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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi evankelis-luterilaisen 
kirkon eläkelain 2 ja 7 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakia eh
dotetaan muutettavaksi kunnallisen eläkelai
toksen eläkesäännön kanssa yhdenmukaiseksi 
siten, että valtion sotilaseläke ei laukaisisi kir
kon eläkeoikeutta vanhuuseläkkeen osalta. Sa
malla ehdotetaan, että kirkkohallituksen elä-

kepäätösten tiedoksiannossa siirryttäisiin saan
titodistusten käytöstä tavallisiin kirjelähetyk
siin valtiokonttorin tapaan. 

Ehdotetut lainmuutokset on tarkoitettu tule
maan voimaan välittömästi niiden tultua hy
väksytyiksi ja vahvistetuiksi. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Kirkon vanhuuseläkkeen laukeamisperi
aatteen tarkistaminen 

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 1 § :n 
momentin (564/89) mukaan virka- tai työ

suhteessa evankelis-luterilaiseen kirkkoon, sen 
seurakuntaan, seurakuntainliittoon tai muuhun 
seurakuntain yhtymään olevan oikeus eläkkee
seen määräytyy soveltuvin osin samojen sään
nösten mukaan kuin virka- tai työsuhteessa 
valtioon olevien henkilöiden eläkeoikeus. Val
tion eläkelain 8 §:n 5 momentin (964/86) mu
kaan edunsaaja, joka on saanut eläkkeen kun
nallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 
(202/64), evankelis-luterilaisen kirkon elä
kelain tai eräiden muiden eläkesäädösten nojal
la, saa välittömästi palveluksen päätyttyä vir
kavuosiensa mukaisen eläkkeen myös toimes
taan tai työstään valtion palveluksessa (ns. 
laukeamissäännös). Kun eräiden sotilasvirko
jen eläkeikä on alhainen, jopa alle 50 vuotta, 
sellaisesta virasta eläkkeelle jäävä on voinut 
saada kirkon vanhuuseläkkeen nuorempana 
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kuin hänen tehtävänsä ja työkykynsä huo
mioon ottaen on aiheellista. Tätä ei voida pitää 
asianmukaisena. 

Kunnallisen eläkelaitoksen eläkesäännön 
14 §:n 5 momentin mukaan valtion eläkelain 
nojalla myönnetty sotilaseläke ei laukaise kun
nallista vanhuuseläkettä. Tätä periaatetta pi
dettiin lähtökohtana eri eläkejärjestelmien mu
kaisten eläkkeiden laukeamissäännöstä säädet
täessä. Tämän vuoksi evankelis-luterilaisen kir
kon eläkelakia olisi täydennettävä säännöksel
lä, joka vastaisi kunnallisen eläkesäännön 
14 §:n 5 momenttia ja joka estäisi sotilas
eläkettä laukaisemasta kirkon vanhuuseläkettä. 
Säännös ehdotetaan sijoitettavaksi evankelis
luterilaisen kirkon eläkelain 2 §:n uudeksi 3 
momentiksi. 

1.2. Kirkkohallituksen eläkepäätösten tiedok
siauto 

Kirkkohallitus tekee vuosittain noin 1 300 
erilaista eläkepäätöstä, jotka olisi annettava 
tiedoksi asianosaisille postitse saantitodistusta 
käyttäen. Laki tiedoksiannosta hallintoasioissa 
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(232/66) koskee sen 1 §:n 3 momentin nojalla 
myös evankelis-luterilaisen kirkon viranomai
sen hallintotoimen tiedoksiantamista, jollei 
kirkkolaissa ole toisin säädetty. Saman pykä
län 2 momentissa säädetään: "Jos tiedoksian
nosta on annettu muussa laissa tästä laista 
poikkeavia säännöksiä, on niitä noudatetta
va." Kirkkolaissa tai kirkon eläkelaissa ei täl
laisia poikkeussäännöksiä ole. Siten tiedoksi
annossa on noudatettava yleislain säännöksiä. 
Tämä koskee myös kirkkohallituksen elä
kepäätösten tiedoksiantamista. 

