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Hallituksen esitys EduskunnaJie laiksi evankelis-luterilaisen 
kirkon eläkelain 6 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen mukaisesti 
evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakiin ehdo
tetaan otettavaksi säännös kirkon keskusrahas
ton varhaiseläkelautakunnasta, jonka tehtävä
nä olisi valtion ja kunnallisessa eläkejärjestel
mässä jo toimivien vastaavien elinten tavoin 

yksilöllisen varhaiseläkkeen, varhennetun van
huuseläkkeen ja osa-aikaeläkkeen soveltamis
käytännön ohjaus ja seuranta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväk
sytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Kirkollisten viranhaltijoiden ja työntekijöi
den eläketurvasta huolehtii kirkkolain 498 §:n 
(607/73) mukaan kirkon keskusrahasto. Sen 
hallituksena toimii kirkkohallitus. 

Valtion eläkelakiin (280/66) ja kunnallisten 
viranhaltijain ja työntekijäin eläkelakiin 
(202/64) on otettu varhaiseläkelautakuntaa 
koskevat säännökset vuonna 1989. Eduskun
nan sosiaalivaliokunta on mietinnössään n:o 
10/89 hallituksen esityksestä laiksi evankelis
luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta pi
tänyt tärkeänä, että hallitus yhteistyössä kirk
kohallituksen ja kirkon henkilöstöjärjestöjen 
kanssa selvittää pikaisesti mahdollisuudet liit
tää kirkon eläkejärjestelmään varhaiseläkelau
takunta. Valiokunta on korostanut, että myös 
työntekijäjärjestöt voivat vaikuttaa joustavan 
eläkejärjestelyn mukaisten eläkkeiden kehittä
miseen ja myöntämiskäytäntöön. Valiokunnan 
samassa yhteydessä esittämän kannan mukai
sesti on evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakia 
(298/66) sovellettaessa pyritty noudattamaan 
tähän mennessä niitä periaatteita, jotka valtion 
ja kunnallisessa eläkejärjestelmässä ovat synty
neet varhaiseläkelautakunnan päätöksenteossa. 
Koska myös kirkon henkilöstöhallintoa on 
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voitava kehittää muiden julkisyhteisöjen henki
löstöhallintoa vastaavasti ja kirkollishallinnon 
erityisluonne huomioon ottaen, on kirkon kes
kusrahaston varhaiseläkelautakunnan perusta
mista pidettävä asianmukaisena. 

Edellä olevan johdosta evankelis-luterilaisen 
kirkon eläkelain 6 §:ään ehdotetaan lisättäväksi 
3 momentti kirkon keskusrahaston varhaiselä
kelautakunnasta ja sen tehtävistä. Säännöseh
dotuksen mukaan varhaiseläkelautakunnan 
tehtävänä olisi joustavan eläkejärjestelmän so
veltamiskäytännön ohjaus ja seuranta. Siten 
lautakunnan tulisi tehdä ehdotuksia järjestel
män kehittämiseksi ja antaa tarpeen mukaan 
yleisohjeita siitä, miten kirkollishallinnon eri
tyisluonteesta johtuvia myöntämisperusteita so
velletaan kirkon varhaiseläkejärjestelmään. 
Lautakunnalla olisi mahdollisuus antaa myös 
lausuntoja säännösten soveltamisesta yksittäis
tapauksissa. Lausunto koskisi tällöin eläkkeen 
saamisedellytysten olemassaoloa. Varsinaisen 
eläkepäätöksen tekisi kuitenkin kirkkohallitus. 
Käsittelyn lähtökohtana eläkepäätöstä tehtäes
sä olisi, että lautakunnan lausuntoa eläkkeen 
myöntämisen edellytyksistä noudatetaan, jollei 
laista, hallinnollisista määräyksistä tai vakiin
tuneesta ratkaisukäytännöstä muuta johdu. 
Eläkettä myönnettäessä tulisi myös lautakun-
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nan kannanoton yksimielisyyteen kiinnittää 
huomiota. 

Yksityiskohtaiset määräykset lautakunnasta 
annettaisiin ohjesäännössä, jonka kirkkohalli
tus vahvistaisi. 

