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lfallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkkokun
nasta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Ortodoksisen kirkkokunnan kirkolliskokouksen 
ehdotuksen mukaisesti ehdotetaan ortodoksises
ta kirkkokunnasta annettuun lakiin muutoksia, 
joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa keskusra
haston kirjanpitoa jättämällä keskusrahastolle tu
levan tulon ulkopuolelle kirkkojen puhdas tulo, 
koska sitä ei käytännössä muodostu. Edelleen 
ehdotetaan keskusrahaston tulon ulkopuolelle jä
tettäväksi palkkasäästö, joka aiheutuu seurakun
nille siitä, että avoinna olevia papiston virkoja on 
väliaikaisesti hoidettu sijaisilla. Palkkasäästö jäisi 
seurakunnille, koska ne nyttemmin maksavat 
myös sijaisten palkan. 

Lisäksi ehdotetaan kirkollista oikeudenkäyttö
menettelyä muutettavaksi siten, että syytteeseen 
asettava viranomainen ja tuomioistuimena toimi
va viranomainen erotettaisiin toisistaan ja kirkol
linen alioikeus järjestetään uudelleen sekä että 
syyttäjäksi määrättäisiin pappismiehen sijasta or
todoksiseen kirkkokuntaan kuuluva lakimies. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan heti kun eduskunta on sen hyväksynyt. 
Kirjanpitojärjestelmän muutoksia sovellettaisiin 
vuoden 1985 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Ehdotetu t muutokset 

Keskusrahaston kirjanpidon yksinkertaistamis
ta tutkinut toimikunta on todennut, että kirkko
jen ja rukoushuoneiden puhtaan tulon verotta
misesta tulisi luopua, koska käytännössä ei voit
toa kerry, vaikka pyhäkkö näennäisesti tuottaisi
kin voittoa. Pyhäkköä ei pystytä ylläpitämään 
tuohus- ja kolehtituloilla, vaan siihen tarvitaan 
seurakunnan kiinteistönhoitomäärärahoja. 

Esityksen mukaan seurakuntien ei enää tarvit
sisi maksaa kirkkokunnan keskusrahastoon sitä 
palkkasäästöä, joka seurakunnalle tulee silloin, 
kun jokin papiston virka on täyttämättä ja hoi
dettu tilapäisesti sijaisilla. Säännöstä lienee alun
perin perusteltu sillä, että kirkkollishallitus on 
aikaisemmin pitänyt täytettynä papin virkaa sijai
silla ja maksanut papin virkaa hoitavan sijaisen 
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palkan. Tällöin oli luonnollista, että seurakunta, 
johon tällainen sijainen oli määrätty, maksoi 
koituneen palkkasäästön kirkkokunnan keskusra
hastoon. 

Nykyään sijaisen palkkaukseen tarvittavat me
not joutuu seurakunta itse maksamaan. Kyseinen 
säännös on omiaan hidastamaan uusien papiston 
virkojen perustamista seurakuntiin, vaikka siihen 
olisi edellytyksiäkin. On turvallisempaa perustaa 
papiston toimi, jonka täyttäminen on kokonaan 
seurakunnan omissa käsissä vaalin vahvistamista 
lukuunottamatta, koska tällaisen toimen jäädessä 
mahdollisesti täyttämättä (esimerkiksi pappispu
lan vuoksi) seurakunnan ei tarvitse siirtää palkka
säästöä kirkkokunnan keskusrahastoon. Toimen
haltijoiden asema on kuitenkin epävarmempi 
kuin viranhaltijoiden. Ehdotettu muutos rohkai
sisi niitä seurakuntia, joissa on papiston toimia, 
muuttamaan ne viroiksi. 
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Maassamme vallitsevien oikeusperiaatteiden 
mukaista ei ole, että sama viranomainen, joka 
päättää syytteeseenpanosta, toimii myös tuomio
istuimena. Kirkollishallitus, joka voimassa ole
vien säännösten mukaan päättää syytteeseenpa
nosta kirkollisessa alioikeudessa, toimii itse kir
kollisena alioikeutena, jossa tosin piispat eivät 
osallistu asioiden käsittelyyn. Jo tähänastisissa 
oikeudenkäynneissä on syytettyjen taholta aiheel
lisesti viitattu tähän epäkohtaan, joka on korjat
tavissa muodostamaHa riippumaton kirkollinen 
alioikeus, jonka jäsenet kirkolliskokous valitsee. 

