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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kirkkolain ja eräiden 
siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Kirkkolakia ja lakia kirkon keskusrahastosta 
ehdotetaan kirkolliskokouksen ehdotuksen mu
kaisesti muutettaviksi siten, että luovuttaisiin 
kirkon keskusrahastolle suoritettavista seurakun
tien metsätulojen ja korkotulojen perusteella 
määräytyvistä erillisistä maksuista. 

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakia ehdote
taan niin ikään kirkolliskokouksen ehdotuksesta 
muutettavaksi siten, että diakonissalaitokset ( dia
konialaitokset) olisivat muiden kristillisten yhtei
söjen tavoin velvolliset osallistumaan lain mukai
sesta eläketurvasta aiheutuviin kustannuksiin. 

Lisäksi ehdotetaan kirkkolakia kirkolliskokouk
sen ehdotuksen mukaisesti muutettavaksi siten, 

että kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaa
lin ehdokasasettelussa sallittaisiin nimetä ehdo
kaslistassa nykyistä useampia ehdokkaita. 

Samalla ehdotetaan kirkon keskusrahastosta 
annettua lakia muutettavaksi kirkolliskokouksen 
ehdotuksesta myös seurakuntien avustusjärjestel
män osalta. Seurakuntien verotulojen täydennyk
sen myöntämisen edellytyksenä olevia tasoitusra
joja muutettaisiin siten, että alin tasoitusraja olisi 
65 % ja korkein tasoitusraja 80 %. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan niiden vahvistamista seuraavan vuoden 
alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Jokainen seurakunta suorittaa kirkon keskusra
hastoon vuosittain veroäyriperusteen mukaan 
määräytyvien kirkkolain (635/64) 501 §:n 1 ja 2 
kohtien mukaisten maksujen lisäksi saman sään
nöksen 3 ja 4 kohtien nojalla viisi prosenttia 
metsän tai metsäntuotteiden myynnistä edellise
nä vuonna saadusta puhtaasta tulosta, jos se 
nousee yli tuhannen markan, ja kolme prosenttia 
seurakunnan edellisenä vuonna saamista sään
nöksessä lähemmin määritellyistä korkotuloista. 

Keskusrahastomaksun poistaminen metsä- ja 

371011Y 

korkotulojen osalta merkitsisi seurakuntien erilai
sen omaisuuden tuottaman tulon saattamista 
maksun määräytymisessä yhdenvertaiseen ase
maan, koska muista kiinteistötuloistaan tai pää
omatuloistaan seurakunnat eivät ole joutuneet 
maksamaan keskusrahastomaksua. Puheena ole
vista erillisistä maksuista luopumista voidaan pe
rustella myös maksujen perinnän yksinkertaistu
misella ja työn säästöllä. Seurakunnat voisivat 
niin ikään tällöin entistä paremmin ottaa talous
suunnittelussaan huomioon paikalliset olosuh
teet. 

Kirkon keskusrahastosta annetun lain 3-
7 §:ssä on seurakuntien keskusrahastolle suoritet-
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tavista maksuista samansisältöiset säännökset 
kuin kirkkolain 501 §:ssä lukuun ottamatta ensin 
mainitun lain 4 §:n 2 momentttia, jota vastaavaa 
säännöstä ei ole kirkkolaissa. Samojen säännösten 
sisällyttäminen kahteen lakiin ei ole tarpeen. 
Myöskään keskusrahastosta annetun lain 4 §:n 2 
momentin säännös keskusrahastomaksun määrää
misestä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ei 
ole tarpeen, koska kirkolliskokous on säännölli
sesti vahvistanut kunkin vuoden talousarviokäsit
telyn yhteydessä seurakunnan suoritettavan mak
sun suuruuden. Näistä syistä ehdotetaan kirkon 
keskusrahastosta annettua lakia muutettavaksi 
niin, että se sisältäisi vain viittauksen seurakun
tien kirkkolain 501 §:n mukaan suoritettaviin 
maksuihin. 

