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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 538 §:n muut
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Kirkkolakia ehdotetaan kirkolliskokouksen 
päätöksen mukaisesti muutettavaksi siten, että 
kirkon sopimusvaltuuskunnan oikeudesta sopia 
kirkon puolesta työsuojelun yhteistoiminnasta 
voidaan säätää erikseen. 

Ehdotettu lainmuutos on tarkoitus saattaa voi
maan välittömästi sen jälkeen kun eduskunta on 
sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja asian val
mistelu 

Evankelis-luterilaisen kirkon lainsäädännöstä 
puuttuvat säännökset siitä, että kirkon sopimus
valtuuskunta voisi tehdä sopimuksen työsuojelun 
yhteistoiminnasta. 

Eduskunta on hyväksynyt työsuojelun valvon
nasta annetun lain 8 §:n muutoksen, jonka 
mukaan yksityisten valtionapulaitosten sopimus
valtuuskunta ja eräät yksityiset valtionapulaitok
set rinnastettaisiin työsuojeluasioissa yhteistoi
mintasopimuksia tehtäessä valtion asianomaiseen 
viranomaiseen ja kunnalliseen sopimusvaltuus
kuntaan. Muutosehdotusta koskeneessa hallituk
sen esityksessä (hall.es. 40/1983 vp.) todettiin, 
että myöhemmin tullaan ehdottamaan säännök
sen soveltamista myös evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon sen jälkeen kun vaadittava kirkkolain 
muutos on tehty. 

Edellä tarkoitetusta syystä ehdotetaan kirkko
lain 538 §:ään lisättäväksi uusi 2 momentti, 
jonka mukaan kirkon sopimusvaltuuskunnan oi
keudesta sopia työsuojelun yhteistoiminnasta sää
detään erikseen. Kirkkolain ja työsuojelun val
vonnasta annetun lain muuttamisen jälkeen kir-
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kon sopimusvaltuuskunta voi hoitaa puheena 
olevan tehtävän kirkon sopimusvaltuuskunnasta 
annetun lain 1 §:n nojalla. 

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysmi
nisteriö sekä viranhaltijoita ja työntekijöitä edus
tavat sopijajärjestöt Akava r. y., Kunnallisten 
työntekijäin ja viranhaltijain liitto KTV r.y. ja 
TVK:n Virkamiesjärjestöt TVK-V r.y. ovat anta
neet esityksestä puoltavan lausunnon. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole suoranaisia taloudellisia vai
kutuksia. 

3. Voimaan tulo 

Ehdotettu lainmuutos on tarkoitus saattaa voi
maan välittömästi sen jälkeen kun eduskunta on 
sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kirkkolain 538 §:n muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 23 päivänä joulukuuta 1964 
annetun kirkkolain 538 §:ään, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa 
(967/74), uusi 2 momentti seuraavasti: 

538 § 

Kirkon sopimusvaltuuskunnan oikeudesta so
pia työsuojelun yhteistoiminnasta säädetään erik
seen. 

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1984 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ministeri Gustav Björkstrand 
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Liite 

Laki 
kirkkolain 538 §:n muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 23 päivänä joulukuuta 1964 
annetun kirkkolain 538 §:ään, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa 
(967/74), uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

538 § 

Kirkon sopimusvaltuuskunnan oikeudesta so
pia työsuojelun yhteistoiminnasta säädetään erik
seen. 

Tiimä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

piiiviinii 




