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Hallituksen esitys Eduskunnalle evankelis-luterilaisen kirkon 
viranhaltijoiden kokonaispalkkausjärjestelmää koskevaksi lain
säädännöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on muuttaa evanke
lis-luterilaisen kirkon viranhaltijoiden palk
kausjärjestelmää siten, että luontoisetupalk
kauksesta luovutaan ja siirrytään kokonais
palkkausjärjestelmään. Tämän johdosta evan
kelis-luterilaisen kirkon palkkauslaki ehdote
taan kumottavaksi ja ne palkkauslain hallin
nolliset säännökset, jotka edelleen ovat tar
peen, siirrettäväksi kirkkolakiin. Samalla eh
dotetaan kumottaviksi evankelisluterilaisten 
seurakuntien virkataloista ja rahastoista anne
tun lain ja sen täytäntöönpanosta annetun 

391349E 

asetuksen ne säännökset, JOissa on säädetty 
viranhaitijoille palkkauslain nojalla annetta
vien luontoisetujen hoidosta ja hallinnosta. 
Ehdotuksen mukaan lain voimaantullessa 
luontoisetupalkkauksessa olevat viranhaltijat 
voisivat niin halutessaan jäädä luontois
etupalkkaukseen. 

Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan 
aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua evan
kelis-luterilaisen kirkon palkkauslain kumo
amisesta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnalliset 
vaikutukset 

1.1. Tavoitteet 

Esityksen tärkeimpänä tavoitteena on tasa
arvon nykyistä parempi toteutuminen evanke
lis-luterilaisten seurakuntien viranhaltijoiden 
palkkauksessa. Luontoisetujärjestelmästä luo
pumisella myös selkiytettäisiin palkkausjärjes
telmää ja tehtäisiin viranhaitijoille mahdolli
seksi ottaa yksilölliset asumistarpeensa nykyis
tä paremmin huomioon. Toisaalta on esityk
sessä pidetty tavoitteena, että luontoisetujärjes
telmästä luopumisesta huolimatta seurakunnil
la edelleen säilyisi mahdollisuus antaa viranhal
tijoiden asumispaikkaa koskevia sitovia mää
räyksiä, milloin se olisi viranhoidollisin syin 
perusteltua. Seurakuntia ei kuitenkaan enää 
velvoitettaisi ylläpitämään virkataloja tai 
virka-asuntoja, vaan ne voisivat käyttää omis
tamiaan kiinteistöjä ja huoneistoja toimintansa 
ja olosuhteidensa kannalta parhaaksi harkitse
maliaan tavalla. Luontoisetupalkkauksessa ole
van viranhaltijan oikeus säilyttää palkkause
tunsa muuttumattomina turvattaisiin edelleen. 

1.2. Keinot 

Evankelis-luterilaisen kirkon palkkauslaki 
ehdotetaan kumottavaksi ja siinä olevat edel
leen välttämättömät hallinnolliset säännökset 
siirrettäviksi kirkkolakiin. Mahdollisimman 
suuren yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi 
kirkkolain ja virkasäännön alaisten viranhalti
joiden kesken kirkkolakiin otettaisiin eräiden 
erikseen mainittujen asioiden osalta vain viit
taus seurakunnassa noudatettavana olevaan 
virkasääntöön. 

Evankelisluterilaisten seurakuntien virkata
loista ja rahastoista annetun lain sekä sen 
täytäntöönpanosta annetun asetuksen sään
nökset tulisivat tarpeettomina kumottaviksi tai 
muutettaviksi niiltä osin kuin ne ovat olleet 
tarpeen palkkauslaissa säädettyjen luontois-

etujen määrittelyn, hoidon tai hallinnon kan
nalta. 

Esityksen mukaan kaikki nyt palkkauslain 
alaiset seurakuntien virat muuttuisivat koko
naispalkkausviroiksi sanotun lain kumoamises
ta annettavan lain voimaan tullessa. Tällöin R
ja H-palkkaluokkiin sijoitettu viranhaltija saa 
joko kirkon yleisellä virkaehtosopimuksella tai 
erillisellä virkaehtosopimuksella sovitun koko
naispalkkaluokan mukaisen rahapalkan. Kir
kon palkkauslain alaisen viran ja viranhaltijan 
siirtyessä luontoisetupalkkauksesta kokonais
palkkaukseen kokonaispalkka määräytyy voi
massa olevan kirkon yleisen virkaehtosopimuk
sen virkapalkkaliitteen nojalla asianomaisen 
hinnoittelun alarajan mukaisesti. Alarajaa kor
keammasta palkasta voidaan sopia erillisellä 
virkaehtosopimuksella. Kirkkoherrojen palk
kaus on järjestetty kirkkoherraliitteenä ja sii
hen liittyvällä lisäpöytäkirjalla, jossa kaikkien 
virkojen kokonaispalkkaluokat (E-palkkaluo
kat) on erikseen vahvistettu. 

Luontoisetupalkkauksessa oleva viranhaltija 
säilyttää kuitenkin aikaisemman oikeutensa, 
jos hän ilmoittaa haluavansa pysyä luontois
etupalkkauksessa. Tällöin häneen sovelletaan 
nyt kumottaviksi ehdotettuja palkkauslain 
säännöksiä. Tästä ehdotetaan säädettäväksi 
palkkauslain kumoamisesta annettavan lain 
voimaanpanosäännöksessä. 

Viranhoidollisten tavoitteiden turvaamiseksi 
kirkkolakiin ehdotetaan otettavaksi säännös, 
jonka nojalla seurakunta voi määrätä kirkko
herran ja kappeliseurakunnan kappalaisen vir
kaan kuuluvaksi velvollisuuden asua virka
asunnossa, vaikka virka palkkauslain tullessa 
kumotuksi muuttuukin kokonaispalkkausvi
raksi. Päätös tästä on voimaantulosäännöksen 
nojalla tehtävä kuuden kuukauden kuluessa 
muutosten voimaantulosta ja se on alistettava 
tuomiokapitulin tutkittavaksi ja ratkaistavaksi. 
Tuomiokapituli voi myöhemmin seurakuntaa 
kuultuaan vapauttaa tällaisen viranhaltijan 
näin määrätystä asumisvelvollisuudesta. Niiden 
viranhaltijoiden varalta, joille ei ole perus
teltua syytä määrätä velvollisuutta asua virka-
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asunnossa, seurakunnat voivat harkintansa 
mukaan ylläpitää tarpeellista asuntokantaa vir
kasuhdeasuntoina vuokrattavaksi. Milloin vi
ranhaltija asuu hänelle määrätyssä virka-asun
nossa, tai viranhaltija asuu virkasuhteen perus
teella seurakunnalta vuokraamassaan asunnos
sa, vuokrasuhteessa noudatetaan huoneen
vuokralakia. Uudistus ei vaadi muutoksia kir
kon eläkelakeihin. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

2.1.1. Lainsäädäntö 

Evankelis-luterilaisen kirkon palkkauslaki 

Evankelis-luterilaisen kirkon palkkauslain 
(1035/83), jäljenpänä palkkauslaki, mukaan 
seurakunnan kirkkoherran, kappalaisen, yli
määräisen papin, lehtorin, kanttorin ja diako
nian viranhaltijan luontoisetuihin kuuluu 
virka-asunto tarpeellisine lisätiloineen. Kirkko
herran tai kappalaisen virkaa päätoimenaan 
hoitava ylimääräinen pappi saa luontaisetuja 
sen mukaan kuin tuomiokapituli määrää ja 
muiden virkojen väliaikaiset haltijat siten kuin 
virkamääräyksen antanut viranomainen mää
rää. Luontaisedut on tarkemmin määritelty 
palkkauslain 6-12 §:ssä. Palkkauslain 13 §:n 
nojalla seurakunta voidaan tuomiokapitulin 
esityksestä kirkkohallituksen päätöksellä va
pauttaa ylläpitämästä viranhaltijan virkaan 
kuuluvia luontaisetuja. 

