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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkko
kunnasta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 
papiston ja kanttorin palkkausta koskevia 
säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, et
tä nämä viranhaltijat pääosaltaan kuuluisivat 
kokonaispalkkaukseen. Laista ehdotetaan jä
tettäväksi pois säännökset siitä, että papisto ja 
kanttorit saavat luontoisetuasunnon, jonka 

seurakunta on velvollinen hankkimaan ja kun
nossapitämään. Siirtymäsäännöksessä ehdote
taan säädettäväksi viranhaltijan oikeudesta 
palkkauksensa säilyttämiseen vanhan järjestel
män mukaisena. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ly
hyen ajan kuluessa sen hyväksymisestä. 

YLEISPERUSTELUT 

t. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

Ortodoksisen kirkkokunnan eri seurakunnat 
ja niiden viranhaltijat ovat luontoisetupalk
kauksen erilaisuudesta johtuen keskenään eri
arvoisessa asemassa. Kirkkokunnassa onkin il
mennyt tarvetta luontoisetujärjestelmästä luo
pumiseen. 

Evankelis-luterilaisen kirkon papiston palk
kauksessa on enenevässä määrin luovuttu yk
sittäistä virkaa tai viranhaltijaa koskevin pää
töksin luontoisetupalkkauksesta. 

Luontoisetujen verotuksen kiristyminen 
1970-luvulla on tehnyt luontoisetupalkkauksen 
viranhaltijalle epäedulliseksi ja alentanut reaa
liansiotasoa. Yhä useampi viranhaltija onkin 
viime vuosina seurakunnanvaltuuston suostu
muksella muuttanut omaan asuntoon. Virka
asunnoista aiheutuu myös seurakunnille huo
mattavia kustannuksia. 

Luontoisetupalkkauksen etuna voidaan pitää 
sitä, että virka-asunnon olemassaolo helpottaa 
uuden viranhaltijan paikkaamista. Viranhaltija 
voidaan myös epätavallisinakin aikoina hel-
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pommin tavoittaa virka-asunnosta kuin omasta 
asunnosta. Myös pappilakulttuurin säilyttämi
sen kannalta olisi luontoisetupalkkauksen py
syttäminen perusteltua. Kokonaispalkkaukseen 
siirtymisestä aiheutuvia erityisesti kirkkokun
nan viranhaltijan tasa-arvoon liittyviä etuja on 
kuitenkin pidettävä luontoisetupalkkaukseen 
liittyviä etuja merkittävämpänä. Lain voi
maantullessa palveluksessa olevalle papistolle 
ehdotetaan kuitenkin varattavaksi mahdolli
suus pysyä luontoisetupalkkauksessa vielä siir
tymävaiheessa. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

Ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 
5 §:n (893/87) mukaan seurakunnat ovat vel
volliset hankkimaan ja kunnossapitämään pa
pistonsa ja kanttoriensa virkatalot ja virka
asunnot, niin myös palkkaamaan papistoosa ja 
kanttoriosa sekä tarvittaessa muut viran- ja 
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toimenhaltijansa. Lain 18 §:n mukaan papisto 
ja kanttorit saavat rahapalkkaa ja lisäksi luon
taisetuna virka-asemaansa vastaavan asunnon 
siihen liittyvine pienehköine maa-alueineen tai 
sitä ilman sekä asunnon lämmittämiseen ja 
talouskäyttöön tarvittavan polttoaineen ja säh
kövoiman. Tarkemmat säännökset papiston ja 
kanttorien rahapalkasta ja luontoiseduista ovat 
ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuk
sen (179170) 5 luvussa, sellaisena kuin se on 
osittain muutettuna 27 päivänä marraskuuta 
1987 annetulla asetuksella (894/87). Asetuksen 
mukaan voi papiston jäsen ja kanttori siirtyä 
virka-asunnosta omaan asuntoon seurakun
nanvaltuuston suostumuksella. Vuonna 1986 
toimitetun selvityksen mukaan oli ortodoksisis
sa seurakunnissa yhteensä 61 vakinaista papin, 
diakonin ja kanttorin virkaa. Näissä seurakun
nissa oli virka-asunnoista viranhaltijan käytös
sä 34 ja muussa käytössä 19 asuntoa. Lisäksi 8 
virka-asuntoa puuttui kokonaan. 