Edellä lausutun perusteella kirkkolakiin ja kir
kon keskusrahastosta annettuun lakiin ehdote
taan tehtäväksi sellaiset muutokset, että metsä- ja 
korkotulot poistetaan keskusrahastolle suoritetta
van maksun perusteina. Tämä toteutettaisiin 
muuttamalla kirkkolain 501 §:ää sekä kumo
amaila kirkon keskusrahastosta annetusta laista 
sen 4-7 § ja muuttamalla sen 3 § :n 2 kohtaa. 
Samalla poistuu kirkon keskusrahastosta annetun 
lain 5 §:ään sisältynyt maksuprosenttia koskeva 
virhe, jota ei ole korjattu vuonna 1969 kirkkolain 
501 §:ään tehtyä muutosta vastaavaksi. 

Kirkkolain 501 §:n säännöstä ehdotetaan sa
malla paitsi sisällöllisesti myös siten selvennettä
väksi, että laissa otetaan käyttöön erilaisille kes
kusrahastomaksuille omat nimensä eli perus
maksu ja eläkemaksu, jotka määräytyvät kaikkien 
veroäyrien perusteella sekä lisämaksu, joka mää
räytyy yhteisöäyrien perusteella. Nämä maksujen 
nimet ovat jo nykyisin käytössä keskusrahaston 
talousarviossa. 

Kirkkolain 500 §:n 3 momentin mukaan dia
konissalaitosten eräille työntekijöille suoritetaan 
eläkettä ja heidän jälkeensä perhe-eläkettä kirkon 
keskusrahastosta samojen säännösten mukaan 
kuin kirkon omille virkamiehille tai työntekijöil
le. Diakonissalaitosten näiden palkansaajien osal
ta ei diakonissalaitoksilla ole ollut velvollisuutta 
maksaa eläkemaksuja keskusrahastolle. Puheena 
olevat laitokset on kuitenkin syytä tässä suhteessa 
asettaa samaan asemaan kuin eläkejärjestelmässä 
mukana olevat muutkin kristilliset yhteisöt. Tä
män vuoksi ehdotetaan evankelis-luterilaisen kir
kon eläkelain 8 §:n 2 momenttiin tehtäväksi tätä 
tarkoittava lisäys. Samalla ehdotetaan lain 8 §:n 
1 momentin sanontaa muutettavaksi niin, että 
siihen eläkemaksun perusteen määrittelemisen 

sijasta sisältyisi vain viittaus kirkkolain 501 §:n 2 
kohdassa säädettyyn eläkemaksuun. 

Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalis
sa saadaan kirkkolain 524 a §:n 2 momentin 
mukaan nimetä kussakin ehdokaslistassa enin
tään yksi ja puoli kertaa niin monta ehdokasta 
kuin hiippakunnasta on edustajia valittava. Tämä 
on johtanut tarpeettoman moniin ehdokaslistoi
hin. Ehdokaslistan suppeuden vuoksi ei pystytä 
aina tarpeellisessa määrin ottamaan huomioon 
esimerkiksi alueellista edustavuutta. Se voi myös 
estää erilaisia näkökantoja edustavia, mutta kui
tenkin toisilleen läheisiä ryhmiä muodostamasta 
yhteistä ehdokaslistaa. Ehdokasasettelua koskevat 
määräykset olisi säädettävä sellaisiksi, että ne 
estävät ehdokasasettelun tarpeettoman pirstoutu
misen liian moniin ehdokaslistoihin, mutta kui
tenkin varmistavat riittävän vähemmistösuojan. 
Nämä molemmat näkökannat tulisivat nykyistä 
paremmin huomioon otetuiksi siten, että kukin 
valitsijayhdistys saisi asettaa enintään kolme ker
taa niin monta ehdokasta kuin hiippakunnasta 
on edustajia valittava. 

Kirkon keskusrahastosta annetun lain 8 §:n 
(114/83) mukaan seurakunnille myönnetään kes
kusrahastoavustuksina verotulojen täydennystä 
sekä harkinnanvaraista avustusta. 