Palkkauslain 14 §:n 1 momentissa sääde
tään, että viranhaltija on velvollinen asumaan 
virka-asunnossaan ja olosuhteiden niin vaaties
sa siirtymään seurakunnan tai seurakuntayhty
män kustannuksella toiseen virka-asuntoon. 
Tässäkin tapauksessa kirkkohallitus voi seura
kunnan suostumuksella vapauttaa kirkkoher
ran, kappalaisen ja kanttorin tämän velvolli
suudesta virassaoloaikanaan asua virka-asun
nossa, milloin siihen on painavia syitä. Muut 
viranhaltijat voivat puolestaan sopia seurakun
nan kanssa siitä, ettei heille kuulu virka-asun
toa virassaoloaikanaan. Jollei sopimukseen 
päästä, asia on toisen osapuolen vaatimuksesta 
alistettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi. 

Virkaehtolainsäädäntö 

Evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopi
muksista annetun lain (968174) 2 §:n 3 mo
mentin 2 kohdan mukaan virkaehtosopimuksin 
ei saa sopia kirkon viranhaltijoiden eläkkeistä, 
perhe-eläkkeistä tai niihin verrattavista muista 
eduista, virkasuhdeasuntojen vuokrien määräs
tä taikka seurakunnan muun omaisuuden käyt
tämisestä lukuunottamatta työnantajan ja vi
ranhaltijoiden välisessä yhteistoimintatehtäväs
sä toimivan henkilön työtiloja ja työvälineitä. 
Lisäksi saman lain 18 §:ssä on määräys siitä, 
että viranhaltijalla on oikeus virka-asunnon 
käyttämiseen työtaistelun aikana. 

Laki ja asetus evankelisluterilaisten seura
kuntien virkataloista ja rahastoista 

Laissa evankelisluterilaisten seurakuntien 
virkataloista ja rahastoista (106/66) on säädet
ty, miten seurakunnan tulee käyttää virkojen 
ylläpitämiseksi omistamiaan virkataloja. Lain 
mukaan viranhaltijalle annettavan asunnon 
paikan määrää kirkkovaltuusto, jonka tulee 
alistaa asia tuomiokapitulin tutkittavaksi ja 
vahvistettavaksi. Seurakunta voi myös hankkia 
omistukseensa virka-asuntoja. Edelleen laissa 
on säännökset virkatalojen piirustusten alista
misesta kirkkohallituksen vahvistettavaksi, vir
katalomaiden käytöstä, hoidosta, valvonnasta 
sekä tarkastuksista. Lain edellyttämän seura
kunnan pääomarahaston varoja saa käyttää 
muun muassa pappilan ja kanttorilan rakenta
miseen. 

Asetuksessa evankelisluterilaisten seurakun
tien virkataloista ja rahastoista annetun lain 
täytäntöönpanosta (253/66) on tarkemmat 
säännökset virkatalojen hoitamisesta. 

Kirkkolaki 

Kirkkolain (635/64) 216 §:n mukaan virassa 
kuolleen papin oikeudenomistajilla on oikeus 
saada virkaan kuuluvat edut muuttoajalta. 
Muuttoaika on vakinaisen papin lesken tai 
vajaavaltaisten omien lasten tahi ottolasten 
osalta kuusi kuukautta, muutoin kolme kuu
kautta kuolintapausta lähinnä seuraavan kuu
kauden ensimmäisestä päivästä laskien. Työky
kynsä menettäneen papin muuttoaika on enin-
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tään kolme kuukautta virkasuhteen päättymi
sestä lukien. 

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki ja 
-asetus sekä perhe-eläkelaki 

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/ 
66) 5 §:n mukaan eläkkeen perusteena olevaa 
palkkaa laskettaessa luontoiseduista otetaan 
huomioon vain vapaa asunto lämpöineen sen 
mukaan kuin evankelis-luterilaisen kirkon elä
keasetuksessa (618/66) tarkemmin säädetään. 
Eläkeasetuksen 3 §:ssä puolestaan säädetään, 
että eläkkeen perusteena olevaa palkkaa lasket
taessa vapaa asunto lämpöineen arvioidaan 
niiden perusteiden mukaan, jotka on vahvistet
tu noudatettaviksi laskettaessa veron ennakon
pidätystä kaupungissa kuitenkin siten, että 
asunnon pinta-alasta otetaan huomioon enin
tään 150 neliömetriä. Evankelis-luterilaisen kir
kon perhe-eläkelain (258170) 12 §:n 3 momen
tin mukaan edunjättäjän jälkeen tulevan 
perhe-eläkkeen perusteena olevana palkkana 
pidetään sitä palkkaa, jonka mukaan edunjät
täjän oma eläke kuolinhetkellä määräytyi. 

2.1.2. Käytäntö 

Vapautukset luontoiseduista 

Kirkkohallituksessa ja seurakunnissa on 
vuosittain käsitelty seurakuntien virka-asunto
ja koskevia asioita runsaasti. Kirkon sopimus
valtuuskunnan toimiston virkarekisterin mu
kaan on kokonaispalkkauksessa ollut viranhal
tijoita ryhmittäin seuraavasti: 

Taulukko 1. Palkkauslain alaisten virkojen 
palkkausmuoto 15.9.1988 virka
ryhmittäin 

Luontois- Kokonais- Kaikki 
etu palkkaus (luku-
OJo % määrä) 

Papit ............... 61 39 1 619 
Lehtorit ............ 60 40 144 
Kanttorit ........... 59 41 591 
Diakonian viran-
haltijat ............. 68 32 990 
Kaikki .............. 62 38 3 344 

Taulukko 2. Palkkauslain alaisten viranhalti
joiden palkkausmuoto 15.9.1988 
virkaryhmittäin 

Luontois- Kokonais- Kaikki 
etu palkkaus (luku-
% % määrä) 

Papit ............... 46 54 1 513 
Lehtorit ............ 25 75 133 
Kanttorit ........... 35 65 522 
Diakonian viran-
haltijat ............. 29 71 939 
Kaikki .............. 38 62 3 112 

Virkaehtosopimuskäytäntö 

Rinnakkaisten palkkausjärjestelmien vuoksi 
palkkauslaissa tarkoitetut virat on tullut kir
kon yleisessä virkaehtosopimuksessa sijoittaa 
palkkaluokkiin kahdella vaihtoehtoisella taval
la. Luontoisetupalkkauksessa olevan viran 
palkkaluokka on alempi kuin samanimikkeisen 
kokonaispalkkauksessa olevan viran palkka
luokka. Luontoisetupalkkauksessa olevan vi
ran haltijalle, joka on vapautettu velvollisuu
desta asua virka-asunnossa, luontoisetujen 
puuttuminen korvataan maksamalla palkka
hinnoitteluliitteessä yleisesti tai erillisellä virka
ehtosopimuksella hänelle henkilökohtaisesti so
vitun kokonaispalkkaluokan mukainen raha
palkka. Sellaiselle luontoisetupalkkauksessa 
olevalle viranhaltijalle, jolle ei ole voitu osoit
taa huoneluvultaan palkkauslaissa säädetyn vä
himmäisvaatimuksen täyttävää virka-asuntoa, 
puuttuvista huoneista maksetaan virkaehtoso
pimuksella sovittu markkamääräinen korvaus. 

