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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Suomen ortodoksisen 
kirkkokunnan virka- ja työehtovaliokunnasta ja ortodoksisesta kirk
kokunnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi ortodok
siselle kirkkokunnalle virka- ja työehtovaliokun
ta, jonka tehtävänä olisi tehdä esityksiä sekä 
antaa suosituksia ja lausuntoja kirkkokunnan pal
veluksessa olevan henkilöstön palvelussuhteen 

ehtoja koskevista asioista. Ortodoksisesta kirkko
kunnasta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväk
si tätä tarkoittava viittaussäännös. Lait on tarkoi
tettu tulemaan voimaan lyhyehkön ajan kuluttua 
niiden hyväksymisestä. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

Viime vuosina on todettu ortodoksisen kirkko
kunnan palveluksessa olevan henkilöstön palk
kauksen jääneen jälkeen muun julkisen alan 
palkkauskehityksestä. Henkilöstön palkkausta ja 
muita palvelussuhteen ehtoja koskevissa säännök
sissä on myös havaittu puutteellisuuksia nykyajan 
vaatimusten kannalta. Ortodoksisesta kirkkokun
nasta annettuun lakiin (521/69) ja asetukseen 
(179/70) sisältyy säännöksiä kirkkokunnan papis
ton palvelussuhteen ehdoista, kun taas kirkko
kunnan palveluksessa olevien useiden muiden 
henkilöstöryhmien palvelussuhteen ehdot on 
yleensä säännelty asianomaisten seurakuntien oh
jesäännöissä. 

Papiston palvelussuhteen ehtoja koskevien 
säännösten muuttamista koskevien aloitteiden 
käsittely kirkkokunnassa on nykyisellään hidasta 
ja kankeaa, koska kirkkokunnan puolesta aloittei
ta voi tehdä vain normaalisti kolmen vuoden 
väliajoin kokoontuva kirkolliskokous. 

Kun lisäksi muun muassa sekä valtio että 
evankelis-luterilainen kirkko ovat ottaneet käyt-
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töön omat virka- ja työehtosopimusjärjestelmän
sä, on katsottu tarpeelliseksi ajanmukaistaa myös 
ortodoksisen kirkkokunnan vastaava menettely. 
Sen avulla voitaisiin nykyistä joustavammin teh
dä kirkkokunnan papiston palvelussuhteen ehto
jen kehittämistä koskevia esityksiä ja antaa muun 
henkilöstön palvelussuhteen ehtoja koskevia suo
situksia. 

Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehto
sopimusjärjestelmää vastaava organisaatio olisi or
todoksisen kirkkokunnan palveluksessa olevan 
henkilöstön lukumäärä huomioon ottaen liian 
laaja ja kallis. Se edellyttäisi lisäksi uusien lakien 
säätämistä ja entisten muuttamista. Myös niin 
sanotun omaksumissäännöstön käyttöönotto olisi 
epätarkoituksenmukaista lähinnä järjestelmän 
edellyttämien useiden laki- ja asetusmuutosten 
vuoksi. 

Ortodoksisen kirkkokunnan virka- ja työehto
järjestelmä on parhaiten toteutettavissa perusta
malla kirkkokunnalle lailla virka- ja työehtovalio
kunta, jolle muun muassa siirrettäisiin kirkollis
kokoukselle nykyisin kuuluva oikeus tehdä esi
tyksiä papiston palvelussuhteen ehdoista. Ehdo
tettu järjestelmä soveltuisi sekä kooltaan että 
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kustannuksiltaan kirkkokunnan tarkoituksiin. 
Sen ohella ei tarvittaisi toista palkkausasioita 
hoitavaa toimielintä. Järjestelmä olisi myös ra
kenteeltaan yksinkertaisempi kuin evankelis-lute
rilaisen kirkon työ- ja virkaehtosopimusjärjestel
mä. 

Virka- ja työehtovaliokunta olisi ortodoksisen 
kirkkokunnan itsenäinen toimielin. Valiokun
nassa olisi kirkkokunnan työnantaja- ja työnteki
jäpuolen lisäksi edustettuna myös opetusministe
riö ja valtiovarainministeriö. Valiokunnan esityk
set tehtäisiin opetusministeriölle kuten kirkollis
kokouksen vastaavat esitykset. 

