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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska 
kyrkan och lagen om familjepensioner inom den evange-
lisk-lutherska kyrkan 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Det föreslås att pensionslagen för evange-
lisk-lutherska kyrkan och lagen om familje-
pensioner inom den evangelisk-lutherska 
kyrkan skall ändras med beaktande av de 
ändringar som gjorts i lagen om statens pen-
sioner och i lagen om statens familjepensio-
ner, vilka träder i kraft vid ingången av 2005. 

I kyrkans pensionssystem tillämpas lagen 
om statens pensioner i fråga om pensionsrätt. 
Kyrkans pensionslagar behöver ändras endast 

till de delar de innehåller bestämmelser som 
avviker från statens pensionslagar.  

Pensionslagstiftningsreformens syfte är att 
stärka arbetspensionssystemets hållbarhet 
och trygga ett tillräckligt pensionsskydd för 
dem som omfattas av pensionssystemet ock-
så i framtiden. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2005. 
  

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

  
1.  Nuläge 

Enligt 1 § i pensionslagen för evangelisk-
lutherska kyrkan (298/1966), nedan kyrkans 
pensionslag, har den som står i tjänste- eller 
arbetsförhållande till evangelisk-lutherska 
kyrkan, en församling inom den, ett försam-
lingsförbund eller någon annan sammanslut-
ning av församlingar rätt till pension, i till-
lämpliga delar enligt de stadganden som 
gäller för personer i tjänste- eller arbetsför-
hållande till staten. De bestämmelser i lagen 
om statens pensioner (280/1966) som gäller 
pensionsrätt och de föreslagna ändringarna i 
dem blir således tillämpliga också inom kyr-
kan.  

Bestämmelser om tillämpningsområdet för 
kyrkans pensionslag samt om förfarandet vid 
beviljande av pension, vid återkrav och i 
samband med ändringssökande samt om ar-
betsgivares och arbetstagares pensionsavgif-
ter finns däremot i kyrkans egen pensionslag-
stiftning. De verkningar som pensionsrefor-
men har på dessa frågor skall fortfarande re-
gleras i kyrkans pensionslagstiftning. 

I lagen om familjepensioner inom den 
evangelisk-lutherska kyrkan (258/1970), 
nedan kyrkans familjepensionslag, finns be-
stämmelser om tillämpningsområdet för kyr-
kans familjepensionslag och utbetalning av 
pension. I fråga om kyrkans familjepensioner 
iakttas i övrigt i tillämpliga delar vad som 
bestäms i lagen om statens familjepensioner 
(774/1968).  

  
2.  Föreslagna ändringar  

Den omfattande pensionsreformens syfte 
har varit att garantera arbetstagarna ett till-
räckligt inkomstrelaterat pensionsskydd ock-
så i framtiden. Avsikten är också att stärka 
arbetspensionssystemets hållbarhet så att sy-
stemet motsvarar förändringarna i arbetslivet 
och de nya omständigheter som följer av att 
befolkningen åldras och att göra arbetspen-
sionssystemet dels mer åskådligt, dels mer 
rättvist än förut när det gäller fastställandet 
av pensionsskyddet. Lagen om statens pen-
sioner, lagen om kommunala pensioner 

(549/2003) och pensionslagarna för den pri-
vata sektorn har reviderats genom lagar som 
träder i kraft vid ingången av 2005. 

De viktigaste ändringsförslagen i proposi-
tionen gäller en utvidgning av lagens till-
lämpningsområde så att kyrkans pensionslag 
och kyrkans familjepensionslag också tilläm-
pas på personer som har ingått ett uppdrags- 
eller konsultavtal eller gjort andra motsva-
rande arrangemang med arbetsgivaren. La-
gen skall också börja tillämpas på förtroen-
devalda.  

I regel betalas inte naturaförmåner till 
kyrkligt anställda. Till den del naturaförmå-
ner betalas skall de med vissa begränsningar 
beaktas vid beräkningen av den pensions-
grundande lönen.  

Vissa ändringar föreslås i bestämmelserna 
om sista pensionsanstalt. Kyrkans central-
fonds behörighet som sista pensionsanstalt 
skall preciseras. Dessutom skall sättet att ut-
reda kostnaderna klargöras i de fall då kyr-
kans centralfond har betalt ut pension för en 
annan pensionsanstalts räkning och tvärtom. 

I propositionen föreslås också att det vid 
kyrkans centralfond på samma sätt som i det 
statliga pensionssystemet inrättas en delega-
tion för ärenden gällande arbetsoförmåga och 
rehabilitering. Delegationen ersätter förtids-
pensionsnämnden. Det föreslås dessutom att 
vissa bestämmelser om pensionsrätt som av-
viker från lagen om statens pensioner skall 
upphävas som obehövliga i kyrkans pen-
sionslag. I enlighet med lagen om statens 
pensioner skall pension börja intjänas vid 18 
års ålder. Pensionen intjänas på basis av ar-
betsinkomsterna fram till 68 års ålder. I an-
slutning till detta skall arbetsgivares och ar-
betstagares pensionsavgifter tas ut för an-
ställning som infaller mellan 18 och 68 års 
ålder. 