Muutostarve 

Tilastoista on selvästi nähtävissä pyrkimys 
kohti kokonaispalkkausta. Luontoisetujärjes
telmää voidaankin arvostella monessa suhtees
sa. Seurakunnilla on usein suuria kustannuksia 
vanhojen pappiloiden lämmityksestä ja muusta 
ylläpidosta sekä niiden korjauksista. Nykyisin 
useimpien viranhaltijoiden puolisot ovat työssä 
kodin ulkopuolella ja asuminen halutaan jär
jestää perheen omien toivomusten mukaisesti. 
Virka-asunto on tarkoitettu nykyjärjestelmäs
sä, toisin kuin ennen, vain virassaoloajaksi, 
joten monessa tapauksessa lähenevä eläkeikä 
on kannustimena oman asunnon hankkimisel-
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le. Ehkä tärkeimpiä syitä viranhaltijoiden ha
keutumiseen pois luontoisetuasunnoista ovat 
olleet taloudelliset näkökohdat. Luontoisetujen 
verotusarvoja on viime vuosina pyritty nosta
maan lähemmäksi käypää vuokratasoa. Se on 
nostanut bruttopalkkaa ja kiristänyt verotusta. 
Kun ennakonpidätys on mahdollista tehdä vain 
rahapalkasta, on käteen jäävä nettopalkka pie
nentynyt. Käytännössä tämä on koettu asumis
kustannusten jyrkkänä nousuna viranhaltijan 
voimatta vaikuttaa siihen millään tavalla. Sillä 
käteen jäävän rahapalkan nousun määrällä, 
joka aiheutuu kokonaispalkkaukseen siirtymi
sestä, on usein katsottu voitavan vuokrata 
perheen asumistarvetta paremmin vastaava 
asunto. Nettopalkan nousu, mahdollisuus saa
da halpakorkoista lainaa, korkojen vähennys
kelpoisuus verotuksessa sekä eräissä tapauksis
sa mahdollisuus asumistukeen ovat yhä useam
massa tapauksessa johtaneet omistuspohjai
seen asumiseen. 

Taloudellisten seikkojen ohella myös asumis
olosuhteet virka-asunnoissa ovat edistäneet ko
konaispalkkaukseen siirtymistä. Pappilat ovat 
nykyaikaisten asumistottumusten kannalta 
usein epätarkoituksenmukaisia. Huoneet ovat 
suuria ja sijoittelultaan epäkäytännöllisiä eivät
kä myöskään varustetasoltaan aina vastaa ny
kyajan vaatimuksia. Vanhat pappilat ja kant
torilat sijaitsevat sitä paitsi usein palveluihin 
nähden epäedullisesti. 

Palkkauslain 14 §:n 2 momentti on osoittau
tunut käytännössä ongelmalliseksi. Viranhalti
jan tulee esittää painavia syitä, mikäli hän 
haluaa vapautua velvollisuudesta asua virka
asunnossa virassaoloaikanaan. Lain perustelu
jen mukaan vapautus on tarkoitettu myönnet
täväksi vain painavista syistä. Tällaisina syinä 
voidaan pitää esimerkiksi sitä, että molemmilla 
aviopuolisoilla on joko virka-asunto tai elin
keinon harjoittamiseen kuuluva asunto taikka 
että virka-asunto perheen koko huomioon ot
taen on liian pieni. Viranhaltijoiden anomuk
sissa on kuitenkin yleensä esitetty painavaksi 
syyksi ainoastaan korkea verotus tai se, että 
oman asunnon hankkiminen tulee edullisem
maksi. Näissä tapauksissa kirkkohallitus on 
joutunut hylkäämään esityksen. Viranhaltijat 
puolestaan ovat kokeneet olevansa eriarvoises
sa asemassa muihin viranhaitijoihin nähden. 

Palkkauslain säännökset puolestaan ovat 
virkaehtosopimuskäytännössä johtaneet siihen, 
että kunkin laissa tarkoitetun virkanimikkeen 
osalta on tullut erikseen sopia kokonaispalkka-

luokasta ja erikseen luontoisetujen lisäksi mak
settavan rahapalkan määräytymistä koskevasta 
palkkaluokasta. Kun palkkaluokkien välyksiä 
ei ole mahdollista sopia suuruudeltaan sellai
siksi, että bruttopalkka kokonaispalkkauksessa 
ja luontoisetupalkkauksessa olisi aina sama, 
järjestelmä jo sellaisenaan merkitsee palkkauk
sellisen eriarvoisuuden ylläpitämistä. Asia tulee 
havainnollisesti esille muun muassa silloin, kun 
luontoisetupalkkauksessa olevan viranhaltijan 
sijaisen palkka, milloin luontaisetuja ei voida 
antaa, on maksettava kokonaispalkkana. Brut
topalkka voi tällöin muodostua suuremmaksi 
kuin mitä vakinainen viranhaltija nauttii luon
toisetupalkkauksena. Jos taas vakinainen vi
ranhaltija on henkilökohtaisessa kokonaispalk
kauksessa viran palkkauksen määräytyessä 
luontoisetupalkkauksena, sijainen voi joutua 
vastaanottamaan kaikki luontaisedut, vaikkei 
se hänen kannaltaan olisi lainkaan tarpeellista. 

Luontoisetujärjestelmän säilyttämistä voi
daan perustella seurakunnan toiminnallisilla 
näkökohdilla, viranhaltijan saamisen helpottu
misella ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyt
tämistarpeella. On myös esitetty, että tuomio
kapitulien mahdollisuudet määrätä ylimääräi
siä pappeja seurakuntien virkoihin edellyttävät 
luontoisetujen säilyttämistä. Kokonaispalk
kaukseen siirtymistä on lisäksi vastustettu 
muun muassa sillä perusteella, että pappila
kulttuuri katoaa sen myötä. Kehitys on kuiten
kin jo johtanut siihen, että pappilat eivät enää 
yleensä ole luontoisetuasuntoina ja niitä käyte
tään myös muuhun kuin asumistarkoitukseen. 
Jos seurakunnille jätettäisiin mahdollisuus 
päättää, että tietyn kirkkoherran tai kappeli
seurakunnan kappalaisen on viranhoidollisista 
syistä asuttava virka-asunnossa, myös kulttuu
riarvojen vaalimistarpeet tulisivat todennäköi
sesti varsin pitkälti tyydytetyiksi, vaikka niillä 
ei sinänsä pitäisi olla merkitystä palvelussuh
teen ehtojen määräytymisessä. Vaille käyttöä 
rakennukset ovat jääneet vain poikkeustapauk
sessa ja järjestelyluonteisesti. Tarpeettomiksi 
jääneitä pappiloita ja kanttoriloita on viime 
vuosina myyty vähäinen määrä. 