2.2. Asian valmistelu ja ehdotetut muutok
set 

Ortodoksisten Pappien Liitto ry. teki vuon
na 1983 ortodoksisen kirkkokunnan XII varsi
naiselle kirkolliskokoukselle aloitteen, jonka 
mukaan papiston jäsen voisi seurakunnanval
tuuston suostumuksella siirtyä kokonaispalk
kaukseen. Aloitteen mukainen kokonaispalk
kaus ei välttämättä merkitsisi oikeutta muuttaa 
omaan asuntoon, vaan kokonaispalkkaukseen 
siirtynyt viranhaltija asuisi virka-asunnossaan 
vuokralla, ellei saisi erikseen lupaa muuttaa 
omaan asuntoon. 

Ortodoksisten Pappien Liitto ry:n aloitetta 
on käsitelty Suomen ortodoksisen kirkkokun
nan virka- ja työehtovaliokunnassa, jonka va
liokunnasta annetun lain (158/84) mukaan tu
lee muun muassa tehdä esityksiä seurakuntien 
viran- ja toimenhaltijoiden palkkausta koske
vien säännösten antamisesta sekä muista palve
lussuhteen ehdoista. Valiokunta on katsonut, 
ettei aloitteessa ehdotettu järjestely ole tarkoi
tuksenmukainen, koska nykyjärjestelmän epä
kohdat johtuvat suureksi osaksi asumisvelvolli
suudesta ja virka-asuntojen ylläpitovelvollisuu
desta. Mainitut velvollisuudet on valiokunnan 
mielestä poistettava kokonaispalkkaukseen 
siirtymisen yhteydessa. 

Kirkkokunnan virka- ja työehtovaliokunnan 
esityksen mukaisesti ortodoksisesta kirkkokun-

nasta annetun lain 5 ja 18 §:stä ehdotetaan 
jätettäväksi pois säännökset virkataloista ja 
virka-asunnoista. Papiston ja kanttorien palk
kauksena olevasta rahapalkasta ja muista pal
velussuhteen ehdoista ehdotetaan säädettäväksi 
asetuksella. Lakiehdotuksen voimaantulosään
nökseen ehdotetaan otettaviksi säännökset 
luontoisetupalkkauksessa pysymisestä siirtymä
vaiheen aikana. 

Voimassa olevan lain 30, 32, 33, 41 ja 
70 §:ssä säädetään virkatalojen ja virka-asun
tojen tuoton käyttämisestä sekä niiden kunnos
sapitoa koskevista toimivalta- ja menettelyta
pakysymyksistä. Nämä säännökset ehdotetaan 
toistaiseksi jätettäviksi ennalleen, koska joissa
kin seurakunnissa tulisi siirtymävaiheessa vielä 
olemaan virka-asuntoja. 