Nykyisen säännöksen mukaan tulisi pappis
miehen toimia tarvittaessa syyttäjän tehtävissä 
alioikeudessa. Käytännössä on osoittautunut erit
täin vaikeaksi löytää tehtävään sopivaa pappia, 
minkä lisäksi pappiskoulutus ei sinällään anna 
pätevyyttä syyttäjän tehtäviin. Ne kokemukset, 
jotka on saatu pappismiesten toiminnasta syyttä
jän tehtävissä, ovat olleet siinä määrin kielteisiä, 
että nämä tehtävät olisi uskottava ortodoksiseen 
kirkkokuntaan kuuluville lakimiehille. Heistä ei 
nykyisin ole enää puutetta, kuten oli kirkkokun
taa koskevaa lakia säädettäessä. 

Lakiesitys aiheuttaa tarvetta muuttaa vastaavas
ti myös ortodoksisesta kirkkokunnasta annettua 
asetusta. Asetusluonnos on liitteenä. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Lainmuutoksista aiheutuvat menot ovat orto
doksisen kirkkokunnan sisäisiä. Käytännössä syyt
täjän tehtävät siirtynevät lainoppineen asessorin 
hoidettaviksi. Hän on jo nykyään valtion virka
mies. Kirkollisen alioikeuden menot jäävät pää
asiassa ortodoksisen kirkkokunnan omiksi me
noiksi. 

3. Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti kun 
eduskunta on sen hyväksynyt. Lain 41 §:n muu
tettua 7 kohtaa sovellettaisiin kuitenkin vuoden 
198) alusta. Vuoden 1983 kirkolliskokous on jo 
valinnut alioikeuden tulevat jäsenet, joten uusi
muotoinen alioikeus voi aloittaa toimintansa heti 
lain voimaan tultua. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annetun lain (521169) 41 §:n 3 

kohta sekä 
muutetaan 41 §:n 7 kohta, 42 §:n 1 momentti ja 63 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 41 §:n 7 kohta 6 päivänä toukokuuta 1977 annettussa laissa (351177) ja 

42 §:n 1 momentti 29 päivänä kesfrkuuta 1979 annetussa laissa (591/79), näin kuuluviksi: 

41 § 
Yksityisten lahjoitusten ja valtiolta ehkä saata

vien avustusten lisäksi kartutetaan keskusrahastoa 
seuraavalla tavalla: 

7) siirretään rahastoon tulo kirkollishallituksen 
hallinnassa olevasta kirkkokunnan omaisuudesta; 
sekä 

42 § 
Kirkollista oikeudenkäyttöä hoitaa alioikeute

na kirkollinen alioikeus, johon kuuluu kirkollis
kokouksen valitsemat kolme pappis- ja kolme 
maallikkojäsentä. 

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1984 

63 § 

Jos kirkollinen alioikeus katsoo jossakin asiassa 
erityisen syyttäjän tarpeelliseksi, se voi määrätä 
tähän tehtävään kirkkokuntaan kuuluvan, sen 
lainsäädäntöön ja syyttäjän tehtäviin perehtyneen 
henkilön. 