2.2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

2.2.1. Valmisteluelimet 

Porvoon hiippakunnan tuomikapituli teki 
piispainkokoukselle aloitteen, jossa se ehdotti 
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palkkauslain muuttamista siten, että kaikki 
palkkauslain alaiset viranhaltijat saisivat koko
naispalkan, kuitenkin niin, että papeille ja 
kanttoreille tulisi säätää asumisvelvollisuus vir
kasuhdeasunnossa. Tuomiokapituli kiinnitti 
huomiota siihen, että kokonaispalkkaukseen 
siirtyneiden viranhaltijoiden määrä oli kirkossa 
viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti. Sa
manaikaisesti oli havaittavissa suuntaus, että 
uudet virat perustettiin palkkauslain 5 §:n 2 
momentin nojalla kokonaispalkkaukseen. Piis
painkokous päätti lähettää aloitteen kirkkohal
litukselle lähemmin tutkittavaksi ja mahdollisia 
toimenpiteitä varten. Kirkkohallitus asetti asi
aa tutkimaan työryhmän (palkkauslakityöryh
mä), joka antoi muistionsa 28.11.1988. Kirk
kohallituksen esitys perustuu työryhmän ehdo
tuksiin. 

2.2.2. Lausunnonantajat 

Opetusministeriö, tuomiokapitulit, Kirkon 
sopimusvaltuuskunta, Valtion työmarkkinalai
tos ja Akava r.y. sekä Museovirasto ovat 
antaneet työryhmän mietinnöstä lausuntonsa. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Kokonaispalkkaukseen siirtymisen jälkeen 
seurakunta voisi ratkaista virka-asuntokysy
myksensä paikallisesti. Mikäli seurakunnan 
kirkkoherran tai kappeliseurakunnan kappalai
sen virkaan olisi palkkauslain kumoamisesta 
annettavan lain voimaantulosäännöksessä sa
notulla tavalla kuitenkin liitetty velvollisuus 
asua virka-asunnossa, tuomiokapitulin tulisi 
näissä tapauksissa myöhemmin ratkaista mah
dollinen vapauttaminen tästä velvollisuudesta. 

Ehdotettujen lainmuutosten toteuduttua 
pappilan ja kanttorilan käsitteet poistuisivat 
laista ja niitä pidettäisiin tavallisina rakennuk
sina ja huonetiloina. Virka-asunnoista perittäi
siin käypä vuokra, jonka määräämisessä käy
tettäisiin soveltuvin osin valtioneuvoston vuo
sittain antamia yleisohjeita valtion palvelussuh
deasuntojen vuokrien määräämisperusteista ja 
vuokrien määräämisessä käytettävistä vuokra
tasoista. Muiden kuin palkkauslain alaisten 
viranhaltijoiden vuokrien osalta menetellään
kin näin yleisesti suurimmissa seurakuntayhty-

missä ja seurakunnissa, joilla on niin sanottua 
kovan rahan asuntokantaa. Verotusarvon mu
kaisista vuokrista on yleisesti luovuttu tai har
kitaan luopumista, joskin myös päinvastaisia 
esimerkkejä löytyy. Kun palkkauslain alaisuu
dessa olleet viranhaltijat saatetaan palkkauk
sen rakenteen osalta samaan asemaan kuin 
muutkin seurakunnan viranhaltijat ja työnteki
jät, asunnon vuokriinkin on sovellettava samo
ja periaatteita. Jos viranhaltijalla on virka
asunnossa asumisvelvollisuus, voisi vuokra olla 
alempi samojen perusteiden mukaan kuin val
tion virkamiesten osalta. Virka-asuntoihin so
vellettaisiin huoneenvuokralain säännöksiä. Vi
ranhaltijalla tai työntekijällä sekä heidän per
heenjäsenillään on työsuhdeasunnossaan kuu
den kuukauden irtisanomissuoja. Koska huo
neenvuokralaissa on säännökset huoneiston 
kunnon ja hoidon valvonnasta, korjaus- ja 
muutostöistä sekä näihin liittyvistä mahdolli
sista vahingonkorvauksista ja vuokran alen
nuksista, ei erityisiä taloudellisia katselmuksia 
eikä katselmuslautakuntia enää tarvittaisi. 
Luontoisetupalkkaukseen palkkauslain voi
maantulosäännöksen nojalla toistaiseksi jää
vien viranhaltijoiden oikeusturva luontois
etuasuntoja koskevissa kysymyksissä toteutuisi 
kirkkolain 443 §:n nojalla hallintoriita-asiana 
tuomiokapitulissa, jos asiaa ei saada seurakun
nassa ratkaistuksi. 

Laskelmien mukaan luontoisetuasunnon kes
kimääräinen verotusarvo oli vuonna 1987 
1 371 markkaa kuukaudessa ja kaikkien seura
kuntien osalta yhteensä noin 20,9 miljoonaa 
markkaa vuodessa. Asunnon keskimääräinen 
verotettava pinta-ala oli 95 m2

• Niin sanotuista 
puuttuvista huoneista maksettiin yhteensä 
16 975 markkaa kuukaudessa ja noin 204 000 
markkaa vuodessa. Luontoisetujärjestelmästä 
luopuminen nostaisi seurakuntien välittömiä 
palkkamenoja vuoden 1987 tasolla noin 23,5 
miljoonalla markalla vuodessa. Säästöä aiheu
tuisi puuttuvien luontoisetujen korvausten 
poisjäämisestä noin 204 000 markkaa. Olet
taen, että nykyiset virka-asunnot vuokrattaisiin 
verotusarvon mukaisin vuokrin, tulot vastaa
vasti lisääntyisivät noin 20,9 miljoonalla mar
kalla vuodessa. Kustannusten kokonaislisäys 
jäisi siten varsin vähäiseksi. Kun kohtuullinen 
käypä vuokra toisaalta nostaa tätä arviota ja 
asumisvelvollisuus toisaalta jossain määrin 
alentaa sitä, tasoittuu kustannusvaikutus edellä 
esitetystä arviosta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Evankelis-luterialaisen kirkon palkkausla
ki 

1 §. Evankelis-luterilaisen kirkon palkkaus
laki ehdotetaan vanhentuneena kumottavaksi. 
Ne palkkauslain hallinnolliset säännökset, jot
ka edelleen ovat välttämättömiä ehdotetaan 
siirrettäviksi kirkkolakiin siltä osin kuin niistä 
on säädettävä laissa ja muilta osin alemmanas
teisiin säädöksiin. 

Palkkauslain 14 §:n 1 momentissa säädetty 
asumisvelvollisuusmääräys on tarkoitus siirtää 
palkkauslain kumoamisesta annettavan lain 
voimaantulosäännökseen. Eräiden kirkkoherran 
ja kappeliseurakunnan kappalaisen virkojen 
osalta on perusteltua säilyttää velvollisuus asua 
virka-asunnossa viranhoidollisista syistä. Tuo
miokapituli voisi kuitenkin viranhaltijan esi
tyksestä ja seurakuntaa kuultuaan antaa va
pautuksen tästä velvollisuudesta. 

Palkkauslain 18 §:ään sisältyvät säännökset 
lääninrovastin ja tuomiorovastin palkkioista. 
Lääninrovastin palkkiosta, jonka kirkon kes
kusrahasto maksaa, tulee edelleen säätää lais
sa. Tuomiorovastin palkkio, jonka seurakunta 
tai seurakuntayhtymä maksaa omalle viranhal
tijalleen, on sisällytetty virkaehtosopimuksella 
tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranviran 
palkkaan. Säännös on käynyt tältä osin tar
peettomaksi. Kirkkolakiin ehdotetaan lisättä
väksi nykyistä palkkauslain 18 §:ää vastaava 
säännös lääninrovastin palkkiosta. 