Valtiovarainministeriö ja Suomen ortodoksi
nen kirkollishallitus ovat antaneet myönteiset 
lausunnot virka- ja työehtovaliokunnan esityk
sestä, johon lakiehdotus perustuu. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaiku
tuksia. Kokonaispalkkaukseen siirtymisen yh
teydessä on tarkoitus samalla nostaa papiston 
ja kanttorien yleisen ansiotason noususta jäl
keenjääneitä palkkoja. Nykyisen palkkausjär
jestelmän mukaan sijoittuu omassa asunnossa 
asuvien kirkkoherrojen rahapalkka luontois
etukorvauksineen A 19-A 20 palkkausluok
kien väliin, muiden pappien rahapalkka 
A 18-A 20 palkkausluokkien väliin ja kantto
rien rahapalkkaA 16-A 17 palkkausluokkien 
väliin. Kokonaispalkkauksessa on tarkoitus 
asetuksella säätää kirkkoherran palkkausluok
ka S 21 :ksi, muun papin palkkausluokka 
S 19:ksi sekä diakonin ja kanttorin palkkaus
luokkaA 18:ksi. Tämä palkkaus kattaisi myös 
erilliset kanslianhoitopalkkiot sekä virka- ja 
henkilökohtaiset korotukset. Järjestelystä ai
heutuisi seurakuntien palkkausmenoihin sosi
aaliturvamaksuineen noin 1 351 000 markan 
lisäys vuodessa. Eläkemenot kasvaisivat nykyi
sen eläkejärjestelmän ja virkarakenteen mu
kaan noin 596 000 markalla vuodessa. Virka
asuntojen ylläpitovelvollisuuden poistamisesta 
seurakunnille aiheutuva säästö ja pääomatulo 
on puolestaan arvioitu 987 000 markaksi vuo
dessa. Laskelmien lähtökohtana on tällöin pi
detty sitä, että vuokratessaan järjestelyssä va-
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pautuvia virka-asuntoja seurakunnat noudatta
vat paikkakunnan käypää vuokratasoa. Kun 
tarkoituksena on asetuksella säätää noudatet
tavaksi valtion palvelussuhdeasuntojen vuok
rien määräämisperusteita, jää vuokrattavista 
asunnoista saatava tulo jossakin määrin laskel
massa esitettyä pienemmäksi. 

Edelleen uudistuksen yhteydessä on tarkoi
tus myöntää papistolle oikeus päivärahoihin 
virkamatkoistaan. Tämän on arvioitu lisäävän 
seurakuntien matkakustannusten korvauksia 
yhteensä noin 83 000 markalla vuodessa. 

Ortodoksisille seurakunnille aiheutuva, edel
lä esitettyjen lukujen pohjalta laskettu netto
kustannusten lisäys olisi siten yhteensä noin 
1 043 000 markkaa vuodessa. 

Uudistus edellyttäisi kirkkokunnan keskus
rahastosta vähävaraisille seurakunnille makset-

tavien palkkausavustusten korottamista noin 
150 000 markalla vuodessa. Kirkollisveroäyrin 
hintaan uudistus aiheuttaisi keskimäärin 0,06 
pennin korotuksen. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Ortodoksisen papiston ja kanttorien elä
kejärjestelmän uudistaminen on erikseen val
misteltavana. Luontoisetupalkkauksesta luopu
minen selkiinnyttää eläkkeen määräytymisen 
perusteita ja siten helpottaa mainitun uudistuk
sen valmistelua. Tämän esityksen taloudelliset 
vaikutukset on arvioitu nykyisen eläkejärjestel
män mukaan. 

YKSITYSKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

5 §. Säännösehdotuksen mukaan ortodoksis
ten seurakuntien velvollisuus papistoosa ja 
kanttoriensa virkatalojen ja virka-asuntojen 
hankkimiseen ja kunnossapitämiseen poistet
taisiin. Kun vanhoille viranhaitijoille säilytet
täisiin lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen 
nojalla oikeus tietyin edellytyksin pysyä luon
toisetupalkkauksessa, tulisi seurakuntien näi
den osalta edelleen ylläpitää virkataloja tai 
virka-asuntoja. 

16 a §. Kun virka-asunnoista ehdotetaan 
luovuttaviksi, säännösehdotukseen on sisälly
tetty evankelis-luterilaisen kirkon palkkauslain 
(1035/83) 17 §:ää vastaava säännös siitä, että 
papiston jäsenen on asuttava seurakunnan 
alueella, jolloin asunto ei saa sijaita niin kau
kana, että viran hoito siitä kärsii. Jos asunnon 
sijainnista syntyy erimielisyyttä eivätkä viran
haltija ja seurakunnanneuvosto voi sopia 
asuinpaikasta, ratkaisee asian kirkollishallitus. 