2. Nykyinen tilanne 

Ortodoksisen kirkkokunnan palveluksessa on 
sekä valtion että kirkkokunnan varoilla palkattua 
henkilöstöä. Ortodoksisesta kirkkokunnasta an
netun lain 6 §:n 3 momentin mukaan piispojen 
sekä kirkollishallituksen viran ja toimen haltijain 
palkkaukset suoritetaan valtion varoista, joten 
heidän palvelussuhteen ehtoosa määräytyvät val
tiolla kulloinkin voimassa olevien säännösten 
mukaan. Osalle valtion varoista palkatusta henki
löstöstä maksetaan kuitenkin palkanlisiä myös 
kirkkokunnan varoista. 

Päätoimisen virkasuhteessa olevan papiston 
palvelussuhteen ehtoja koskevat säännökset sisäl
tyvät ortodoksisesta kirkkokunnasta annettuun 
lakiin ja asetukseen. Kirkkokunnan papistoon 
kuuluvat mainitun lain 4 §:n mukaan papit, 
ii..Jconit, katekeetat ja kanttorit. 

Edellä mainitut viranhaltijat valitaan piispan 
yhdessä kirkollishallituksen kanssa suorittaman 
ehdollepanon jälkeen seurakunnankokouksessa 
vaaleilla. Jolleivät säännökset edellytä koevuosille 
määräämistä ja piispan vasta tämän jälkeen suo
rittamaa vaalin vahvistamista, kirkollishallitus an
taa heti vaalin saavutettua lainvoiman valitulle 
valtakirjan, jonka oikeudellinen luonne ja merki
tys vastaa valtion virkojen valtakirjaa. Papiston 
palkkausta koskeva perussäännös sisältyy lain 18 
§:ään. Asetuksen 5 luvussa on tarkemmat sään
nökset papiston palkkauksesta, rahapalkasta, ikä
ja kalliinpaikanlisistä, sairaus- ja virkavapausajan 
palkkauksesta sekä vuosilomasta (51-68 §). 

Papiston eläkeoikeudesta on säädetty lain 21 
§:ssä ja asetuksen 6 luvussa. Oikeus vanhuus- ja 
työkyvyttömyyseläkkeeseen määräytyy soveltuvia 
osin samojen säännösten mukaan kuin virkasuh
teessa valtioon olevalla henkilöllä eli nykyisin 
valtion eläkelain (280/66) mukaan. Eläkkeen 

myöntää kirkollishallitus ja se maksetaan kirkko
kunnan keskusrahastosta kuukausittain. 

Ortodoksista kirkkokuntaa koskevassa lainsää
dännössä ei sen sijaan ole säännöksiä ylimääräi
sessä toimessa, virkasuhteeseen verrattavassa pal
velussuhteessa sekä työsopimussuhteessa olevan 
päätoimisen henkilöstön eikä myöskään osapäivä
ja osa-aikatoimisten sekä sivutoimisten työnteki
jöiden, jotka saavat palkkiokorvauksen, palvelus
suhteen ehdoista, vaan määräykset näistä sisälty
vät seurakuntien laatimiin ohjesääntöihin. Maini
tusta lainsäädännöstä ilmenevät kuitenkin näitä 
toimia koskevat periaatteet. 

Toimen perustamisesta, muuttamisesta ja lak
kauttamisesta päättää seurakunnanvaltuusto. 

Valtuusto laatii toimia varten ohjesäännöt. 
Seurakunnanneuvosto ottaa ja vapauttaa toi

menhaltijat, jollei asetuksessa toisin säädetä tai 
ohjesäännössä toisin määrätä. 

Ylimääräisen papin, seurakuntalehtorin ja 
nuoriso-ohjaajan vaalit on alistettava hiippakun
nan piispan vahvistettavaksi. Muissakin tapauk
sissa voidaan ohjesäännössä määrätä, että vaali on 
alistettava piispan tai kirkollishallituksen vahvis
tettavaksi. 

Palvelussuhteen ehdot määrätään toimesta 
päätettäessä työlainsäädännön ja mahdollisten 
työehtosopimusten rajoissa. 

Päätoimisessa virkasuhteessa olevalla ylimääräi
sellä papistolla on samanlainen eläkeoikeus kuin 
vakinaisellakin papistolla. Muilla tässä mainituil
la henkilöillä on oikeus eläkkeeseen työntekijäin 
eläkelain (395/61) mukaisesti. 

