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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkko
kunnasta annetun lain 41 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan ortodoksisen kirkko
kunnan keskusrahastolle suoritettavien osuuk
sien maksuperusteita muutettaviksi. Ortodoksi
sesta kirkkokunnasta annetun lain mukaisen 
seurakuntien ja luostarien metsien myynnistä 
saadun puhtaan tulon sijasta keskusrahastolle 
tuleva osuus ehdotetaan määriteltäväksi las
kennallisella perusteella metsien puhtaasta tuo-

tosta. Uutena maksuperusteena ehdotetaan 
keskusrahastolle suoritettavaksi seurakuntien 
ja Juostareiden arvopapereiden tuotosta ja 
myyntivoitosta sekä muista pääomatuotoista 
kirkolliskokouksen vahvistama osuus. 

Lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voi
maan lain vahvistamista seuraavan vuoden 
alusta lukien. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 
(521/69) mukaan kirkkokunnan keskusrahasto 
on yhteinen rahasto, jonka varoja käytetään 
vahvistetun talousarvion rajoissa muun muassa 
kirkkokunnan yleisiin tarpeisiin, taloudellisesti 
heikossa asemassa olevien seurakuntien ja 
luostarien avustamiseen sekä papiston ja kant
torien eläkkeisiin. Keskusrahaston varoja kar
tutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta anne
tun lain 41 §:ssä säädettyjen perusteiden mu
kaan. 

Metsäomaisuudesta ovat seurakunnat ja 
luostarit suorittaneet keskusrahastolle tulevan 
maksun metsien myynnistä saadusta puhtaasta 
tulosta. Ortodoksisen kirkkokunnan XIV var
sinainen kirkolliskokous on 4 päivänä loka
kuuta 1989 esittänyt metsäomaisuudesta suori
tettavan keskusrahastomaksun maksuperusteen 
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muuttamista siten, että se suoritettaisiin seura
kuntien ja luostarien metsien puhtaasta tuotos
ta. 

Metsän puhdas tuotto määriteltäisiin maati
latalouden tuloverolain (543/67) mukaisten 
metsätalouden puhtaan tuoton arviointiperus
teiden mukaan. Ehdotettu keskusrahastomak
sun määräytyminen metsien puhtaan tuoton 
perusteella aiheuttaa keskusrahaston tulopoh
jan laajenemisen ja yhdenmukaistaa eri seura
kuntien suorittamien maksujen maksuperus
teet. 

Samassa yhteydessä kirkolliskokous on esit
tänyt keskusrahaston tulopohjaa laajennetta
vaksi myös siten, että keskusrahastolle luovute
taan kirkolliskokouksen vahvistama osuus seu
rakuntien ja luostarien saamista määräaikais
talletusten, osakkeiden, obligaatioiden ja mui
den sijoituspapereiden tuotosta ja myyntivoi
tosta sekä muista pääomatuloista. Osuus suori
tettaisiin puhtaasta tuotosta, myyntivoitosta ja 
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pääomatuloista, joista on vähennetty mahdolli
set verot, korot ja kuoletukset ja muut valtion
verotuksessa hyväksytyt vähennykset. Orto
doksisesta kirkkokunnasta annetun lain 41 §:n 
mukaan seurakunnat ja luostarit suorittavat 
paitsi metsien tuotosta myös vuokralle anne
tusta kiinteistön ja siihen verrattavan muun 
omaisuuden puhtaasta tulosta keskusrahastolle 
kirkolliskokouksen vahvistaman osuuden. Jot
ta seurakuntien ja luostareiden sijoitusomai
suus saatettaisiin keskusrahastomaksun suh
teen yhdenvertaiseen asemaan, tulisi ortodoksi-' 
sesta kirkkokunnasta annetun lain 41 §:n 1 
momentin 3 kohtaan tehdä kirkolliskokouksen 
ehdottama lisäys. 