18 §. Ehdotuksen mukaan yksinomaisena 
palkkausmuotona olisi rahapalkka paitsi siirty
mävaiheessa, jolloin olisi voimaantulosäännök
sessä ehdotetuna tavalla myös mahdollista py
syä luontoisetupalkkauksessa. Tarkemmat 

säännökset palkkauksesta ja viranhoidosta ai
heutuvista kustannusten korvauksista, kuten 
matkoista ja puhelimesta aiheutuvat korvauk
set, sekä muista palvelussuhteen ehdoista, an
nettaisiin asetuksella kuten nykyisinkin. Koko
naispalkkaukseen siirtyneille seurakunnat eivät 
voisi järjestää vastikkeettornia luontaisetuja. 
Seurakunnat voisivat kuitenkin halutessaan 
vuokrata papistolleen ja kanttoreilleen asunto
ja yksityisoikeudellisella huoneenvuokrasopi
muksella. Yhdenmukaisen vuokratason saami
seksi on tarkoitus asetuksella säätää, että 
vuokra määrättäisiin valtion palvelussuhde
asuntojen vuokrien määräämisperusteiden mu
kaisesti. 

54 §. Kun virka-asunto papin luontaisetuna 
ehdotetaan poistettavaksi, tulee myös 54 §:n 1 
momentin säännös luontoisetuasunnon säilyt
tämisestä siinä tapauksessa, että pappi on tuo
mittu virantoimituseroon, kumota. Muutos 
koskisi 60 §:n viittaussäännöksen nojalla myös 
diakonia ja kanttoria. 

Lain voimaantulon jälkeen annettaisiin vas
tikkeettornia luontaisetuja vain voimaantulo
säännöksen perusteella luontoisetupalkkauk
seen jääneille viranhaltijoille. Virantoimitus
eroon tuomitun papin päätoiminenkin sijainen 
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saisi siten ainoastaan rahapalkan. Kun viran
toimituseroon tuomittu menettää palkkansa vi
rantoimituseron ajalta, ei ole syytä velvoittaa 
seurakuntaa järjestämään vapaata asuntoa vi
rantoimituseroon tuomitulle viranhaltijalle, 
vaikka hän olisikin siirtymävaiheessa valinnut 
luontoisetupalkkauksen. Vuokra-asunnon tuo
mittu voisi pitää hallussaan huoneenvuokraso
pimuksensa perusteella. 

Voimaantu/osäännös. Ehdotuksen mukaan 
voisi ennen lain voimaantuloa nimitetty tai 
koeajaksi määrätty viranhaltija halutessaan py
syä luontoisetupalkkauksessa. Seurakunnat oli
sivat edelleen velvolliset järjestämään tällaisen 
viranhaltijan palkkaukseen kuuluvan asunnon. 
Asianomainen voisi myöhemmin siirtyä koko
naispalkkaukseen kalenterivuoden alusta lu
kien. 

2. Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset papiston ja kantto
rin palkkauksesta sekä viranhoidosta aiheutu
vien kustannusten korvauksista ja muista pal
velussuhteen ehdoista annetaan asetuksella. 
Asetuksella on tarkoitus myös säätää, että 
palvelussuhteen ehdoista on lisäksi soveltuvin 
osin voimassa, mitä valtion virkamiesten palve
lussuhteen ehdoista on säädetty, määrätty tai 
sovittu. 

Asetuksella säädettävät kokonaispalkkaus
luokat kattaisivat nykyiset luontoisetukorvauk
set, kanslianhoitopalkkiot sekä virkakohtaiset 

ja henkilökohtaiset korotukset. Viranhoitoa 
edistävästä ylemmästä korkeakoulututkinnosta 
voitaisiin kuitenkin kokonaispalkkauksessakin 
myöntää vielä yhden palkkausluokan korotus. 
Ylimääräiselle papistolle, jonka kelpoisuus ja 
toimenkuva on samanlainen kuin vakinaisissa 
viroissa, maksettaisiin samanlainen palkka 
kuin vakinaisellekin papistolle. Mikäli toimen
kuva on suppeampi tai virkakelpoisuus pie
nempi, olisi myös palkkaus alempi. 