Verotulojen täydennystä myönnetaan lain 
9 §:n mukaan seurakunnalle, jonka veroäyrimää
rä läsnä olevaa jäsentä kohden alittaa tasoitusra
jan, joka on 60 prosenttia kaikkien seurakuntien 
läsnä olevaa jäsentä kohden laskettujen veroäyri
määrien keskiarvosta. Kirkkohallitus voi kuiten
kin määrätä seurakunnille, joiden kustannustaso 
on korkea, tasoitusrajan korkeammaksikin, enin
tään 76 prosentiksi. Verotulojen täydennys laske
taan kertomalla tasoitusrajan ja läsnä olevaa seu
rakunnan jäsentä kohden lasketun veroäyrimää
rän erotus seurakuntien keskimääräisellä painote
tulla veroäyrin hinnalla ja seurakunnan läsnä 
olevien jäsenten määrällä. Jos seurakunnan vero
äyrin hinta alittaa kaikkien seurakuntien keski
määräisen painotetun veroäyrin hinnan, käyte
tään tämän sijasta seurakunnan omaa veroäyrin 
hintaa. Verotulojen täydennyksen tavoitteena on 
seurakuntien verotuspohjassa olevien erojen vä
hentäminen. Keskusrahastoavustuksella voidaan 
seurakunnille myöntää myös harkinnanvaraista 
avustusta. 

Kirkkohallituksen tehtävänä on vahvistaa vero
tulojen täydennystä laskettaessa käytettävät tasoi
tusrajat. Niillä on oleellinen merkitys avustusten 
suuruudelle. Tasoitusrajojen porrastamisessa on 
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käytetty asukastiheyttä, joka ilmenee alla olevasta 
taulukosta. 

Tasoitusraja 

76 % 

74 % 
72% 
70 % 
68 % 
66% 
64% 
62% 
60% 

Asukastiheys 

alle 1,0 asukasta/km2 

tai saaristoseurakunta 
1,0-1,9 asukasta/km2 

2,0-2,9 
3,0-4,4 
4,5-5,9 
6,0-7,4 
7,5-8,9 
9,0-9,9 
vähintään 10,0 asukasta 1 km 2 

Verotulojen täydennystä myönnettiin 
6 447 000 markkaa vuonna 1984, 6 693 000 
markkaa vuonna 1985 ja 7 616 000 markkaa 
vuonna 1986. 

Verotulojen täydennyksen muodossa ei tukea 
ole voitu voimassa olevien tasoitusrajojen puit
teissa riittävästi ohjata kaikille sitä tarvitseville 
seurakunnille. Harkinnanvaraisen avustuksen 
osuus on muodostunut suuremmaksi kuin avus
tusjärjestelmää uudistettaessa arvioitiin. Esimer
kiksi vuonna 1986 harkinnanvaraista toiminta
avustusta varten on talousarvioon merkitty 
13 000 000 markkaa. Vuonna 1985 tätä avustusta 
myönnettiin 11 800 000 markkaa. Tuen myöntä
mistä verotulojen täydennyksenä on rajoittanut 
sovellettavien tasoitusrajojen alhaisuus. 

Edellä olevan perusteella ehdotetaan, että seu
rakuntien verotulojen täydennyksen alimmaksi 
tasoitusrajaksi säädettäisiin nykyisen 60 prosentin 
sijasta 65 prosenttia kaikkien seurakuntien läsnä 
olevaa jäsentä kohden laskettujen veroäyrimää
rien keskiarvosta. Korkein tasoitusraja ehdotetaan 
nostettavaksi nykyisestä 76 prosentista 80 pro
senttiin. Kirkkohallituksen tehtävänä olisi päät
tää, kuten tähänkin saakka, tasoitusrajojen por
rastamisesta. 