Kirkolliskokouksen tehtäviin kuuluu ortodok
sisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 1 71 §: n 
1 momentin 3 kohdan mukaan tehdä maan 
hallitukselle esityksiä kirkkokuntaa koskevien la
kien ja asetusten antamisesta. Näin ollen kirkol
liskokous tekee myös kirkkokunnan vakinaisen 
papiston yllä mainittuja palvelussuhteen ehtoja 
ja eläkkeitä koskevat muutosesitykset kirkollishal
lituksen välityksellä opetusministeriölle, josta 
kirkkokuntaa koskevat lait ja asetukset esitellään. 
Palvelussuhteen ehtoja koskevat asiat eivät täten 
kuulu kirkolliskokouksen lopullisesti päätettäviin 
asioihin. 

Koska seurakuntien muun henkilöstön kuin 
vakinaisen papiston palvelussuhteen ehdoista ei 
ole säädetty ortodoksisesta kirkkokunnasta anne
tussa lainsäädännössä, jää näiden henkilöstöryh
mien palkkaus myös kirkolliskokouksen esitykse
nautovallan ulkopuolelle. Kirkollishallitus voi 
jonkin verran vaikuttaa mainittujen ryhmien 
palkkaukseen sisällyttämällä niistä suosituksia 



1983 vp. - HE n:o 172 3 

seurakuntia varten laatimaansa malliohjesään
töön ja kieltäytymällä vahvistamasta malliohje
säännöstä huomattavasti poikkeavia ohjesääntöjä. 
Muuta valvontamahdollisuutta kirkollishallituk
sellakaan ei ole, vaan seurakunnat huolehtivat 
yksin henkilökuntansa palkkauksesta talousar
vionsa rajoissa. 

3. Asian valmistelu 

Esitys perustuu 14 päivänä syyskuuta 1976 
asetetun ja 22 päivänä toukokuuta 1978 muisti
onsa luovuttaneen opetusministeriön asettaman 
ortodoksisen virkaehtotyöryhmän muistioon. 

Muistiosta antamassaan lausunnossa ortodoksi
sen kirkon asianomaiset toimielimet ovat pääosin 
yhtyneet siihen ja tehneet pääasiassa muuttunei-

den olosuhteiden ja muuttuneen lainsäädännön 
vaatimia muutosesityksiä. 

Valtiovarainministeriö on lausunnossaan puol
tanut esitystä. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Valtiontaloudelle uudistuksesta aiheutuva rasi
tus on vähäinen. Valiokunnan toiminnasta ai
heutuvat kustannukset suoritettaisiin kirkkokun
nan varoista. Kansliatyöt voitaisiin suorittaa ny
kyisellä henkilökunnalla. Opetusministeriön ja 
valtiovarainministeriön edustajien kokouspalk
kiot ja matkakustannusten korvaukset maksettai
siin kuitenkin valtion varoista. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakien perustelut 

1.1. Laki Suomen ortodoksisen kirkkokunnan 
virka- ja ryöehtovaliokunnasta 

1 §. Virka- ja työehtovaliokunta olisi asetettava 
kirkkokunnan ja seurakuntien palveluksessa ole
van henkilöstön palvelussuhteen ehtojen kehittä
miseksi. 

2 §. Valiokunnan tehtävät on suunniteltu 
kolmitahoisiksi. Sen tulisi tehdä esityksiä palve
lussuhteen ehtoja koskevien säädösten antamises
ta, antaa suosituksia palvelussuhteen ehdoista ja 
muista vastaavista asioista sekä antaa lausuntoja. 
Varsinaista päätäntävaltaa valiokunnalle ei tulisi. 

Voidakseen toimia nopeasti ja joustavasti valio
kunnalla tulisi olla itsenäinen, kirkolliskokouk
sesta riippumaton aloiteoikeus. Tämä puolestaan 
edellyttää, että kirkolliskokoukselle ortodoksises
ta kirkkokunnasta annetun asetuksen 1 71 §: n 
mukaan kuuluva oikeus tehdä esityksiä samassa 
asetuksessa mainittujen viranhaltijoiden palk
kauksesta siirretään asianomaisin säännöksin 
virka- ja työehtovaliokunnalle. Mainitut asiat 
eivät nykyistenkään säännösten mukaan kuulu 
kirkolliskokouksen lopullisesti päätettäviin, vaan 

kirkolliskokouksella on ainoastaan oikeus tehdä 
maan hallitukselle niitä koskevia esityksiä. 

