli on antanut toimeen määräyksen, 
sovelletaan tämän lain säännöksiä. Samoin voi
daan kirkkohallituksen kanssa sopia, millä eh
doilla tätä lakia sovelletaan kirkkojenvälisen tai 
vastaavan järjestön tahi siirtolaistyössä muun 
evankelis-luterilaisen kirkon tai sen seurakun
nan palveluksessa olevaan henkilöön. 

5 §. 
Kun perhe-eläke lakkaa lesken solmittua 

uuden avioliiton, hänelle ei suoriteta valtion 
perhe-eläkelaissa tarkoitettua kertasuoritusta. 

Ehdotus 

1 § 

Yhdistys, muu yhtymä, säätiö tai laitos voi 
kirkkohallituksen kanssa sopia, että sen palve
luksessa olevaan pappiin tai lehtoriin, jolle tuo
miokapituli on antanut toimeen määräyksen, 
sovelletaan tämän lain säännöksiä. Samoin voi
daan kirkkohallituksen kanssa sopia, millä eh
doilla tätä lakia sovelletaan henkilöön, joka on 
kirkkojenvälisen tai vastaavan järjestön palve
luksessa tahi ulkosuomalaistyössä muun evan
kelis-luterilaisen kirkon tai sen seurakunnan 
palveluksessa taikka toimii tai on vähintään 
kahdeksan vuotta toiminut lähetystyössä ulko
mailla. 

5 § 
(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 



N:o 220 

4. 

Laki 
kirkon keskusrahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kirkon keskusrahastosta 5 päivänä joulukuuta 1941 annetun lain (895/41) 

4 §:n 1 momentti, 8, 9 ja 11 § sekä 12 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 1 momentti ja 8 § 29 päivänä lokakuuta 1965 annetussa 

laissa (557 /65), 9 § ja 12 §:n 2 momentti 30 päivänä joulukuuta 1948 annetussa laissa 
(947 /48) sekä 11 § 29 päivänä joulukuuta 1973 annetusssa laissa (1043/73), sekä 

lisätään lakiin uusi 9 a ja siitä 12 päivänä toukokuuta 1944 annetulla lailla ( 312/44), 
kumotun 16 §:n tilalle uusi 16 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4 §. 
. Jokainen seurakunta suorittaa keskusrahas

toon vuosittain enintään 0,07 sadalta siitä ve
rotettavasta tulosta, jonka perusteella edellise
nä vuonna on maksuunpantu tai ollut oikeus 
maksuunpanna kirkollisveroa, sekä sen lisäksi 
samalla perusteella eläkkeiden maksamista ja 
perhe-eläkkeiden maksamisen avustamista var
ten tarvittavan rahamäärän. 

8 §. 
Taloudellisesti heikossa asemassa olevalle 

olevalle seurakunnalle voidaan keskusrahastos
ta antaa avustusta: 

1) papiston ja kanttori-urkurien palkkauk
seen; 

2) kirkon ja muiden välttämättömien seu
rakunnallisten rakennusten ynnä hautausmaan 
rakentamiseen ja kunnossapitämiseen sekä nii
hin kuuluvien tarpeellisten välineiden hankki
miseen; 

3) opetus- ja diakoniatyötä ynnä muuta tä
hän verrattavaa seurakunnallista toimintaa var
ten; sekä 

4) metsänhoidollisiin perusparannuksiin. 

9 §. 
' Avustusten jakamisessa on noudatettava 

oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta, huo
mioon ottaen avustusta hakevien tosiasialliset 
tarpeet ja taloudenhoidon kokonaisuus, avus
tettavien luku ja· käytettävänä olevat varat. 

Avustusta voidaan myöntää määräajaksi, 
enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Avustus voidaan antaa myös lainana, korolli
sena tai korottomana. 

1681014093 

Ehdotus 

4 § 
Jokainen seurakunta suorittaa keskusrahas

toon vuosittain enintään 0,07 prosenttia siitä 
verotettavasta tulosta, jonka perusteella edel
lisenä vuonna on maksuunpantu tai ollut oi
keus maksuunpanna kirkollisveroa, sekä sen li
säksi samalla perusteella keskusrahaston eläke
menojen maksamista varten tarvittavan raha
määrän. 