Esityksen mukaisen uudistuksen jälkeenkin 
harkinnanvaraiset toiminta-avustukset jäisivät 
edelleen tärkeäksi seurakuntien avustusmuodok
sl. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Metsä- ja korkotulojen perusteella suoritettavat 
maksut ovat viime vuosina tuottaneet keskusra
hastolle ynteensä noin 2,8 miljoonaa markkaa 
vuodessa, metsätuloista suoritettavien maksujen 
ollessa noin 1,9 miljoonaa markkaa ja korkotulo
jen perusteella suoritettavien maksujen noin 0,9 
miljoonaa markkaa. Seurakunnilta saatavat mak
sut ovat vuoden 1986 talousarviossa yhteensä 
noin 287 miljoonaa markkaa, josta perusmaksuja 
86,7 miljoonaa markkaa, lisämaksuja 15,3 mil
joonaa markkaa ja eläkemaksuja 182,3 miljoonaa 
markkaa. Keskusrahaston taloudessa metsä- ja 
korkotulojen perusteella suoritettavien maksujen 
poistamisen aiheuttamaa menetystä on tarkoitus 
osittain korvata lopettamalla metsänparannus
avustusten myöntäminen seurakunnille. 

Verotulojen täydennystä myönnettäessä sovel
lettavien tasoitusrajojen korottamisen johdosta 
kirkon keskusrahaston avustusmenot nousisivat 
vuoden 1986 tasossa noin 3,6 miljoonaa mark
kaa. 

3. Voimaan tulo 

Lait ehdotetaan saatettaviksi voimaan niiden 
vahvistamista seuraavan vuoden alusta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1. 
Laki 

kirkkolain 501 ja 524 a §:n muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 
joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 501 § ja 524 a §:n 2 momentti, 

päivänä 

sellaisina kuin ne ovat, 501 § osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1969 ja 28 
tammikuuta 1983 annetuilla laeilla (900/69 ja 111/83) sekä 524 a §:n 2 momentti 8 
helmikuuta 1985 annetussa laissa (145 185 ), näin kuuluviksi: 

päivänä 
pä1vänä 

501 § 
Jokainen seurakunta suorittaa kirkon keskusra

hastoon vuosittain: 
1) enintään seitsemän sadasosaa prosenttia siitä 

verotettavasta tulosta, jonka perusteella on edelli
senä vuonna maksuunpantu tai ollut oikeus mak
suunpanna kirkollisveroa (perusmaksu); 

2) samalla perusteella keskusrahaston elä
kemenoja varten tarvittavan rahamäärän (elä
kemaksu); ja 

3) perusmaksun lisäksi kaksitoista sadasosaa 
prosenttia siitä verotettavasta tulosta, jonka pe
rusteella on edellisenä vuonna maksuunpantu tai 
ollut oikeus maksuunpanna kirkollisveroa yhtei
sölle, yhtymälle, laitokselle tai säätiölle (lisämak
su). 

2. 

524 a § 

Oikeus asettaa ehdokkaita vaalissa on valitsija
yhdistyksellä, jonka vähintään kymmenen tässä 
vaalissa äänioikeutettua on perustanut. Perus
tamisasiakirja ehdokaslistoineen on toimitettava 
vaalilautakunnalle viimeistään tammikuun 2 päi
vänä ennen kello 16. Kussakin endokaslistassa 
saadaan nimetä enintään kolme kertaa niin mon
ta ehdokasta kuin hiippakunnasta on edustajia 
valittava. Valitsijayhdistyksesrä, sen asiamiehestä 
ja ehdokaslistasta on muutoin soveltuvin osin 
voimassa, mitä 275 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 198 . 

Laki 
kirkon keskusrahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kirkon keskusrahastosta 5 päivänä joulukuuta 1941 annetun lain (895/41) 4-7 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 4 § muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1973 ja 28 päivänä tammikuuta 

1983 annetuilla laeilla (1043/73 ja 114/83) sekä 5 ja 6 § 29 päivänä lokakuuta 1965 annetussa laissa 
(557 /65), sekä 

muutetaan lain 3 §:n 2 kohta ja 9 §:n 1 momentti, 
näistä 9 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on mainitussa 28 päivänä tammikuuta 1983 annetussa 

laissa, näin kuuluviksi: 

