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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ki:rkkolain 24 luvun 
5 aja 10 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että muutoksenhausta kaikkiin kirkko
hallituksen kirkon eläkelain ja kirkon perhe
eläkelain nojalla antamiin päätöksiin säädet
täisiin evankelis-luterilaisen kirkon eläkelais
sa ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-elä
kelaissa. Nykyisin muutoksenhakuun sovel
letaan osin kirkkolain sekä osin kirkon elä
kelain ja kirkon perhe-eläkelain muutoksen
hakusäännöksiä. 

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkollisko-

kous on lakkauttanut saarnalupajärjestelmän. 
Tämän vuoksi kirkkolaissa olevat saarna
lupajärjestelmään liittyneet valitusoikeuden 
rajoittamista koskevat valtuudet ehdotetaan 
poistettaviksi. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu sekä samanaikai
sesti kuin erillisessä hallituksen esityksessä 
ehdotetut evankelis-luterilaisen kirkon eläke
lain muutoksenhakua koskevat muutokset. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Kirkkolain (1 054/1993) 24 luvun 5 a §:n 
mukaan muutoksenhausta kirkkohallituksen 
eläkettä koskevassa asiassa antamaan pää
tökseen säädetään evankelis-luterilaisen kir
kon eläkelaissa (298/1966) ja evankelis-lute
rilaisen kirkon perhe-eläkelaissa (258/1970). 
Kirkon eläkelain ja kirkon perhe-eläkelain 
nojalla kirkkohallitus voi antaa muitakin 
päätöksiä kuin pelkästään eläkettä koskevia. 
Näitä ovat esimerkiksi kuntoutusta koskevat 
päätökset. 

Nykyisin kirkon eläkelakien nojalla annet
tavista muista kuin eläkettä koskevista pää
töksistä on haettava muutosta kirkkolain 
yleisten muutoksenhakusäännösten mukai
sessa järjestyksessä korkeimmalta hallinto
oikeudelta, mitä ei voida pitää tarkoituksen
mukaisena. Tämän vuoksi kirkkolain 24 lu
vun 5 a §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että kaikkiin kirkkohallituksen kirkon eläke
lain ja kirkon perhe-eläkelain nojalla anta
miin päätöksiin haettaisiin muutosta mainit
tujen eläkelakien muutoksenhakusäännösten 
mukaisesti. 

Kirkolliskokous on 8 päivänä toukokuu-
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ta 1999 kumonnut kirkkojärjestyksen 
( 1 055/1993) 2 luvun 6 §:n 4 momentin, jon
ka mukaan saarnaluvasta päättävät piispa ja 
tuomiokapituli. Tämä merkitsee sitä, että 
koko saarnalupajärjestelmä on lakkautettu. 
Tämän vuoksi kirkkolain 24 luvun 10 §:n 1 
momentin 1 ja 3 kohdassa olevat valtuutus
lausekkeet, joiden mukaan kirkkojärjestyk
sessä voidaan määrätä, ettei valittamalla saa 
hakea muutosta tuomiokapitulin päätökseen, 
joka koskee saarnalupaa tai saarnaluvan saa
neen henkilön toimintaa, voidaan poistaa tar
peettomina. 

2. Esityksen vaikutukset 

Ehdotettu muutos yhtenäistäisi ja selkiin
nyttäisi kirkon muutoksenhakumenettelyä. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu kirkkohallituksessa ja 
kirkolliskokouksen talousvaliokunnassa sekä 
saarnalupatutkintoa koskevalta osin piispain
kokouksessa ja kirkolliskokouksen peruste
valiokunnassa. Kirkolliskokouksen lakiva
liokunta on antanut esityksestä lausuntonsa. 
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Eläkepäätöksiä koskevasta muutoksenha
kusäännöksestä on neuvoteltu Akava ry:n, 
Kunta-alan Unioni ry:n ja Seurakuntien Vi
ran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTL ry:n 
edustajien kanssa. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys liittyy eduskunnalle erikseen annet
tuun hallituksen esitykseen laiksi evankelis
luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta. 

5. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy
väksytty ja vahvistettu sekä samanaikaisesti 
kuin erillisessä hallituksen esityksessä ehdo
tetut evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 
muutoksenhakua koskevat muutokset. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 

Laki 

kirkkolain 24 luvun 5 aja 10 §:n muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 24luvun 5 a §ja 

10 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohta, 
sellaisena kuin niistä on 5 a §laissa 937/1996, seuraavasti: 

24luku 

Alistaminen ja muutoksenhaku 

5 a § 

Valittaminen eläkepäätöksestä 

Muutoksenhausta kirkkohallituksen evan
kelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/1966) 
ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläke
lain (258/1970) nojalla antamaan päätökseen 
säädetään evankelis-luterilaisen kirkon eläke
laissa ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe
eläkelaissa. 

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1999 

10 § 

Valitusoikeuden rajoittaminen 
kirkkojärjestyksessä 

Kirkkojärjestyksessä voidaan määrätä, ettei 
valittamalla saa hakea muutosta tuomiokapi
tulin päätökseen, joka koskee 

1) jumalanpalvelusta ja kirkollista toimi
tusta sekä niiden hoitamista, kirkon käyttöä 
tai kolehtia; 

3) papin tai lehtorin toimintaa virassa tai 
muussa tehtävässä taikka tähän toimintaan 
liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia, jollei 
ole kysymys kurinpitoasiasta; tai 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Kulttuuriministeri Suvi Linden 
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Liite 

Laki 

kimkoiaio 24 luvun 5 aja 10 §:n muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 a §ja 

10 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohta, 
sellaisena kuin niistä on 5 a §laissa 937/1996, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

24 luku 

Alistaminen ja muutoksenhaku 

5 a § 

Valittaminen eläkepäätöksestä 

Muutoksenhausta kirkkohallituksen eläket
tä koskevassa asiassa antamaan päätökseen 
säädetään evankelis-Iuterilaisen kirkon eläke
laissa (298/66) ja evankelis-Iuterilaisen kir
kon perhe-eläkelaissa (258/70). 

10 § 

Valitusoikeuden rajoittaminen 
kirkkojärjestyksessä 

Kirkkojärjestyksessä voidaan määrätä, ettei 
valittamalla saa hakea muutosta tuomiokapi
tulin päätökseen, joka koskee 

1) jumalanpalvelusta ja kirkollista toimi
tusta sekä niiden hoitamista, kirkon käyttöä, 
kolehtia tai saarnalupaa; 

3) papin tai lehtorin ja saarnaluvan saa
neen henkilön toimintaa virassa tai muussa 
tehtävässä taikka tähän toimintaan liittyviä 
oikeuksia tai velvollisuuksia, jollei ole kysy
mys kurinpitoasiasta; tai 

5a§ 

V aUttaminen eläkepäätöksestä 

Muutoksenhausta kirkkohallituksen evan
kelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298!1966) 
ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläke
lain (258!1970) nojalla antamaan päätökseen 
säädetään evankelis-Iuterilaisen kirkon eläke
laissa ja evankelis-Iuterilaisen kirkon perhe
eläkelaissa. 

10§ 

Valitusoikeuden rajoittaminen 
kirkkojärjestyksessä 

Kirkkojärjestyksessä voidaan määrätä, ettei 
valittamalla saa hakea muutosta tuomiokapi
tulin päätökseen, joka koskee 

1) jumalanpalvelusta ja kirkollista toimi
tusta sekä niiden hoitamista, kirkon käyttöä 
tai kolehtia; 

3) papin tai lehtorin toimintaa virassa tai 
muussa tehtävässä taikka tähän toimintaan 
liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia, jollei 
ole kysymys kurinpitoasiasta; tai 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä 
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