Palkkauslain 23 §:ää vastaava säännös vir
katodistuksista ja otteista suoritettavista lunas
tusmaksuista ehdotetaan siirrettäväksi kirkko
lakiin. 

Muutoin palkkauslain hallinnollisia sään
nöksiä on tarkoitus korvata tarpeellisilta osin 
seurakunnan virkasäännön määräyksillä. Kirk
kolakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 267 a §, 
jonka mukaan virkasääntöä sovellettaisiin 
eräiltä osin myös pappeihin, lehtoreihin ja 
kanttoreihin, joita muutoin koskevat nykyisin 
vain kirkkolain ja kumottavan palkkauslain 
säännökset. Nämä virkasäännön määräykset 
koskisivat asumista virka-asunnossa tai velvol
lisuutta asua riittävän lähellä virkapaikkaa 
sekä niihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuk
sia. Lisäksi mainittuihin virkoihin sovellettai-

siin palkkausta ja muuta korvausta sekä niiden 
suorittamista koskevia virkasäännön määräyk
siä. 

Seurakunnan mallivirkasäännön 22 § :n mu
kaan viranhaltija voidaan velvoittaa asumaan 
määrätyssä seurakunnan omistamassa tai hal
litsemassa huoneistossa, milloin viran tai virka
tehtävien tarkoituksenmukainen hoitaminen si
tä vaatii. Tämä määräys koskisi seurakunnan 
kaikkia viranhaltijoita. Kirkkoneuvosto mää
räisi ne asunnot, jotka ovat virka-asuntoja, 
sekä osoittaisi virka-asunnon viranhaltijoille. 
Kirkkoneuvosto voisi toistaiseksi vapauttaa vi
ranhaltijan virka-asunnossa asumisesta. Lisäk
si pykälässä on määräykset virka-asunnon tai 
sen osan edelleen luovuttamisesta, virka-asun
non antamisesta viransijaisen käytettäväksi jo
ko kokonaan tai osaksi virantoimituksen kes
keytysaikoina lukuunottamatta vuosilomaa ja 
enintään 30 päivää kestävää sairauslomaa sekä 
virkasuhteen lakkaamisen tai toiseen virkasuh
teeseen siirtymisen ja viranhaltijan kuolemisen 
aiheuttamista toimenpiteistä virka-asunnon 
suhteen. 

Virkasäännön 21 §:n 1 momentin mukaan 
viranhaltija on velvollinen, jollei hänellä ole 
virka-asuntoa, asumaan niin lähellä virantoi
mituspaikkaansa tai piiriään, ettei virkatehtä
vien hoito kärsi asunnon etäisyyden takia. 

Virkasäännön 7 luvussa on määräykset vi
ranhaltijan palkkauksesta. Virkasäännön 
37 §:n mukaan perustettavan viran tai tilapäi
sen virkasuhteen palkkaus määrätään virkateh
tävien laadun ja vastuullisuuden, säännöllisen 
työajan pituuden sekä viranhaltijalta vaaditta
van pätevyyden, taidon ja koulutuksen mu
kaan sekä ottaen huomioon, mitä virkaehtoso
pimuksessa on sovittu. Kirkkovaltuuston on 
harkitessaan viran palkkauksen määrää pysyt
tävä virkaehtosopimuksen mukaisen palkka
hinnoittelun puitteissa. Virkasäännön 53 §:ssä 
on määräys siitä määräajasta, jonka kuluessa 
viranhaltijan on esitettävä viranomaiselle hake
mus tai vaatimus virkasuhteesta johtuvasta 
palkasta tai muusta taloudellisesta etuudesta, 
virkasäännön 54 §:ssä seurakunnan oikeudesta 
pidättää viranhaltijan palkasta virkasuhteeseen 
perustuva saatava sekä aiheettomasti maksetun 
palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan ta
loudellisen etuuden takaisinperinnän määräai
ka sekä 55 §:ssä matkakustannusten korvauk-
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sesta ja siitä määräajasta, minkä kuluessa mat
kalasku on jätettävä viranomaiselle virkamat
kan päättymisen jälkeen. 

2 §. Voimaantulosäännöksen 3 momentin 
mukaan viranhaltija, joka lain voimaantullessa 
on luontoisetupalkkauksessa, säilyttää aikai
semman lain mukaisen oikeutensa luontois
etuihin, jos hän ilmoittaa siitä seurakunnalle 
kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantu
losta. 

Voimaantulosäännöksen 4 momentin mu
kaan seurakunnan on kuuden kuukauden kulu
essa lain voimaantulosta päätettävä liittyykö 
sellaisen kirkkoherran ja kappeliseurakunnan 
kappalaisen virkaan, joka lain voimaantullessa 
on luontoisetupalkkauksessa, asumisvelvolli
suus virka-asunnossa vai ei. Päätös tulisi alis
taa tuomiokapitulin ratkaistavaksi. Asumisvel
vollisuutta ei kuitenkaan ole tässä virassa ole
valla viranhaltijalla, jos hänelle on aikaisem
pien säännösten nojalla myönnetty siitä vapau
tus. Säännös on tarpeellinen eräiden seurakun
tien osalta viranhoidollisista syistä tai viranhal
tijan saamiseksi. Tällöin eräissä tapauksissa 
myös pappilaan liittyvät kulttuurihistorialliset 
arvot tulevat turvatuiksi. 

Voimaantulosäännöksellä pysytettäisiin myös 
toistaiseksi voimassa virkatodistuksista ja 
muista asiakirjoista suoritettavaa lunastusta 
koskeva valtioneuvoston päätös (957 /75). 

1.2. Kirkkolaki 

127 § 3 momentti. Kirkkolakiin on siirretty 
uudeksi säännökseksi kumottavaksi ehdotetun 
palkkauslain voimaantulosäännöksen 2 mo
mentti, joka on edelleen tarpeellinen asiakirjo
jen lunastusta koskevien taksojen määräämistä 
varten. Taksan määrääminen ehdotetaan siir
rettäväksi valtioneuvostolta opetusministeriöl
le. 

214 §. Pykälän sanamuotoa olisi tarkistetta
va 216 §:n kumoamisen johdosta. 

216 §. Edellä ehdotetun palkkauslain kumo
amista koskevan lain voimaantulosäännöksen 3 
momentissa on viitattu kirkkolain 216 §:ään 
niiden viranhaltijoiden osalta, jotka haluavat 
säilyttää luontoisetupalkkauksensa niin kauan 
kuin ovat siinä virassa, minkä vuoksi kirkko
lain 216 § ehdotetaan tarpeettomana kumotta
vaksi. 

218 §. Lääninrovastin palkkiosta, jonka kir
kon keskusrahasto maksaa, tulisi edelleen sää-
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tää laissa. Tuomiorovastin palkkio, jonka seu
rakunta tai seurakuntayhtymä maksaa omalle 
viranhaltijalleen, on sisällytetty virkaehtosopi
muksella tuomiokirkkoseurakunnan kirkko
herran viran palkkaan. Säännös on käynyt 
tältä osin tarpeettomaksi. Kirkkolakiin ehdote
taan lisättäväksi uusi säännös, joka lääninro
vastin palkkion osalta vastaa nykyisen palk
kauslain 18 §:ää. 