Valtion eläkelain 23 §:n 4 momentin nojalla 
valtiokonttori voi toimittaa eläkepäätöksensä 
tiedoksi tavallisella kirjeellä siten, että asiano
saisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä 
sen jälkeen, kun päätös valtiokonttorista ilmoi
tetulla osoitteella varustettuna on annettu pos
tin kuljetettavaksi. Vastaavanlainen säännös 
ehdotetaan lisättäväksi evankelis-luterilaisen 
kirkon eläkelain 7 §:ään uudeksi 2 momentik
si. Ehdotetuna muutoksella nopeutettaisiin elä
kepäätöksen toimittamista edunsaajalle samal-

la kun eläkepäätösten tiedoksiautotavat yhden
mukaistuisivat. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Kirkon vanhuuseläkkeen laukeamatta jäämi
nen sotilaseläkkeen myöntämisestä huolimatta 
vähentäisi kirkon keskusrahaston eläkemenoja 
vähäisessä määrin. Eläkepäätösten tiedoksiau
tomenettelyn yksinkertaistaminen merkitsisi 
jonkin verran kustannusten säästöä työvoiman 
ja postimaksujen osalta. 

3. Voimaantulo 

Lainmuutokset ehdotetaan tuleviksi voimaan 
välittömästi niiden tultua hyväksytyiksi ja vah
vistetuiksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 2 ja 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/66) 

2 §:ään, sellaisena kuin se on 16 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (564/89), uusi 3 
momentti ja 7 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

2 § 

Jos edunsaaja, jolla on eläkeaikaa vähintään 
yksi kuukausi, on saanut valtion eläkelain 
8 §:n 1 momentissa mainittujen säännösten 
nojalla myönnetyn vanhuuseläkkeen, jonka 
määrä on laskettu valtion eläkelain 10 §:n 2 
momenttia tai sitä vastaavien valtion eläkelain 
8 §:n 1 momentissa mainittujen muiden lakien 
säännöksiä tai eläkesääntöjen määräyksiä so
veltaen, hänellä on palveluksen päätyttyä oi
keus myös tämän lain mukaiseen vanhuuseläk
keeseen riippumatta siitä, täyttääkö hän val
tion eläkelain 8 §:n 1 momentissa säädetyt 
muut vanhuuseläkkeen saamisen edellytykset. 

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1990 

7 § 

Milloin päätös toimitetaan asianomaiselle 
postitse, katsotaan hänen saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei valituksen yhteydessä muuta näy
tetä, seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun 
päätös on kirkkohallituksesta hänen ilmoitta
mallaan osoitteella varustettuna annettu postin 
kuljetettavaksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

Laki 
evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 2 ja 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/66) 

2 §:ään, sellaisena kuin se on 16 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (564/89), uusi 3 
momentti ja 7 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2§ 

Jos edunsaaja, jolla on eläkeaikaa vähintään 
yksi kuukausi, on saanut valtion eläkelain 
8 §:n 1 momentissa mainittujen säännösten 
nojalla myönnetyn vanhuuseläkkeen, jonka 
määrä on laskettu valtion eläkelain JO §:n 2 
momenttia tai sitä vastaavien valtion eläkelain 
8 §:n 1 momentissa mainittujen muiden lakien 
säännöksiä tai eläkesääntöjen määräyksiä so
veltaen, hänellä on palveluksen päätyttyä oi
keus myös tämän lain mukaiseen vanhuuseläk
keeseen riippumatta siitä, täyttääkö hän val
tion eläkelain 8 §:n 1 momentissa säädetyt 
muut vanhuuseläkkeen saamisen edellytykset. 

7 § 

Milloin päätös toimitetaan asianomaiselle 
postitse, katsotaan hänen saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei valituksen yhteydessä muuta näy
tetä, seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun 
päätös on kirkkohallituksesta hänen i/moitta
mallaan osoitteella varustettuna annettu postin 
ku/jetettavaksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 