3 § 
Keskusrahaston tulon muodostavat: 

2) seurakuntien kirkkolain 501 §:n mukaan 
suoritettavat maksut; 

9 § 
Verotulojen täydennystä myönnetaan seura

kunnalle, kun veroäyrimäärä läsnä olevaa jäsentä 
kohden alittaa kunnan asukastiheyden mukaan 
määräytyvän tasoitusrajan, joka on, sen mukaan 
kuin kirkkohallitus tarkemmin päättää, 65-80 
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prosenttia kaikkien seurakuntien läsnä olevaa 
jäsentä kohden laskettujen veroäyrimäärien keski
arvosta. 

3. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 198 . 

Laki 
evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun evankelis-lute
rilaisen kirkon eläkelain (298/66) 8 §, 

sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1973 annetussa laissa (1042/73), näin kuuluvaksi: 

8 § 
Tämän lain mukaista eläketurvaa varten jokai

sen evankelis-luterilaisen seurakunnan on mak
settava kirkon keskusrahastolle kirkkolain 
501 §:n 2 kohdassa säädetty eläkemaksu. 

Kirkolliskokous vahvistaa ne perusteet, joiden 
mukaan 1 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu 
yhdistys, muu yhtymä, säätiö tai laitos on velvol
linen osallistumaan tämän lain mukaisesta elä
keturvasta aiheutuviin kustannuksiin. Kirkkohal-

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1987 

lituksella on valta päättää, onko kirkkojenvälisen 
tai vastaavan järjestön tahi siirtolaistyössä muun 
evankelis-luterilaisen kirkon tai sen seurakunnan 
palveluksessa olevan henkilön eläketurvasta suori
tettava kirkon keskusrahastolle korvausta, sekä 
korvauksen määrästä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Christoffer Taxell 
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Lzite 

1. 
Laki 

kirkkolain 501 ja 524 a §:n muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä 
joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 501 § ja 524 a §:n 2 momentti, 

sellaisena kuin ne ovat, 501 § osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1969 ja 28 päivänä 
tammikuuta 1983 annetuilla laeilla (900/69 ja 111183) sekä 524 a §:n 2 momentti 8 päivänä 
helmikuuta 1985 annetussa laissa (145/85 ), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

501 § 
Jokainen seurakunta suorittaa kirkon keskusra

hastoon vuositt~in: 
1) enintään seitsemän sadasosaa prosenttia siitä 

verotettavasta tulosta, jonka perusteella on edelli
senä vuonna maksuunpantu tai ollut oikeus mak
suunpanna kirkollisveroa, sekä sen lisciksi samalla 
perusteella keskusrahaston eläkemenojen maksa
mista varten tarvittavan rahamäärän; 

2) kaksitoista sadasosaa prosenttia siitä verotet
tavasta tulosta, jonka perusteella on edellisenä 
vuonna maksuunpantu tai ollut oikeus maksuun
panna kirkollisveroa yhteisölle, yhtymälle, laitok
selle taikka säätiöille; 

3) viisi prosenttia metsän tai metsäntuotteiden 
myynnistä edellisenä vuonna saadusta puhtaasta 
tulosta, jos se nousee yli tuhannen markan; ja 

4) kolme prosenttia seurakunnan edellisenä 
vuonna saamista korkotuloista, lukuun ottamatta 
diakoniatyötä varten tarkoitettujen tai sellaiseen 
tarkoitukseen, jota ei voida pitää seurakunnan 
yhteisenä, perustettujen ranastojen korkoja; seu
rakunnalla on kuitenkin oikeus korkotuloista va
hentää suorittamansa korkomenot. 

Ehdotus 

501 § 
Jokainen seurakunta suorittaa kirkon keskusra

hastoon vuosittain: 
1) enintään seitsemän sadasosaa prosenttia siitä 

verotettavasta tulosta, jonka perusteella on edelli
senä vuonna maksuunpantu tai ollut oikeus mak
suunpanna kirkollisveroa (perusmaksu); 

2) samalla perusteella keskusrahaston elä
kemenoja varten tarvittavan rahamäärän (elä
kemaksu); ja 

3) perusmaksun lisäksi kaksitoista sadasosaa 
prosenttia siitä verotettavasta tulosta, jonka pe
rusteella on edellisenä vuonna maksuunpantu tai 
ollut oikeus maksuunpanna kirkollisveroa yhtei
sölle, yhtymälle, laitokselle tai säätiölle (lisämak
su). 