267 a §. Viranhaltijan velvollisuus asua hä
nelle varatussa virka-asunnossa tai, jollei 
virka-asuntoa ole, niin lähellä virantoimitus
paikkaansa tai piiriään, ettei virkatehtävien 
asianmukainen hoito kärsi asunnon etäisyyden 
johdosta, edellyttää laintasoista sääntelyä, jo
ka aiemmin on puuttunut virkasäännön alais
ten viranhaltijoiden osalta. Tarkemmat mää
räykset tämän velvollisuuden sisällöstä voidaan 
ar.taa nykyiseen tapaan virkasäännössä. 

267 b §. Säännöksellä on tarkoitus laajentaa 
seurakunnan virkasääntö koskemaan eräiltä 
osin myös papin, lehtorin ja kanttorin virkoja. 
Nämä määräykset koskevat asumista virka
asunnossa tai, jollei virka-asuntoa ole, velvolli
suutta asua riittävän lähellä virkapaikkaa, jos
ta on säädetty palkkauslain 17 §:ssä, sekä nii
hin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Lisäk
si mainittuihin virkoihin sovellettaisiin niitä vir
kasäännön määräyksiä, jotka koskevat palk
kausta ja muuta korvausta sekä niiden suorit
tamista. Muutoin palkkauslain alaista diako
nian viranhaltijaa on virkasääntö soveltuvin 
osin koskenut jo aikaisemminkin kirkkolain 
266 §:n 1 momentin nojalla. 

Seurakunnan viranhaltijoita koskevat malli
virkasäännön määräykset on selostettu edellä 
palkkauslain yksityiskohtaisissa perusteluissa. 

Ehdotetun 267 b §:n 2 momentin mukaan 
tuomiokapituli voisi seurakuntaa kuultuaan 
vapauttaa kirkkoherran ja kappeliseurakunnan 
kappalaisen velvollisuudesta asua virka-asun
nossa, jos seurakunta palkkauslain kumoami
sesta annetun lain 2 §:n 4 momentin nojalla on 
määrännyt kyseisiin virkoihin liittyväksi velvol
lisuuden asua virka-asunnossa. 

267 c §. Uudeksi pykäläksi ehdotetaan voi
massa olevan palkkauslain 21 §:n mukaista 
säännöstä, jonka nojalla viranhaltija ei saa 
ottaa yksityiseltä henkilöltä palkkiota kirkolli
sesta toimituksesta. 

302 §. Muutos johtuu virka-asuntojen pois
tamisesta laista. 
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1.3. Laki evankelisluterilaisten seurakuntien 
virkataloista ja rahastoista 

Evankelisluterilaisten seurakuntien virkata
loista ja rahastoista annetusta laista ehdotetaan 
kumottaviksi ne kohdat, jotka koskevat luon
taisetuja ja virka-asuntoja. Muilta osin laki 
jäisi edelleen voimaan. 

1 §. Säännöksestä ehdotetaan poistettavaksi 
viittaus kumottavaksi ehdotettuun evankelis
luterilaisen kirkon palkkauslakiin. 

2 §. Koska luontoisetupalkkauksesta on tar
koitus luopua, ei ole tarpeen säätää laissa 
luontaisetuna annettavan asunnon paikan 
määräämisestä eikä asuinrakennusten piirus
tusten alistamisesta kirkkohallituksen vahvis
tettavaksi. Viittaus kerros- ja rivitalossa ole
vaan asuinhuoneistoon säännöksen 3 momen
tissa ei niinikään ole tarpeen. Sen sijaan kirk
koherranviraston piirustukset tulee edelleen 
alistaa kirkkohallitukselle. 

7-10 §. Katselmusta koskevat säännökset 
ehdotetaan kumottaviksi. Käytännössä niitä ei 
ole sovellettu enää pitkiin aikoihin. Seurakun
nan tulee jo kirkkolain säännösten perusteella 
huolehtia ja hoitaa omaisuuttaan. Kirkkolain 
375 §:n (633/75) mukaan kirkkovaltuuston tai 
yhteisen kirkkovaltuuston taikka edustajiston 
tai tarkoitusta varten erikseen valittujen tar
kastajien, taikka ellei näitä ole valittu, vuositi
lintarkastajien tulee vuosittain tarkastaa kir
kolle ja seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle 
kuuluva kiinteä ja irtain omaisuus sekä antaa 
kertomus omaisuuden hoidosta ja ehdotus tar
peellisista parannuksista. Luontoisetupalk
kaukseen jäävien viranhaltijoiden oikeusturva 
luontoisetuasuntoja koskevissa asioissa toteu
tuisi kirkkolain 443 §:n nojalla hallintoriita
asiana tuomiokapitulissa, jos asiaa ei saada 
seurakunnassa ratkaistuksi. 

Jos virka-asunnot luontoisetupalkkauksesta 
luopumisen jälkeen vuokrattaisiin viranhalti
joille, niihin sovellettaisiin huoneenvuokrala
kia, eikä katselmusmenettely enää olisi aiheelli
nen. Huoneenvuokralaissa on säännökset 
vuokra-asunnon kunnon ja hoidon valvonnas
ta sekä korjaus- ja muutostöistä samoin kuin 

huoneenvuokrasuhteesta johtuvista mahdolli
sista korvauksista. 

16 §:n 1 momentti. Pykälästä ehdotetaan 
poistettavaksi pappilaa ja kanttorilaa koskeva 
kohta. Estettä ei kuitenkaan olisi käyttää edel
leen pääomarahaston varoja näiden rakennus
ten kunnostamiseen tai uusien työsuhdeasunto
jen ja muiden huonetilojen hankkimiseen. 

2. Tarkemmat säännökset 

Ehdotettujen lainmuutosten johdosta on tar
peen muuttaa myös evankelisluterilaisten seu
rakuntien virkataloista ja rahastoista annetun 
lain täytäntöönpanosta annettua asetusta. 

Asetuksen säännöksistä tulevat poistettaviksi 
virka-asuntoja koskevat maininnat ja kumotta
viksi virka-asuntojen väliaikaista hoitoa ja 
käyttöä sekä polttoaineen toimittamista viran
haitijoille samoin kuin virka-asuntojen kunnon 
perusteella suoritettavia korvauksia viranhalti
jan vaihtuessa koskevat säännökset. Asetuksen 
mukaan laadittavasta virkatalon maiden käyt
tösuunnitelmasta tulee niinikään poistaa mai
ninta pappila- ja kanttorila-alueista sekä virka
talojen tonteista. Säännökset virkatalojen ta
loudellisesta katselmuksesta tulee asetuksesta 
kumota. 

3. Voimaantulo 

Ehdotetun lainsäädännön voimaantuloon 
liittyy eräitä sekä viranhaitijoille että seurakun
nille säädettyjä, harkintaa edellyttäviä toimen
piteitä, jotka on suoritettava määräajassa lain 
voimaantulosta. Jotta uudesta lainsäädännöstä 
olisi mahdollista saada riittävästi tietoa tätä 
harkintaa varten, lait ehdotetaan tulemaan voi
maan aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua 
niiden vahvistamisesta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk" 
set: 
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1. 
Laki 

evankelis-Iuterilaisen kirkon palkkauslain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tällä lailla kumotaan 22 päivänä joulukuuta 

1983 annettu evankelis-luterilaisen kirkon palk
kauslaki (1035/83). 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 199 . 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Viranhaltija, jolle tämän lain tullessa voi
maan kuuluu rahapalkan lisäksi vastikkeetta 
annettavia luontaisetuja, säilyttää aikaisem
man palkkausoikeutensa, mikäli hän ilmoittaa 
siitä seurakunnalle kuuden kuukauden kulues
sa lain voimaantulosta. Tällöin häneen sovelle
taan 1 §:ssä mainitun lain sekä kirkkolain 
216 §:n, sellaisena kuin se on 25 päivänä heinä-

2. 

kuuta 1975 annetussa laissa (632/75), säännök
siä. 