Edelleen asetuksella säänneltäisiin erillinen 
prosenttimääräinen 15-vuotismäärävuosikoro
tus, lomaraha ja lomakorvaus. Lisäksi virkava
pausajan palkkausta koskevia säännöksiä on 
tarkoitus täsmentää ja ajanmukaistaa. Edel
leen papiston oikeus kansliatuloihin on tarkoi
tus poistaa. Luontoisetupalkkauksessa pysyväl
le viranhaltijalle suoritettaisiin kuitenkin ny
kyisen asetuksen mukaisia kanslianhoitopalk
kioita ja hän voisi saada lunastus- ja muita 
maksuja. Kanslianhoitopalkkion myöntäisi ja 
sen määrän vahvistaisi kirkollishallitus. 

3. Voimaantulo 

Kokonaispalkkaukseen siirtymisen yhteydes
sä on tarkoitus toteuttaa myös kuoppakoro
tuksia. Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 
lyhyen ajan kuluessa sen hyväksymisestä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annetun lain (521/69) 5 ja 

18 § sekä 54 §:n 1 momentti, 
näistä 5 ja 18 § sellaisina kuin ne ovat 27 päivänä marraskuuta 1987 annetussa laissa (893/87), 

sekä 
lisätään lakiin uusi 16 a § seuraavasti: 

5 § 
Seurakunnat ovat velvolliset hankkimaan ja 

kunnossapitämään kirkkonsa ja hautausmaan
sa sekä palkkaamaan papistoosa ja kanttoriosa 
samoin kuin tarvittaessa muut viran- ja toi
menhaltijansa. 

16 a § 
Papiston jäsenen ja kanttorin tulee asua 

seurakunnan alueella. Asunto ei saa sijaita niin 
kaukana virkapaikasta, että virkatehtävien hoi
to siitä kärsii. Jos asunnon sijainnista syntyy 
erimielisyyttä eikä asianomainen voi sopia 
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asiasta seurakunnanneuvoston kanssa, ratkai
see asian kirkollishallitus. 

18 § 
Seurakunnan papistolle ja kanttoreille suori

tetaan rahapalkkaa ja viranhoidosta aiheutu
vien kustannusten korvausta, joista samoin 
kuin muista palvelussuhteen ehdoista sääde
tään asetuksella. 

54§ 
Virantoimituseroon tuomittu pappi ei viran

toimituseroaikana saa toimittaa papillista vir
kaa. Rangaistusajalta hänelle ei lueta virkavuo
sia, eikä hän sinä aikana voi saada nimitystä 
tai määräystä papin virkaan. Jos hänellä on 
vakinainen virka, hän menettää siitä rangais
tusajalta tulevat palkkaedut. Se osa palkasta, 
jota ei tarvita viransijaisen palkkaukseen, jää 
asianomaisen seurakunnan seurakuntarahas
toon. 

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1988 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Ennen tämän lain voimaantuloa 
voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttä
miin toimenpiteisiin. 

Viranhaltija, joka on nimitetty tai määrätty 
koeajaksi ennen tämän lain voimaantuloa, säi
lyttää aikaisemman lain mukaisen palkkausoi
keutensa, jos hän kolmen kuukauden kuluessa 
tämän lain voimaantulosta kirjallisesti ilmoit
taa seurakunnanneuvostolle niin haluavansa. 
Seurakunnat ovat velvolliset hankkimaan ja 
kunnossapitämään tällaisia viranhaltijoita var
ten tarvittavat virkatalot ja virka-asunnot. Täs
sä momentissa tarkoitettu viranhaltija voi 
myöhemmin siirtyä kokonaispalkkaukseen ka
lenterivuoden alusta lukien, mikäli hän tekee 
siitä kirjallisen ilmoituksen seurakunnanneu
vostolle edellisen kalenterivuoden syyskuun 
loppuun mennessä. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Anna-Liisa Piipari 
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Liite 

Laki 
ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annetun lain (521/69) 5 ja 

18 § sekä 54 §:n 1 momentti, 
näistä 5 ja 18 § sellaisina kuin ne ovat 27 päivänä marraskuuta 1987 annetussa laissa (893/87), 

sekä 
lisätään lakiin uusi 16 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

5 § 
Seurakunnat ovat velvolliset hankkimaan ja 

kunnossapitämään kirkkonsa ja hautausmaao
sa sekä papistonsa ja kanttoriensa virkatalot ja 
virka-asunnot, niin myös palkkaamaan papis
toosa ja kanttoriosa sekä tarvittaessa muut 
viran- ja toimenhaltijansa. 