Tämä laki tulee voimaan patvana 
kuuta 198 . Lain 41 §:n 7 kohtaa sovelle

taan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 198 5. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh

tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOMSTO 

Ministeri Gustav Björkstrand 
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Lzite 1 

Laki 
ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annetun lain (521169) 41 §:n 3 

kohta sekä 
muutetaan 41 §:n 7 kohta, 42 §:n 1 momentti ja 63 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 41 §:n 7 kohta 6 päivänä toukokuuta 1977 annetussa laissa (351/77) ja 42 

§:n 1 momentti 29 päivänä kesäkuuta 1979 annetussa laissa (591179), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

41 § 
Yksityisten lahjoitusten ja valtiolta ehkä saata

vien avustusten lisäksi kartutetaan keskusrahastoa 
seuraavalla tavalla: 

3) kirkkojen puhtaasta tulosta luovutetaan ra
hastoon kirkolliskokouksen määräämä osuus, jota 
ei kuitenkaan kanneta kirkozlle ja luostareille 
erityisiä tarkoituksia varten tehdyistä lahjoituksis
ta; 

7) siirretään rahastoon tulo kirkollishallituksen 
hallinnassa olevasta kirkkokunnan omaisuudesta 
ja palkkasäästö avoinna olevien, väliaikaisesti si
jaiszlla hoidettujen papiston virkojen palkkauk
sesta, ei kuitenkaan palkkasäästöä, joka koituu 
seurakunnalle, kun kanttorin virka 14 §:n 
nojalla jätetään täyttämättä, eikä myöskään palk
kasäästöä, joka koituu seurakunnalle, kun joku 
papiston jäsen on tuomittu virantoimituseroon 
nzinkuin 54 §:n 1 momentissa säädetään; sekä 

42 § 
Kirkollista oikeudenkäyttöä hoitaa alioikeute

na pappisvarajäsenillä täydennetty kirkollishalli
tus, jossa piispat eivät kuitenkaan osallistu asioi
den käsittelyyn. 

Ehdotus 

41 § 
Yksityisten lahjoitusten ja valtiolta ehkä saata

vien avustusten lisäksi kartutetaan keskusrahastoa 
seuraavalla tavalla: 

(3 kohta kumotaan) 

7) siirretään rahastoon tulo kirkollishallituksen 
hallinnassa olevasta kirkkokunnan omaisuudes
ta; sekä 

42 § 
Kirkollista oikeudenkäyttöä hoitaa alioikeute

na kirkollinen alioikeus, johon kuuluu kirkollis
kokouksen valitsemat kolme pappis- ja kolme 
maallikko jäsentä. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

63 § 

Jos kirkollinen alioikeus katsoo jossakin asiassa 
erityisen syyttäjän tarpeelliseksi, määrätköön sii
hen sopivan pappismiehen. 

Jos kirkollinen alioikeus katsoo jossakin asiassa 
erityisen syyttäjän tarpeelliseksi, se voi määrätä 
tähän tehtävään kirkkokuntaan kuuluvan, sen 
lainsäädäntöön ja syyttäjän tehtäviin perehtyneen 
henkilön. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Lain 41 §:n 7 kohtaa sovelletaan 
kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1985. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämzin toimen
piteistin. 
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Liite 2 

Asetus 
ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta 

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä 
muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 6 päivänä maaliskuuta 1970 annetun asetuksen (179/70) 

28 §, 90 §:n 10 kohta, 103 §:n 1 kohta, 105 §:n 2 ja 4 momentti, 171 §:n 6 kohta, 216 §:n 1 
momentti sekä 225 ja 226 §, 

näistä 171 §:n 6 kohta sellaisena kuin se on 7 päivänä syyskuuta 1979 annetussa asetuksessa 
(736/79), sekä 

lisätään 223 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 7 päivänä syyskuuta 1979 
annetulla asetuksella, uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, 
sekä 224 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi 1 momentti, jolloin 
nykyinen 1 momentti siirtyy 2 momentiksi, seuraavasti: 

28 § 
Kirkkoherra laatii vuosittain seurakunnanval

tuustolle ehdotuksen kirkollishallitukselle annet
tavaksi kertomukseksi seurakunnan tilasta sekä 
seurakunnassa tehdystä sielunhoito-, kasvatus- ja 
opetustyöstä. 