Valiokunnan tehtävät olisivat erilaisia riippuen 
siitä, minkä henkilöstöryhmän palvelussuhteen 
ehdoista kulloinkin on kysymys. Valiokunnalle 
annettaisiin oikeus esittää muutoksia vain orto
doksisesta kirkkokunnasta annetussa laissa mai
nittujen viranhaltijain palvelussuhteen ehtoihin. 
Sen sijaan seurakunnille kuuluvaa päätäntävaltaa 
palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa ei pide
tä aiheellisena siirtää valiokunnalle. Tältä osin 
valiokunnalle tulisi vain mahdollisuus antaa suo
situksia. 

1 momentin 1 kohta. Valiokunnan esityksen
teko-oikeus rajoittuisi ortodoksisesta kirkkokun
nasta annetussa laissa mainittujen viran ja toimen 
haltijoiden palvelussuhteen ehtoihin. Tässä laissa 
mainittuja seurakuntien viranhaltijoita ovat tällä 
hetkellä ainoastaan papit, diakonit, katekeetat ja 
kanttorit. Palvelussuhteen ehdoilla tarkoitetaan 
esityksessä, paitsi valtion virkaehtosopimuslain 
(664/70) 2 §:n mukaan sopimuksenvaraisia asioi
ta, myös saman pykälän 3 momentin 2 kohdassa 
mainittuja eläkkeitä ja perhe-eläkkeitä, jotka vir
kaehtos.opimuslain mukaan eivät ole sopimuk
senvaraista. 
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Asetuksella on tarkoitus säätää, että valiokun
nan olisi hankittava esityksistä kirkollishallituk
sen lausunto. Kirkollishallitus lähettäisi esitykset 
lausunnollaan varustettuna opetusministeriölle, 
josta kulloinkin kysymyksessä oleva lain tai ase
tuksen muutos esitellään. 

1 momentin 2 kohta. Seurakuntien palveluk
sessa olevan muun kuin ortodoksisesta kirkko
kunnasta annetussa laissa ja asetuksessa mainitun 
henkilöstön palkkausta ja palvelussuhteen ehtoja 
ei ole säännelty kirkkokuntaa koskevassa lainsää
dännössä. Kirkolliskokous ei ole sisällyttänyt esi
tyksiinsä näiden ryhmien palkkausta ja muita 
vastaavia etuja koskevia asioita, vaan seurakunnat 
päättävät toimien perustamisesta talousarvionsa 
rajoissa sekä määräävät palvelussuhteen ehdot 
laatimissaan ohjesäännöissä. 

Koska kyseisen henkilöstön palvelussuhteen 
ehdoissa on myös havaittu puutteellisuuksia ja 
epäyhtenäisyyttä, ehdotetaan, että valiokunnalla 
olisi palkkauskäytännön yhtenäistämiseksi mah
dollisuus antaa seurakunnille suosituksia, jotka 
voisivat koskea palkkauksen lisäksi palvelussuh
teen ehtoja yleensä samoin kuin muita etuisuuk
sia. Oikeus suositusten antamiseen esitetään kos
kemaan vain päätoimista henkilöstöä. 

Saman kohdan mukaan suosituksia voitaisiin 
antaa myös virkasuhteisen henkilöstön niistä pal
velussuhteen ehdoista, joista valiokunta ei katso 
tarkoituksenmukaiseksi tehdä esityksiä. Tällaisia 
ovat muun muassa tilapäispalkkiot, matkakus
tannusten korvaukset, korvaukset seurakuntien 
erikoistoimista sekä palkkiot tilapäisestä viran 
hoitamisesta vieraassa seurakunnassa. Lisäksi suo
situksia voitaisiin antaa myös palvelussuhteen 
ehtoihin kuulumattomista asioista. 

1 momentin 3 kohta. Esitysten ja suositusten 
lisäksi valiokunnalla tulisi olla oikeus antaa seura
kunnille ja muille toimielimille lausuntoja palve
lussuhteen ehtoja ja muita etuja koskevissa tul
kintakysymyksissä. Valiokunta voisi antaa lausun
toja myös sellaisista palkanlisistä, joita kirkko
kunta maksaa valtion palkkaamalle henkilöstölle. 