Kirkkokunnan keskusrahaston tulopohjan 
laajentaminen on myös tarpeen kirkkokunnan 
yhteisten suurten taloudellisten velvoitteiden, 
kuten papiston eläkkeiden ja jälleenrakennet
tujen kirkkojen peruskorjausten suorittamisen 
varmistamiseksi. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ortodoksinen kirkolliskokous on vahvista
nut nykyisin metsä- ja pääomatuloista kirkko
kunnan keskusrahastolle maksettavaksi osuu
deksi 15 prosenttia. Saman perusteen mukaan 
laskettuna keskusrahaston tulopohjan laajenta
minen esityksessä ehdotetuna tavalla merkitsisi 
seurakuntien maksujen lisääntymistä 3, 7 pro
sentilla ja keskusrahaston tulojen kasvua 3,1 
prosentilla. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan sen vah
vistamista seuraavan vuoden alusta lukien. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 41 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annetun lain 41 §:n 

momentin 2 kohta, 
sellaisena kuin se on 27 päivänä marraskuuta 1987 annetussa laissa (893/87), sekä 
lisätään 41 §:n 1 momenttiin siitä 10 päivänä elokuuta 1984 annetulla lailla (593/84) kumotun 3 

kohdan tilalle uusi 3 kohta seuraavasti: 

41 § 
Yksityisten lahjoitusten ja valtiolta ehkä saa

tavien avustusten lisäksi kartutetaan keskusra
hastoa seuraavalla tavalla: 

2) papiston ja kanttorien virkataloihin kuu
luvien sekä seurakuntien ja luostarien metsien 
puhtaasta tuotosta samoinkuin seurakuntien ja 
luostarien vuokralle annetusta kiinteästä ja 
siihen verrattavasta muusta omaisuudesta saa
dusta puhtaasta tulosta sen jälkeen, kun siitä 
on vähennetty mahdolliset verot, lainojen ko
rot ja lainaehtoihin sidotut kuoletukset ja 
muut valtioverotuksessa hyväksytyt vähennyk
set, luovutetaan kirkolliskokouksen vahvista
ma osuus; 

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1990 

3) seurakuntien ja luostarien määräaikaistal
letusten, osakkeiden, obligaatioiden ja muiden 
sijoitusarvopaperien tuotosta ja myyntivoitosta 
sekä muista pääomatuloista sen jälkeen, kun 
niistä on vähennetty mahdolliset verot, laino
jen korot ja lainaehtoihin sidotut kuoletukset 
sekä muut valtionverotuksessa hyväksytyt vä
hennykset, luovutetaan kirkolliskokouksen 
vahvistama osuus; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

Laki 
ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 41 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annetun lain 41 §:n 1 

momentin 2 kohta, 
sellaisena kuin se on 27 päivänä marraskuuta 1987 annetussa laissa (893/87), sekä 
lisätään 41 §:n 1 momenttiin siitä 10 päivänä elokuuta 1984 annetulla lailla (593/84) kumotun 3 

kohdan tilalle uusi 3 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

41 § 
Yksityisten lahjoitusten ja valtiolta ehkä saa

tavien avustusten lisäksi kartutetaan keskusra
hastoa seuraavalla tavalla: 

2) papiston ja kanttorien virkataloihin kuu
luvien sekä seurakuntien ja luostarien metsien 
myynnistä samoinkuin seurakuntien ja luosta
rien vuokralle annetusta kiinteästä ja siihen 
verrattavasta muusta omaisuudesta saadusta 
puhtaasta tulosta sen jälkeen, kun siitä on 
vähennetty mahdolliset verot, lainojen korot ja 
lainaehtoihin sidotut kuoletukset sekä muut 
valtionverotuksessa hyväksytyt vähennykset, 
luovutetaan kirkolliskokouksen vahvistama 
osuus; 

2) papiston ja kanttorien virkataloihin kuu
luvien sekä seurakuntien ja luostarien metsien 
puhtaasta tuotosta samoin kuin seurakuntien 
ja luostarien vuokralle annetusta kiinteästä ja 
siihen verrattavasta muusta omaisuudesta saa
dusta puhtaasta tulosta sen jälkeen, kun siitä 
on vähennetty mahdolliset verot, lainojen ko
rot ja lainaehtoihin sidotut kuoletukset sekä 
muut valtionverotuksessa hyväksytyt vähen
nykset, luovutetaan kirkolliskokouksen vahvis
tama osuus; 

3) seurakuntien ja luostarien määräaikaistal
letusten, osakkeiden, obligaatioiden ja muiden 
sijoitusarvopaperien tuotosta ja myyntivoitosta 
sekä muista pääomatuloista sen jälkeen, kun 
niistä on vähennetty mahdolliset verot, laino
jen korot ja lainaehtoihin sidotut kuoletukset 
sekä muut valtionverotuksessa hyväksytyt vä
hennykset, luovutetaan kirkolliskokouksen 
vahvistama osuus; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 