Seurakunnan, jonka kirkkoherran tai kappe
liseurakunnan kappalaisen virkaan kuuluu tä
män lain voimaantullessa luontaisetuja, on 
kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantu
losta päätettävä, liittyykö tähän virkaan velvol
lisuus asua virka-asunnossa. Tämä kirkkoval
tuuston päätös on alistettava tuomiokapitulin 
ratkaistavaksi. Asumisvelvollisuutta ei kuiten
kaan ole tässä virassa olevalla viranhaltijalla, 
jos hänelle on aikaisempien säännösten nojalla 
myönnetty siitä vapautus. 

Taksasta, jonka mukaan suoritetaan lunas
tusta evankelis-luterilaisen papin annettavista 
virkatodistuksista ja muista asiakirjoista, 11 
päivänä joulukuuta 1975 annettu valtioneuvos
ton päätös (957/75) jää toistaiseksi voimaan. 

Laki 
kirkkolain muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 216 §, 
sellaisena kuin se on 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (632/75), 
muutetaan 214 ja 302 §, 
sellaisina kuin ne ovat 214 § 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetussa laissa (257/70) ja 302 § 25 

päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (633/75), sekä 
lisätään 127 §:ään uusi 3 momentti ja lakiin 24 päivänä heinäkuuta 1981 annetulla lailla 

(557/81) kumotun 218 §:n tilalle uusi 218 §sekä uusi 267 a- 267 c §ja lisätyn 267 a §:n edelle 
uusi väliotsikko seuraavasti: 

127 § 

Kirkonkirjoista ja seurakunnan muista asia
kirjoista annettavista virkatodistuksista ja ot
teista suoritetaan seurakunnalle lunastusta sen 
mukaan kuin opetusministeriö kirkkohallituk
sen esityksestä määrää. 

214 § 
Virkasuhde alkaa siitä ajankohdasta, josta 

lukien pappi on nimitetty tai siirretty virkaan, 
otettu viran väliaikaiseksi hoitajaksi tai viransi
jaiseksi. 

218 § 
Kirkon keskusrahasto suorittaa Iääninrovas

tilie palkkiota lääninrovastin virkaan kuuluvis
ta tehtävistä. Palkkio määräytyy siten kuin 
siitä on evankelis-luterilaisen kirkon virkaehto
sopimuksista annetun lain (968/74) mukaisessa 
järjestyksessä sovittu. 



12 1989 vp. 

E. Erinäisiä sään n ö k s i ä 

267 a § 

Viranhaltija on velvollinen asumaan hänelle 
varatussa virka-asunnossa tai, jollei virka
asuntoa ole, niin lähellä virantoimituspaikkaa 
tai piiriään, ettei virkatehtävien asianmukainen 
hoito kärsi asunnon etäisyyden johdosta. Tar
kemmat määräykset tämän velvollisuuden si
sällöstä annetaan virkasäännössä. 

267 b § 
Papin, lehtorin ja kanttorin virkaan sovelle

taan niitä virkasäännön määräyksiä, jotka kos
kevat: 

1) palkkausta ja muuta etuutta sekä niiden 
suorittamista ja pidättämistä; sekä 

2) asumista virka-asunnossa tai, jos virka
asuntoa ei ole, muutoin riittävän lähellä virka
paikkaa sekä asumiseen liittyviä oikeuksia ja 
velvollisuuksia. 

Jos kirkkoherran tai kappeliseurakunnan 
kappalaisen virkaan on liitetty velvollisuus 
asua virka-asunnossa, tuomiokapituli voi va-

3. 

HE n:o 229 

pauttaa viranhaltijan tästä velvollisuudesta 
seurakuntaa kuultuaan. 

267 c § 
Viranhaltija ei saa ottaa yksityiseltä henki

löltä palkkiota kirkollisista toimituksista. 

302 § 
Käsiteltäessä kirkon ja siihen kuuluvien ra

kennusten, kellotapulin, seurakuntatalon tai 
siunauskappelin rakentamista tahi uudestaan 
rakentamista, kirkon tai seurakunnan kiinteän 
omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta 
luovuttamista tahi kiinteistön ostamista seura
kunnalle, lainan ottamista pitemmäksi kuin 
kahden vuoden ajaksi taikka hautausmaan pe
rustamista tai laajentamista, vaaditaan päätök
sen tekemiseen, että vähintään kaksi kolman
nesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin 
puolet kaikista silloisista valtuuston jäsenistä 
kannattaa siitä tehtyä ehdotusta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 

Laki 
evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista 25 päivänä helmikuu

ta 1966 annetun lain (106/66) 7-10 §, 
näistä 7 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 12 päivänä joulukuuta 1969 annetulla lailla 

(768/69), sekä 
muutetaan 1 §, 2 § ja 16 §:n 1 momentti seuraavasti: 

1 § 
Seurakunta käyttää sillä papin ja kanttorin 

viran ylläpitämiseksi olevia virkataloja tässä 
laissa säädetyllä tavalla. Seurakunta voi myös 
hankkia omistukseensa virka-asuntoja. 

2 § 
Kirkkoherranvirastoa tai sen oleellista muu

tosta koskevat piirustukset on alistettava kirk
kohallituksen vahvistettaviksi. 

16 § 
Pääomarahaston varoja saa käyttää kirkon, 

kellotapulin, seurakuntatalon ja siunauskappe
lin rakentamiseen, hautausmaan perustami
seen, muun seurakunnalle tarpeellisen kiinteän 
omaisuuden ja huonetilojen, urkujen sekä kir
kon lämmitys- ja valaistuslaitteiden hankkimi
seen sekä muihin sellaisiin suurehkoja varoja 
vaativiin seurakunnan menoihin. Jos seurakun
nan varsinaiset tulot eivät riitä, pääomarahas-
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ton varoja voidaan käyttää myös rakennusten 
korjaus- ja kunnossapitokustannuksiin sekä 
seurakunnan metsien perusparannuksista ja 
hoidosta aiheutuviin menoihin. 

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Opetusministeri Christoffer Taxell 

13 
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2. Liite 

Laki 
kirkkolain muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 216 §, 
sellaisena kuin se on 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (632175), 
muutetaan 214 ja 302 §, 
sellaisina kuin ne ovat 214 § 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetussa laissa (257/70) ja 302 § 25 

päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (633175}, sekä 
lisätään 127 §:ään uusi 3 momentti ja lakiin 24 päivänä heinäkuuta 1981 annetulla lailla 

(557/81) kumotun 218 §:n tilalle uusi 218 §sekä uusi 267 a- 267 c §ja lisätyn 267 a §:n edelle 
uusi väliotsikko seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

214 § 
Vakinaiseen virkaan nimitetty pappi saa seu

raavan kuukauden alusta sen jälkeen, kun 
nimitys on tapahtunut tai kun jäljempänä 
216 §:ssä mainittu muuttoaika on päättynyt, 
ottaa vastaan viran siihen kuuluvine palkka
etuineen. 