8 § 
Seurakunnille myönnetään keskusrahasto

avustuksena verotulojen täydennystä sekä har
kinnanvaraista avustusta. 

Avustuksiin käytettävissä olevista varoista 
voidaan seurakunnille myöntää myös lainaa, 
joka voi olla korotlista tai korotonta. 

9 § 
Verotulojen täydennystä myönnetäön seura

kunnalle, jonka veroäyrimäärä läsnä olevaa iå-' 
sentä kohden alittaa tasoitusrajan, joka on 60 
prosenttia kaikkien seurakuntien läsnä olevaa 
jäsentä kohden laskettujen veroäyrimäärien kes
kiarvosta. Kirkkohallitus voi kuitenkin mää
rätä seurakunnille, joiden kustannustaso on 
korkea, tasoitusrajan korkeammaksikin, enin
tään 76 prosentiksi. 
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Voimassa oleva laki 

11 §. 
Avustukset keskusrahastosta myönnetään 

anomuksesta tai tuomiokapitulin esityksestä. 
Avustusten jakamisesta päättää kirkkohallitus 
kirkolliskokouksen rahastolle vuosittain vah
vistaman menoarvion rajoissa. 

12 §. 

Kirkkohallitus valvokoon myös erityisesti 
niiden seurakuntien taloudenhoitoa, jotka ha
kemuksestaan ovat saaneet keskusrahastosta 
avustuksia, missä tarkoituksessa se voi toimi
tuttaa tarkastuksia. 

16 §. 
(Kumottu lailla 12. 5. 1944/312). 

Ehdotus 

V erotulojen täydennys lasketaan kertomalla 
tasoitusrajan ja seurakunnan läsnä olevaa jäsen
tä kohden lasketun veroäyrimäärän erotus seu
rakuntien keskimääräisellä painotetulla vero
äyrin hinnalla ja seurakunnan läsnä olevien jä
senten määrällä sen vuoden lopussa, jonka tu
loihin verotus kohdistuu. Jos seurakunnan ve
roäyrin hinta alittaa kaikkien seurakuntien kes
kimääräisen painotetun veroäyrin hinnan, käy
tetään tämän sijasta seurakunnan omaa vero
äyrin hintaa. 

Kirkkohallitus voi alentaa edellä mainituin 
tavoin laskettua verotulojen täydennyksen 
määrää sellaisen seurakunnan osalta, jonka 
omaisuuden tuotto on huomattava tai veroäy
rin hinta avustusta saavien muiden seurakun
tien veroäyrien hintoihin verrattuna alhainen 
ja jolle verotulojen täydennys, ottaen huo
mioon myös seurakunnan hyväksyttävä! tar
peet ja toisten seurakuntien saamat avustukset, 
muodostuisi kohtuuttoman suureksi. 

9 a § 
Harkinnanvaraista avustusta voidaan myön

tää seurakunnalle, jos seurakunta syrjäisestä si
jainnista, pitkistä välimatkoista, saaristo-olo
suhteista tai jäsenmäärän pienuudesta johtuen 
tahi rakennushankkeiden, metsänparannustöi
den taikka muiden erityisten olosuhteiden ta
kia on taloudellisen tuen tarpeessa. 

11 § 
Avustusten jakamisesta ja lainojen myöntä

misestä päättää kirkkohallitus kirkolliskokouk
sen rahastolle vuosittain vahvistaman talousar
vion rajoissa. 

12 § 

Kirkkohallituksen tulee valvoa erityisesti nii
den seurakuntien taloudenhoitoa, jotka ovat 
saaneet keskusrahastosta avustuksia. Valvonnan 
suorittamiseksi kirkkohallitus voi toimituttaa 
tarkastuksia näissä seurakunnissa. 

16 § 
Mitä edellä tässä laissa on säädetty seura

kunnasta, on soveltuvin osin voimassa seura
kuntayhtymästä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 198 • 