18 § 
Seurakunnan papisto ja kanttorit saavat ra

hapalkkaa ja lisäksi luontaisetuna virka-ase
maansa vastaavan asunnon siihen liittyvine 
pienehköine maa-alueineen tai sitä ilman sekä 
asunnon lämmittämiseen ja talouskäyttöön tar
vittavan polttoaineen ja sähkövoiman. Palk
kauksesta määrättäessä on soveltuvissa kohdin 
otettava huomioon, mitä valtion viran tai toi
men haltijain palkkauksen perusteista on sää
detty. 

54§ 
Papin, joka on tuomittu virantoimituseroon, 

on sinä aikana oltava erillään kaikesta papilli
sen viran toimittamisesta. Rangaistusajalta hän 
ei saa lukea virkavuosia eikä hän sinä aikana 
voi saada nimitystä tai määräystä papin vir
kaan. Jos hänellä on vakinainen virka, menet
täköön hän rangaistusajaksi palkkaedut siitä, 
mutta virka-asunnon saa virantoimituseroon 

Ehdotus 

5 § 
Seurakunnat ovat velvolliset hankkimaan ja 

kunnossapitämään kirkkonsa ja hautausmaao
sa sekä palkkaamaan papistoosa ja kanttoriosa 
samoin kuin tarvittaessa muut viran- ja toi
menhaltijansa. 

16 a § 
Papiston jäsenen ja kanttorin tulee asua 

seurakunnan alueella. Asunto ei saa sijaita niin 
kaukana virkapaikasta, että virkatehtävien hoi
to siitä kärsii. Jos asunnon sijainnista syntyy 
erimielisyyttä eikä asianomainen voi sopia 
asiasta seurakunnanneuvoston kanssa, ratkai
see asian kirkollishallitus. 

18 § 
Seurakunnan papistolle ja kanttoreille suori

tetaan rahapalkkaa ja viranhoidosta aiheutu
vien kustannusten korvausta, joista samoin 
kuin muista palvelussuhteen ehdoista sääde
tään asetuksella. 

54§ 
Virantoimituseroon tuomittu pappi ei viran

toimituseroaikana saa toimittaa papillista vir
kaa. Rangaistusajalta hänelle ei lueta virkavuo
sia, eikä hän sinä aikana voi saada nimitystä 
tai määräystä papin virkaan. Jos hänellä on 
vakinainen virka, hän menettää siitä rangais
tusajalta tulevat palkkaedut. Se osa palkasta, 
jota ei tarvita viransijaisen palkkaukseen, jää 
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Voimassa oleva laki 

tuomittu pappi pitää hallussaan, ei kuitenkaan 
siltä osalta, minkä kirkollishallitus katsoo tar
vittavan sille, joka hoitaa virkaa sinä aikana. 
Se osa palkasta, jota ei tarvita viransijaisen 
palkkaukseen, jää asianomaisen seurakunnan 
seurakuntarahatoon. 

Ehdotus 

asianomaisen seurakunnan seurakuntarahas
toon. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Ennen tämän lain voimaantuloa 
voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttä
miin toimenpiteisiin. 

Viranhaltija, joka on nimitetty tai määrätty 
koeajaksi ennen tämän lain voimaantuloa, säi
lyttää aikaisemman lain mukaisen palkkausoi
keutensa, jos hän kolmen kuukauden kuluessa 
tämän lain voimaantulosta kirjallisesti ilmoit
taa seurakunnanneuvostolle niin haluavansa. 
Seurakunnat ovat velvolliset hankkimaan ja 
kunnossapitämään tällaisia viranhaltijoita var
ten tarvittavat virkatalot ja virka-asunnot. Täs
sä momentissa tarkoitettu viranhaltija voi 
myöhemmin siirtyä kokonaispalkkaukseen ka
/enterivuoden alusta lukien, mikäli hän tekee 
siitä kirjallisen ilmoituksen seurakunnanneu
vostolle edellisen kalenterivuoden syyskuun 
loppuun mennessä. 