Ehdotus 

127 § 

Kirkonkirjoista ja seurakunnan muista asia
kirjoista annettavista virkatodistuksista ja ot
teista suoritetaan seurakunnalle lunastusta sen 
mukaan kuin opetusministeriö kirkkohallituk
sen esityksestä määrää. 

214 § 
Virkasuhde alkaa siitä ajankohdasta, josta 

lukien pappi on nimitetty tai siirretty virkaan, 
otettu viran väliaikaiseksi hoitajaksi tai viransi
jaiseksi. 

218 § 
Kirkon keskusrahasto suorittaa Iääninrovas

tilie palkkiota lääninrovastin virkaan kuuluvis
ta tehtävistä. Palkkio määräytyy siten kuin 
siitä on evankelis-luterilaisen kirkon virkaehto
sopimuksista annetun lain mukaisessa järjes
tyksessä sovittu. 

E. Erin ä isiä sään n ö k s i ä 

267 a § 

Viranhaltija on velvollinen asumaan hänelle 
varatussa virka-asunnossa tai, jollei virka
asuntoa ole, niin lähellä virantoimituspaikkaa 
tai piiriään, ettei virkatehtävien asianmukainen 
hoito kärsi asunnon etäisyyden johdosta. Tar
kemmat määräykset tämän velvollisuuden si
sällöstä annetaan virkasäännössä. 
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Voimassa oleva laki 

302 § 
Käsiteltäessä kirkon ja siihen kuuluvien ra

kennusten, kellotapulin, pappilan, kanttorilan 
ja muun virka-asunnon, seurakuntatalon tai 
siunauskappelin rakentamista tahi uudestaan 
rakentamista, kirkon tai seurakunnan kiinteän 
omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta 
luovuttamista tahi kiinteistön ostamista seura
kunnalle, lainan ottamista pitemmäksi kuin 
kahden vuoden ajaksi taikka hautausmaan pe
rustamista tai laajentamista vaaditaan päätök
sen tekemiseen, että vähintään kaksi kolman
nesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin 
puolet kaikista silloisista valtuuston jäsenistä 
kannattaa siitä tehtyä ehdotusta. 

Ehdotus 

267 b § 
Papin, lehtorin ja kanttorin virkaan sovelle

taan niitä virkasäännön määräyksiä, jotka kos
kevat: 

1) palkkausta ja muuta etuutta sekä niiden 
suorittamista ja pidättämistä; sekä 

2) asumista virka-asunnossa tai, jos virka
asuntoa ei ole, muutoin riittävän lähellä virka
paikkaa sekä asumiseen liittyviä oikeuksia ja 
velvollisuuksia. 

Jos kirkkoherran tai kappeliseurakunnan 
kappalaisen virkaan on liitetty velvollisuus 
asua virka-asunnossa, tuomiokapituli voi va
pauttaa viranhaltijan tästä velvollisuudesta 
seurakuntaa kuultuaan. 

267 c § 
Viranhaltija ei saa ottaa yksityiseltä henki

löltä palkkiota kirkollisista toimituksista. 

302 § 
Käsiteltäessä kirkon ja siihen kuuluvien ra

kennusten, kellotapulin, seurakuntatalon tai 
siunauskappelin rakentamista tahi uudestaan 
rakentamista, kirkon tai seurakunnan kiinteän 
omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta 
luovuttamista tahi kiinteistön ostamista seura
kunnalle, lainan ottamista pitemmäksi kuin 
kahden vuoden ajaksi taikka hautausmaan pe
rustamista tai laajentamista, vaaditaan päätök
sen tekemiseen, että vähintään kaksi kolman
nesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin 
puolet kaikista silloisista valtuuston jäsenistä 
kannattaa siitä tehtyä ehdotusta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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3. 
Laki 

evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista 25 päivänä helmikuu- . 

ta 1966 annetun lain (106/66) 7-10 §, 
näistä 7 §sellaisena kuin se on osittain muutettuna 12 päivänä joulukuuta 1969 annetulla lailla 

(768/69), sekä 
muutetaan 1 §, 2 § ja 16 §:n 1 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Seurakunnalla papin ja kanttori-urkurin vi

ran ylläpitämiseksi olevia virkataloja seurakun
ta käyttää tässä laissa ja evankelis-luterilaisen 
kirkon palkkauslaissa säädetyllä tavalla. Seura
kunta voi myös hankkia omistukseensa virka
asuntoja. 

2§ 
Vakinaiselle papille ja kanttori-urkurille 

luontaisetuna annettavan asunnon paikan 
maaraa kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston 
päätös on alistettava tuomiokapitulin tutkitta
vaksi ja vahvistettavaksi. Sama koskee myös 
kirkkoherranvirastoa, jos se sijoitetaan erilleen 
kirkkoherran asunnosta. 

Edellä mainittujen viranhaltijain asuinraken
nuksen sekä kirkkoherranviraston piirustukset 
on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavik
si. Samoin on meneteltävä, milloin jo olemassa 
olevaa rakennusta oleellisesti muutetaan. 

Mitä 2 momentissa on sanottu, ei koske 
kerros- tai rivitaloon rakennettavaa asuin
huoneistoa. 

16 § 
Pääomarahaston varoja saa käyttää kirkon, 

kellotapulin, seurakuntatalon, siunauskappe
lin, pappilan ja kanttorilon rakentamiseen, 
hautausmaan perustamiseen, muun seurakun
nalle tarpeellisen kiinteän omaisuuden, urku
jen, kirkon lämmitys- ja valaistuslaitteiden 
hankkimiseen sekä muihin sellaisiin suurehkoja 
varoja vaativiin seurakunnan menoihin, niin 
myös, jolleivät seurakunnan varsinaiset tulot 
siihen riitä rakennusten korjaus- ja kunnossa-

' 

Ehdotus 

1 § 
Seurakunta käyttää sillä papin ja kanttorin 

viran ylläpitämiseksi olevia virkataloja tässä 
laissa säädetyllä tavalla. Seurakunta voi myös 
hankkia omistukseensa virka-asuntoja. 

2 § 

Kirkkoherranvirastoa tai sen oleellista muu
tosta koskevat piirustukset on alistettava kirk
kohallituksen vahvistettaviksi. 

16 § 
Pääomarahaston varoja saa käyttää kirkon, 

kellotapulin, seurakuntatalon ja siunauskappe
lin rakentamiseen, hautausmaan perustami
seen, muun seurakunnalle tarpeellisen kiinteän 
omaisuuden ja huonetilojen, urkujen sekä kir
kon lämmitys- ja valaistuslaitteiden hankkimi
seen sekä muihin sellaisiin suurehkoja varoja 
vaativiin seurakunnan menoihin. Jos seurakun
nan varsinaiset tulot eivät riitä, pääomarahas
ton varoja voidaan käyttää myös rakennusten 
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Voimassa oleva laki 

pitokustannuksiin sekä seurakunnan metsien 
perusparannuksista ja hoidosta aiheutuviin me
noihin. 

3 391349E 

Ehdotus 

korjaus- ja kunnossapitokustannuksiin sekä 
seurakunnan metsien perusparannuksista ja 
hoidosta aiheutuviin menoihin. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 