524 a § 

Oikeus asettaa ehdokkaita vaalissa on valitsija
yhdistyksellä, jonka vähintään kymmenen tässä 
vaalissa äänioikeutettua on perustanut. Perus
taruisasiakirja ehdokaslistoineen on toimitettava 
vaalilautakunnalle viimeistään tammikuun 2 päi
vänä ennen kello 16. Kussakin ehdokaslistassa 
saadaan nimetä enintään yksi ja puoli kertaa niin 
monta ehdokasta kuin hiippakunnasta on edusta-

Oikeus asettaa ehdokkaita vaalissa on valitsija
yhdistyksellä, jonka vähintään kymmenen tässä 
vaalissa äänioikeutettua on perustanut. Perus
taruisasiakirja ehdokaslistoineen on toimitettava 
vaalilautakunnalle viimeistään tammikuun 2 päi
vänä ennen kello 16. Kussakin endokaslistassa 
saadaan nimetä enintään kolme kertaa niin mon
ta ehdokasta kuin hiippakunnasta on edustajia 
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Voimassa oleva laki 

jia valittava. Valitsijayhdistyksestä, sen asiamie
hestä ja ehdokaslistasta on muutoin soveltuvin 
osin voimassa, mitä 275 §:ssä säädetään. 

2. 

Ehdotus 

valittava. Valitsijayhdistyksestä, sen asiamiehestä 
ja ehdokaslistasta on muutoin soveltuvin osin 
voimassa, mitä 275 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 198 . 

Laki 
kirkon keskusrahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kirkon keskusrahastosta 5 päivänä joulukuuta 1941 annetun lain (895/41) 4-7 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 4 § muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1973 ja 28 päivänä tammikuuta 

1983 annetuilla laeilla (1043/73 ja 114/83) sekä 5 ja 6 § 29 päivänä lokakuuta 1965 annetussa laissa 
(557 /65), sekä 

muutetaan lain 3 §:n 2 kohta ja 9 §:n 1 momentti, 
näistä 9 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on mainitussa 28 päivänä tammikuuta 1983 annetussa 

laissa, näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 
Keskusrahaston tulon muodostavat: 

2) seurakuntien verotusoikeutensa, metsän
myyntitulojensa sekä korkotulojensa perusteella 
suoritettavat maksut; 

4 § 
jokainen seurakunta suorittaa keskusrahastoon 

vuosittain enintään 0. 07 prosenttia siitä verotet
tavasta tulosta, jonka perusteella edellisenä vuon
na on maksuunpantu tai ollut oikeus maksuun
panna kirkollisveroa, sekä sen lisäksi samalla 
perusteella keskusrahaston eläkemenojen maksa
mista varten tarvittavan rahamäärän. 

Kirkolliskokous määrää edellä mainituissa ra
joissa seurakunnan suoritettavan maksun enzn
tään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

5 § 
Edellä 4 §:ssä maznztun maksun lisäksi on 

seurakunnan suoritettava keskusrahastoon vuosit
tain 0. 02 sada/ta siitä verotettavasta tulosta, jon-

2) seurakuntien kirkkolain 501 §:n mukaan 
suoritettavat maksut; 
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Voimassa oleva laki 

ka perusteella edellisenä vuonna on maksuun
pantu tai ollut oikeus maksuunpanna kt'rkollisve
roa yhteisölle, yhtymälle, laitokselle taikka sääti
ölle. 

6 § 
Metsän tai metsäntuotteiden myynnistä edelli

senä vuonna saadusta puntaasta tulosta, jos se 
nousee yli tuhannen markan, on seurakunnan 
maksettava keskusrahastoon vuosittain viisi sadat
ta. 