Motsvarande ändringar skall göras också i 
kyrkans familjepensionslag. 

  
3.  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1. Ekonomiska konsekvenser 

Propositionen medför en ökning av de per-
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soner som omfattas av kyrkans pensionslag 
med ca 20 000 förtroendevalda, om dessa 
t.ex. får ersättning för inkomstbortfall. 

I slutet av år 2004 finns det ca 17 000 per-
soner i anställningar som omfattas av kyr-
kans pensionslag. Utöver dem gäller lagen 
över 70 000 sådana personer som någon gång 
har omfattats av lagen men ännu inte är pen-
sionerade. 

Kyrkans centralfond skall färdigt inför det 
kommande pensionsfallet beräkna den pen-
sion som intjänats fram till slutet av 2004 för 
ca 90 000 personer. Avsikten är att detta 
skall göras före 2008. För arbetet behövs fler 
årsverken än för närvarande. 

Kyrkans centralfond skall dessutom göra 
investeringar på grund av den ändring som 
skett i arbetspensionssystemen. Investering-
arna uppgår till ca 10 miljoner euro och är 
huvudsakligen av informationsteknisk natur.  

  

3.2. Könskonsekvenser 

Könskonsekvenserna av de lagändringar 
som föreslås i arbetspensionssystemet har i 
detalj analyserats i samband med motsvaran-
de lagändringsförslag inom den privata sek-
torn. Enligt en uppskattning kommer refor-
men att utjämna pensionsskillnaderna mellan 
kvinnor och män. Reformens verkan är likar-
tad också i kyrkans pensionssystem. Av de 
kyrkligt anställda var 69 procent kvinnor 
2002. 

  
4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid kyrkostyrel-
sen och i kyrkomötets ekonomiutskott. Kyr-
komötets lagutskott har givit ett utlåtande i 
ärendet. Propositionen har färdigställts vid 
undervisningsministeriet. 



  RP 214/2004 rd  
    

 

  

4

DETALJMOTIVERING 

  
1.  Lagförslag 

1.1. Kyrkans pensionslag 

1 §. Det föreslås att innehållet i lagens 5 b 
§, enligt vilken rehabiliteringsförmåner i till-
lämpliga delar beviljas enligt lagen om sta-
tens pensioner, tas in i 1 § 1 mom.  

Sådana församlingsförbund som nämns i 
paragrafens 1 mom. är sällsynta. Bestämmel-
serna om dem har upphävts genom kyrkola-
gen (1054/1993). Det finns fortfarande några 
församlingsförbund som fungerar enligt de 
gamla bestämmelserna på basis av en över-
gångsbestämmelse i kyrkolagen. Den huvud-
sakliga formen för samarbete i församlingar-
na är en kyrklig samfällighet. Detta föreslås 
bli beaktat i momentets ordalydelse. 

Paragrafens 2 mom. föreslås bli upphävt. 
Enligt pensionsreformen intjänas pension för 
allt arbete och lagen om ordnande av pen-
sionsskydd i statliga anställningsförhållanden 
som varar kortare tid än en månad 
(1152/1997) har därför upphävts som obe-
hövlig från ingången av 2005.   

I paragrafens 4 mom. föreskrivs om kyr-
kans pensionslags tillämpningsområde. En-
ligt förslaget skall 18 år anges som nedre 
gräns för att man skall börja omfattas av pen-
sionsskydd enligt kyrkans pensionslag. Den 
övre gränsen för att omfattas av pensions-
skyddet ändras så att lagen inte gäller en an-
ställning efter den kalendermånad under vil-
ken förmånstagaren fyller 68 år. En arbetsta-
gare vars på anställning grundade pensions-
skydd regleras särskilt skall fortfarande inte 
omfattas av kyrkans pensionslag. Bestäm-
melsen motsvarar de ändringar som gjorts i 
de statliga och kommunala pensionslagarna. 

Det föreslås att ett nytt 5 mom. tas in i pa-
ragrafen i vilket det föreskrivs att sådana per-
soner som har ingått ett uppdrags- eller kon-
sultavtal med en sådan arbetsgivare som av-
ses i 1 mom. skall omfattas av kyrkans pen-
sionslag. Pensionsskyddet gäller dock inte 
personer som är verksamma som företagare 
eller bedriver verksamhet i ett bolags eller 
någon annan sammanslutnings namn. Huru-
vida en person omfattas av lagen om pension 

för företagare (468/1969) skall fortfarande 
avgöras enligt den lagen och endast sådan 
verksamhet som faller utanför lagen om pen-
sion för företagare skall omfattas av kyrkans 
pensionslag.  