2 momentti. Valiokunnan olisi erikoisesti kiin
nitettävä huomiota siihen, että sen tekemät 
muutosesitykset palvelussuhteen ehtoja koskevis
sa asioissa ovat kirkkokunnan kannalta tarkoituk
senmukaisia ja mahdollisia toteuttaa. Valiokun
nan tulisi seurata muun julkisen alan palvelus
suhteen ehtojen kehitystä ja tarvittaessa tehdä 
esityksensä tältä pohjalta. 

3 §. Valiokunnan kokoopanoa suunniteltaessa 
on ollut lähtökohtana, että siihen tulisi saada 
sekä kirkkokunnan seurakuntien palveluksessa 

olevan henkilöstön että työnantajaa edustavien 
seurakuntien luottamushenkilöiden tasasuhtai
nen edustus. Jäsenten lukua määrättäessä on 
samoin pyritty siihen, että eri palkansaajaryhmät 
ovat valiokunnassa tarkoituksenmukaisella tavalla 
edustettuina. Samalla jäsenten määrä on haluttu 
pitää mahdollisimman pienenä. Edellä mainittu
jen lisäksi valiokunnassa tulisi olla kaksi kum
paankin ryhmään kuulumatonta jäsentä. Opetus
ministeriön ja valtiovarainministeriön edustuksel
la on katsottu voitavan turvata se, että esitykset 
olisivat kirkollishallitukseen ja opetusministe
riöön tullessaan mahdollisimman toteuttamiskel
poisia. Kirkollishallituksen edustusta valiokun
nassa ei ole katsottu tarpeelliseksi, koska sillä 
muutenkin on mahdollisuus liittää esityksiin oma 
lausuntonsa. 

Valiokunnan kolmitahoisen tehtävän vuoksi 
kiinteä kokoonpano on katsottu tarkoituksenmu
kaisimmaksi. Eri työntekijäryhmillä olisi äänioi
keus myös käsiteltäessä toisten ryhmien asioita. 

Työntekijäpuolen edustus valiokunnassa voi
daan jakaa kahteen ryhmään siten, että toiseen 
kuuluvat ortodoksisesta kirkkokunnasta annetus
sa laissa mainitut viran ja toimen haltijat sekä 
toiseen muu henkilöstö eli muut virkasuhteessa 
tai virkasuhteeseen verrattavassa palvelussuhtees
sa olevat sekä työsopimussuhteessa olevat henki
löt. 

Papistolla tarkoitetaan lakiehdotuksessa pappe
ja ja diakoneja. Näiden ja kanttorien asema ja 
edut poikkeavat toisistaan siinä määrin, että 
kummallakin tulisi olla valiokunnassa oma edus
taja. Näin ollen ortodoksisesta kirkkokunnasta 
annetussa laissa mainittujen viranhaltijoiden 
edustajamäärä olisi kaksi. 

Vaikka muu henkilöstö kokonaisuudessaan 
edustaakin seurakuntien palveluksessa olevan 
henkilöstön enemmistöä, valiokunta on tarkoitet
tu ennen kaikkea ortodoksisesta kirkkokunnasta 
annetussa laissa mainittujen viranhaltijoiden pal
velussuhteen ehtojen kehittämiseksi. Tämän 
vuoksi on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että 
muulle henkilöstölle valittaisiin vain yksi yhtei
nen edustaja. 

Työntekijäpuolen edustajamäärä olisi näin ol
len kaikkiaan kolme. Lisäksi kullekin jäsenelle 
valittaisiin henkilökohtainen varajäsen samassa 
järjestyksessä kuin varsinainen jäsen. 

Työntekijäpuolen kolmea edustajaa vastaavasti 
valiokunnassa on katsottu tarvittavan yhtä monta 
työnantajien edustajaa, joiden tulisi olla seura
kuntien luottamushenkilöiden edustajia. Myös 
näille valittaisiin henkilökohtainen varajäsen. 
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Lisäksi valiokunnassa olisi valtiovarainministe
riön ja opetusministeriön edustajat varajäseni
neen. Opetusministeriön edustaja toimisi valio
kunnassa puheenjohtajana. 