7 § 
Korkotulojensa perusteella on seurakunnan 

suoritettava keskusrahastoon maksu, jonka suu
ruus on kolme sada/ta seurakunnan edellisenä 
vuonna saamista korkotuloista, lukuunottamatta 
kuitenkaan kristtllistä armeliaisuus- ja rakkau
dentyötä varten tarkoitettujen tai sellaiseen tar
koitukseen, jota ei voida pitää seurakunnan yh
teisenä, seurakunnalle luovutetuista varoista 
muodostettujen rahastojen korkoja. Korkotulois
taan saa seurakunta vähentää itse suorittamansa 
korot. 

9 § 
Verotulojen täydennystä myönnetaan seura

kunnalle, jonka veroäyrimäärä läsnä olevaa jäsen
tä kohden alittaa tasoitusrajan, joka on 60 pro
senttia kaikkien seurakuntien läsnä olevaa jäsentä 
kohden laskettujen veroäyrimäärien keskiarvosta. 
Kirkkohallitus voi kuitenkin määrätä seurakun
mlle, joiden kustannustaso on korkea, tasoitusra
jan korkeammaksikin, enintään 76 prosenttksi. 

Ehdotus 

9 § 
Verotulojen täydennystä myönnetaan seura

kunnalle, kun veroäyrimäärä läsnä olevaa jäsentä 
kohden alittaa kunnan asukastiheyden mukaan 
määräytyvän tasoitusrajan, joka on, sen mukaan 
kuin kirkkohallitus tarkemmin päättää, 65-80 
prosenttia kaikkien seurakuntien läsnä olevaa 
jäsentä kohden laskettujen veroäyrimäärien keski
arvosta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 198 . 
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3. 
Laki 

evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun evankelis-lute
rilaisen kirkon eläkelain (298/66) 8 §, 

sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1973 annetussa laissa (1042/73), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

8 § 
Tämän lain mukaista eläketurvaa varten jokai

sen evankelis-luterilaisen seurakunnan on mak
settava kirkon keskusrahastolle kutakin sellaista 
veroäyriä kohden, jonka perusteella edellisenä 
vuonna on maksuunpantu tai ollut oikeus mak
suunpanna kirkollisveroa, kirkolliskokouksen 
kirkkohallituksen ehdotuksesta vuodeksi kerral
laan vahvistama rahamäärä. 

Kirkolliskokous vahvistaa ne perusteet, joiden 
mukaan 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu yhdistys, 
muu yhtymä, säätiö tai laitos on velvollinen 
osallistumaan tämän lain mukaisesta eläketurvas
ta aiheutuviin kustannuksiin. Kirkkohallituksella 
on valta päättää, onko kirkkojenvälisen tai vas
taavan järjestön tahi siirtolaistyössä muun evan
kelis-luterilaisen kirkon tai sen seurakunnan pal
veluksessa olevan henkilön eläketurvasta suoritet
tava kirkon keskusrahastolle korvausta, sekä kor
vauksen määrästä. 

2 371011Y 

Ehdotus 

8 § 
Tämän lain mukaista eläketurvaa varten jokai

sen evankelis-luterilaisen seurakunnan on mak
settava kirkon keskusrahastolle kirkkolain 
501 §:n 2 kohdassa säädetty eläkemaksu. 

Kirkolliskokous vahvistaa ne perusteet, joiden 
mukaan 1 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu 
yhdistys, muu yhtymä, säätiö tai laitos on velvol
linen osallistumaan tämän lain mukaisesta elä
keturvasta aiheutuviin kustannuksiin. Kirkkohal
lituksella on valta päättää, onko kirkkojenvälisen 
tai vastaavan järjestön tahi siirtolaistyössä muun 
evankelis-luterilaisen kirkon tai sen seurakunnan 
palveluksessa olevan henkilön eläketurvasta suori
tettava kirkon keskusrahastolle korvausta, sekä 
korvauksen määrästä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammtkuu
ta 198 . 