2. Esityksen vaikutukset 

Varhaiseläkelautakunnan toiminnasta aiheu
tuisi vähäisiä lisäkustannuksia ja jonkin verran 
lisäystä kirkon keskusrahaston eläketoimiston 

työmäärään. Uutta henkilöstöä ei lainmuutok
sen johdosta tarvittaisi. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian senjälkeen kun se on hyväksytty 
ja vahvistettu. 

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 6 §:n muuttamisesta 

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

6 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1973 annetulla lailla 
(1042173), uusi 3 momentti seuraavasti: 

6 § 

Kirkkohallituksessa on yksilöllisen var
haiseläkkeen, varhennetun vanhuuseläkkeen ja 
osa-aikaeläkkeen soveltamiskäytännön ohjaus
ta ja seurantaa varten kirkon keskusrahaston 
varhaiseläkelautakunta, jonka kirkkohallitus 
nimittää. Varhaiseläkelautakunnasta annetaan 

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1993 

tarkemmat määräykset kirkkohallituksen vah
vistamassa ohjesäännössä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Tytti Isohookana-Asunmaa 
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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Oy Yleisradio-Rundra
dion Ab:stil 

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Oy 
Yleisradio-Rundradion Ab:stä. 

Lain säätäminen on tullut ajankohtaiseksi 
yleisradiotoiminnan kilpailun nopean kehityk
sen vuoksi ja erityisesti MTV Oy:n tehtyä 
hakemuksen omasta toimiluvasta. Tässä yhtey
dessä on tarpeen määritellä julkisen palvelun 
yleisradiotoiminnan tehtävät ja rahoitus. llman 
selviä viestintäpoliittisia ratkaisuja saattaisivat 
julkisen palvelun olemassaolo ja sen rahoitus 
vaarantua. Julkisen palvelun periaate velvoittaa 
Oy. Yleisradio Ab:n ottamaan ohjelmapolitii
kassaan huomioon useita näkökulmia. Selvim
min kaupallisista ohjelmistoista puuttuvat 
useimmat dokumenttiohjelmatyypit, taide- ja 
kulttuuriohjelmat, opetusohjelmat sekä vähem
mistö- ja etniset ohjelmat. Kaikilla Oy. Yleis
radio Ab:n ohjelmilla ei ole laajaa katsoja- tai 
kuulijakuntaa, mutta julkisen palvelun yleisra
dio-ohjelmistolla on muitakin laatukriteereitä 
kuin katsojaluvut. 

Esityksen mukaan Oy Yleisradio-Rundradi
on Ab olisi julkisen palvelun yleisradiotoimin
taa harjoittava osakeyhtiö, joka toimisi suo
raan lain nojalla ilman erillistä toimilupaa. 
Valtion tulisi omistaa yhtiön osakkeista vähin
tään 70 %. Esityksen mukaan yhtiön nimi 
muutettaisiin kaksikieliseksi. 

Esityksessä on määritelty Oy Yleisradio
Rundradion Ab:n hallinto. Yhtiötä johtaisi 

330792K 

eduskunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan valit
sema hallintoneuvosto. Tavoitteena on nykyis
tä yritysmäisempi johtamiskulttuuri, jossa toi
mitusjohtajan ja hallituksen tehtävänä olisi 
johtaa ja vastata yhtiön toiminnasta hallinto
neuvoston ohjeiden mukaisesti. On oletettavaa, 
että johtajiston puoluepoliittinen sidonnaisuus 
tulee näin olennaisesti vähenemään ja että 
ammattitaitoon kiinnitetään selvästi enemmän 
huomiota. 

Oy Yleisradio-Rundradion Ab rahoittaisi 
edelleen toimintansa pääosin lupamaksuvaroil
la. Hallituksen lähtökohtana esityksen laatimi
sessa on ollut, että MTV Oy maksaa yhtiölle 
myös edelleen niin sanottua julkisen palvelun 
maksua. Oy Yleisradio-Rundradion Ab:lle ei 
annettaisi mainosoikeutta joitain valtioneuvos
ton myöntämiä poikkeuksia lukuunottamatta. 
Valtioneuvosto päättäisi edelleen lupamaksujen 
suuruudesta. 

Muuta sähköistä viestintää on edelleen tar
koitus ohjata valtioneuvoston myöntämin toi
miluvin. Liikenneministeriölle asetettaisiin eri
tyinen velvollisuus ottaa huomioon julkisen 
palvelun yleisradiotoiminnan toimintaedelly
tykset sen valmistellessa toimilupia tai muita 
ratkaisuja. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1994. 