2 momentti. Kirkolliskokous valitsisi sekä 
työnantajien että työntekijöiden edustajat valio
kuntaan. Järjestely on puollettavissa muun muas
sa siksi, että kirkolliskokouksessa ovat sekä työn
antajat että työntekijät edustettuina. Kirkollisko
kous voi määrätä jäseniä eri toimielimiin myös 
kirkolliskokouksen ulkopuolelta. Papiston ja 
kanttorien edustajat valittaisiin asianomaisten yh
distysten eli Ortodoksisten Pappien Liitto r.y:n ja 
Ortodoksisten Kanttorien Liitto r.y:n esitysten 
mukaisesti. Muulla henkilöstöllä ja seurakunnilla 
ei ole vastaavia järjestöjä; näiden edustajien eh
dottaminen voitaisiin antaa kirkolliskokouksen 
valmisteluvaliokunnan tehtäväksi, joten sitä var
ten ei tarvittaisi uutta valiokuntaa. Samassa yh
teydessä ehdotettaisiin myös kunkin jäsenen hen
kilökohtainen varajäsen. Valtiovarainministeriö ja 
opetusministeriö määräävät omat edustajansa ja 
näiden varajäsenet. Jäsenten toimikausi voisi 
noudattaa kirkolliskokouksen toimikautta, joka 
nykyisin on kolme vuotta. 

4 §. Valiokunnan päätösvaltaisuuden edelly
tyksenä olisi vähintään yhden valtion edustajan, 
kahden työnantajapuolen edustajan ja kahden 
työntekijäpuolen edustajan läsnäolo. Kunkin 
ryhmän asiana olisi huolehtia, että niiden edusta
ja osallistuu valiokunnan kokouksiin. 

5 §. Tähän pykälään ehdotetaan otettavaksi 
säännös kirkollishallituksen jäsenen oikeudesta 
olla saapuvilla valiokunnan kokouksessa sekä ot
taa siellä osaa keskusteluun mutta ei päätöksen 
tekemiseen. 

6 §. Pykälän säännökset koskisivat valiokunnan 
kustannusten maksamista. Kysymykseen tulisivat 
lähinnä valiokunnan kokoontumisesta, tilojen 
tarpeesta sekä toimistotehtävistä mahdollisesti ai
heutuvat kustannukset. Koska valiokunta asetet-

taisiin palvelemaan kirkkokunnan etuja, suorite
taan siitä aiheutuvat kustannukset kirkon varois
ta. Opetusministeriön ja valtiovarainministeriön 
edustajien kokouspalkkiot ja matkakustannusten 
korvaukset maksettaisiin kuitenkin valtion varois
ta. 

Pykälän mukaan noudatettaisiin lisäksi muu
ten soveltuvia osin, mitä valtion komiteoista on 
määrätty, millä säännöksellä viitataan komiteois
ta annettuun valtioneuvoston päätökseen ( 6061 
74). Näin ollen esimerkiksi jäsenten kokouspalk
kiot, matkakustannusten korvaukset ja sihteerin 
palkkiot määräytyisivät näiden määräysten mu-
kaan. · 

7 §. Kirkollishallituksen tulisi varata valiokun
nan käyttöön sen kulloinkin tarvitsemat kokoon
tumis- ja työtilat. Samoin pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi, että valiokunnan ja seurakuntien 
välisen kirjeenvaihdon hoitaisi käytännössä kir
kollishallituksen kanslia. 

1.2. Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta anne
tun lain 8 §:n muuttamisesta 

Lain 8 § :ssä säädetään kirkon toimielinten 
tehtäväjaosta. Pykälään esitetään lisättäväksi uusi 
3 momentti, jonka mukaan esitysten tekemisestä 
seurakuntien viran ja toimen haltijoiden palve
lussuhteen ehtoja koskevista asioista on säädetty 
erikseen. 

2. Voimaantulo 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan lyhyeh
kön ajan kuluttua niiden hyväksymisestä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
Suomen ortodoksisen kirkkokunnan virka- Ja työehtovaliokunnasta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Ortodoksisen kirkkokunnan ja sen seurakun

tien palveluksessa olevan henkilöstön palvelus-

suhteen ehtojen kehittämiseksi on Suomen orto
doksisen kirkkokunnan virka- ja työehtovaliokun
ta. 
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2 § 
Tehtävänsä suorittamiseksi valiokunnan tulee: 
1) tehdä maan hallitukselle esityksiä ortodoksi

sesta kirkkokunnasta annetussa laissa ( 5 21 169) 
mainittujen, seurakuntien palveluksessa olevien 
viran ja toimen haltijoiden palkkausta ja elä
kettä koskevien säännösten antamisesta sekä mui
ta palvelussuhteen ehtoja koskevia esityksiä; 