90 § 
Seurakunnanvaltuuston asiana on: 

10) hyväksyä seurakunnan vuosikertomus ja 
talousarvio; 

103 § 
Edellä 102 §:ssä mainituissa kolmessa seura

kunnan valtuuston kokouksessa on käsiteltävä 
seuraavat asiat: 

ensimmäisessä hyväksytään seurakunnan vuosi
kertomus, tarkastetaan tilit, hallinto ja tilintar
kastajien kertomus sekä päätetään tilinpäätöksen 
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämises
tä; 

105 § 

Pöytäkirjan tarkistaa kaksi valtuuston valitse
maa tarkistajaa viimeistään seitsemäntenä päivä
nä kokouksen päätyttyä. Tarkistustilaisuudessa he 
merkitsevät lausuntonsa pöytäkirjan loppuun ja 
varmentavat sen päiväyksellä ja nimikirjoituksil
laan. Jos puheenjohtaja ja tarkistajat eivät ole 
samaa mieltä pöytäkirjan sanamuodosta, on se 
alistettava seurakunnanvaltuuston itsensä tarkis
tettavaksi. 

Tarkistettu pöytäkirja on seitsemäntenä päivä
nä kokouksen päättymisestä asetettava kirkkoher
ranvirastossa nähtäväksi kolmenkymmenen päi
vän aikana, mistä on ilmoitettava kokouskutsussa 
sekä muulla seurakunnanvaltuuston ehkä mää
räämällä tavalla. Vastaavasti on ilmoitettava myös 
siitä, mitä sen, joka aikoo hakea muutosta ko
kouksen päätökseen, tulee noudattaa. Kirkkoher
ran tulee myös merkitä pöytäkirjaan todistus 
siitä, milloin se on pantu nähtäväksi. 
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171 § 
Kirkolliskokouksella on seuraavat tehtävät: 

6) kirkollishallituksen pappis- ja maallikkojä
senten sekä kahden pappisvarajäsenen ja kahden 
maallikkovarajäsenen samoin kuin kirkollisen ali
oikeuden kolmen pappisjäsenen ja kolmen maal
likkojäsenen sekä näiden varajäsenten ynnä kir
kollisen ylioikeuden kahden pappisjäsenen ja 
kolmen maallikkojäsenen sekä näiden varajäsen
ten valitseminen. 

216 § 
Maan hallituksen ratkaistavissa asioissa tehdyt 

päätökset toimitetaan kirkollishallitukselle, joka 
omine lausuntoineen lähettää ne opetusministe
riölle kuuden kuukauden kuluessa kirkollisko
kouksen päättymisestä. 

223 § 
Kirkollisen alioikeuden pappis- ja maallikkojä

senet sekä näiden varajäsenet valitsee varsinainen 
kirkolliskokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ai
nakin yhden maallikkojäsenen tulee olla perehty-

nyt maan lainsäädäntöön ja hänellä tulee, mikäli 
mahdollista, olla kokemusta tuomarin tehtävissä. 
Hän on samalla kirkollisen alioikeuden sihteeri. 
Kirkollisen alioikeuden puheenjohtaja on iältään 
vanhin pappisjäsen. 

224 § 
Kirkollinen alioikeus on päätösvaltainen, kun 

puheenjohtajan lisäksi yksi pappis- ja kaksi maal
likkojäsentä ovat saapuvilla. 

225 § 
Kirkollisen alioikeuden ja kirkollisen ylioikeu

den istunnot pidetään kirkollishallituksen huo
neistossa ja niiden kansliana toimii kirkollishalli
tuksen kanslia. 

226 § 
Kirkollisen alioikeuden ja kirkollisen ylioikeu

den jäsenet saavat kirkkokunnan keskusrahastosta 
kirkolliskokouksen määräämän korvauksen. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