2) antaa seurakunnille ja muille kirkkokunnan 
toimielimille suosituksia 1 kohdassa mainittujen 
viran ja toimen haltijoiden muista oikeuksista ja 
velvollisuuksista kuin palvelussuhteen ehdoista 
sekä kirkkokunnan tai seurakuntien varoista pal
katun muun päätoimisen henkilöstön palkkauk
sesta, palkkioista ja muista oikeuksista ja velvolli
suuksista; sekä 

3) antaa lausuntoja kirkkokunnan ja seurakun
tien varoista palkatun henkilöstön palvelussuh
teen ehtoja koskevista asioista sekä sellaisia pal
kanlisiä koskevista kysymyksistä, joita kirkkokun
nan varoista maksetaan valtion palkkaamalle 
henkilöstölle. 

Tehtäväänsä suorittaessaan valiokunnan tulee 
ottaa huomioon kirkkokunnan tarpeet ja muun 
julkisen alan palvelussuhteen ehtojen kehitys. 

3 § 
Valiokunnassa on kahdeksan Jasentä, JOista 

yksi edustaa papistoa, yksi kanttoreita, yksi seu
rankuntien palveluksessa olevaa muuta henkilös
töä, kolme seurakuntien luottamushenkilöitä, 
yksi opetusministeriötä ja yksi valtiovarainminis
teriötä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. 

Varsinainen kirkolliskokous valitsee valiokun
taan kirkolliskokouksen toimikautta vastaavaksi 
ajaksi papiston, kanttorien, seurakuntien muun 
henkilöstön ja seurakuntien luottamushenkilöi
den edustajat sekä näiden varajäsenet huomioon 
ottaen kirkkokunnassa toimivien asianomaisten 
rekisteröityjen yhdistysten tekemät esitykset. 

Opetusm;nisteriö ja valtiovarainministeriö 
määräävät omat edustajansa ja näiden varajäsenet 
2 momentissa mainituksi ajaksi kerrallaan. Ope
tusministeriötä edustava jäsen toimii valiokunnan 
puheenjohtajana ja valtiovarainministeriötä edus
tava jäsen varapuheenjohtajana. 

4 § 
Valiokunnan kutsuu kokoon puheenjohtaja tai 

hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 
Kutsu on toimitettava jäsenille vähintään kahta 
viikkoa ennen kokousta kirjallisesti. Puheenjoh
tajan on kutsuttava valiokunta koolle, milloin 
ainakin kaksi valiokunnan jäsentä sitä häneltä 
pyytää. 

Valiokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla 
on opetusministeriön tai valtiovarainministeriön 
edustaja, kaksi seurakuntien luottamushenkilöi
den edustajaa ja kaksi henkilöstön edustajaa. 

5 § 
Kirkollishallituksen jäsenellä on oikeus olla 

läsnä valiokunnan kokouksessa ja ottaa siellä osaa 
keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. 

6 § 
Opetusministeriön ja valtiovarainministeriön 

edustajan kokouspalkkiot ja matkakustannusten 
korvaukset maksetaan valtion varoista. Ortodok
sinen kirkkokunta suorittaa muut valiokunnasta 
aiheutuvat kustannukset. Muuten noudatetaan 
soveltuvin osin, mitä valtion komiteoista on mää
rätty. 

7 § 
Kirkollishallitus huolehtii valiokunnan tarvit

semista kokoontumistiloista. Valiokunnan ja seu
rakuntien välinen kirjeenvaihto tapahtuu kirkol
lishallituksen kanslian välityksellä. 

8 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöön

panosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

9 § 
Tämä laki tulee v01maan 

kuuta 198 . 
päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 
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2 . 
Laki 

ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 
annetun lain (521/69) 8 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

8 § koskevien esitysten tekemisestä on säädetty erik-
- - - - - - - - - - - - - seen. 

Esitysten tekemisestä seurakuntien viran ja toi
men haltijoiden palkkausta koskevien säännösten 
antamisesta sekä muiden palvelussuhteen ehtoja 

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1983 

Tämä laki tulee v01maan 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ministeri Gustav Björkstrand 
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