Pensionsskyddet skall också gälla förtroen-
devalda hos en sådan arbetsgivare som avses 
i 1 mom.  

Det föreslås att ett nytt 6 mom. tas in i pa-
ragrafen i vilket det föreskrivs att kyrkans 
centralfond avgör oklarheter när det gäller 
huruvida kyrkans pensionslag skall tillämpas 
på en viss förmånstagare. Kyrkans central-
fond avgör saken på ansökan av antingen ar-
betsgivaren eller arbetstagaren. Bestämmel-
sen motsvarar 3 § 2 mom. i lagen om statens 
pensioner. 

1 a §. I paragrafen föreskrivs om anställ-
ningar som varar mindre än en månad. Det 
föreslås att bestämmelsen stryks, eftersom re-
formen innebär att pension intjänas på basis 
av alla arbetsinkomster utan krav på nedre 
gräns i fråga om belopp eller tid. I bestäm-
melsen definieras vad som i denna lag avses 
med tjänste- eller arbetsavtalsförhållande, ar-
betstagare, förmånstagare och arbetsgivare. 
Enligt punkt 1 i paragrafen avses med tjäns-
te- eller arbetsavtalsförhållande också förtro-
endeuppdrag som omfattas av denna lag samt 
uppdrags- eller konsultavtalsförhållanden el-
ler andra motsvarande arrangemang.  

2 §. I paragrafen bestäms att en pension en-
ligt kyrkans pensionslag börjar samtidigt 
med en annan i bestämmelsen avsedd pen-
sion. Det föreslås att paragrafen ändras så, att 
kravet på anställning som varat minst en må-
nad stryks som obehövligt. Om en person in-
tjänat pension enligt kyrkans pensionslag och 
han eller hon har fått ålderspension enligt det 
s.k. tilläggskydd som beviljats med stöd av 
andra lagar eller pensionsstadgor som nämns 
i 8 § 6 mom. i lagen om statens pensioner, 
har han eller hon efter det att en anställning 
som omfattas av kyrkans pensionslag upp-
hört rätt till ålderspension enligt kyrkans 
pensionslag oberoende av om han eller hon 
har uppnått den pensionsålder kyrkans pen-
sionslag förutsätter. Enligt lagen om statens 
pensioner beviljas pension dock inte en mili-
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tärperson, vars pension bestäms enligt be-
stämmelserna om militärpersoner med stöd 
av lagen om statens pensioner.  

3 §. Det föreslås att hänvisningen i 2 mom. 
till en församling i partiell ekonomisk ge-
menskap stryks, eftersom församlingar i par-
tiell ekonomisk gemenskap inte längre kom-
mer att ingå i kyrkolagen från början av 
2005. Enligt paragrafen skall församlingar i 
samma kyrkliga samfällighet eller i någon 
annan sammanslutning av församlingar fort-
farande räknas som samma arbetsgivare. De 
församlingsförbund som tidigare nämnts i 
bestämmelsen är sällsynta. Den huvudsakliga 
formen för samarbete i församlingarna är en 
kyrklig samfällighet. Detta föreslås bli beak-
tat i momentets ordalydelse. 

Det föreslås att ett nytt 3 mom. tas in i pa-
ragrafen. Där regleras en situation där en an-
ställd samtidigt har flera anställningar som 
omfattas av kyrkans pensionslag hos olika 
arbetsgivare. Från 2005 beräknas pensionen 
på basis av lönen för respektive år i en an-
ställning som lyder under kyrkans pensions-
lag och tillväxtprocenten. Hur pensionen be-
stäms är således inte beroende av på vilket 
sätt arbetskarriären delats in i olika anställ-
ningar. Om den anställde efter uppnådd 63 
års ålder avslutar endast en del av dem för att 
gå i ålderspension, har han eller hon utan 
hinder av 8 § i statens pensionslag rätt att 
också få den pension som innan han eller hon 
går i ålderspension intjänas i den eller de an-
ställningar som hör till kyrkans pensionslag 
och som han eller hon alltjämt fortsätter i. 
Fortlöpande anställningar ger rätt till ålders-
pension från 68 års ålder med en årlig tillväxt 
på 1,5 procent. Bestämmelsen är densamma 
som i 11 § i lagen om kommunala pensioner, 
sådan den lyder ändrad i lag 713/2004.   

4 §. Paragrafens föreslås bli ändrad så att 
tid som infaller efter 2004 med stöd av be-
stämmelsen inte längre skall räknas som pen-
sionstid. Det finns inte längre något behov i 
detta avseende, eftersom pensionen efter 
2004 intjänas på basis av alla arbetsinkoms-
ter.  

4 a—4 b §. Det föreslås att paragraferna 
upphävs som obehövliga, eftersom pensionen 
i fortsättningen bestäms på basis av arbetsin-
komsterna för respektive år. 

5 §. Enligt förslaget skall det i 1 mom. tas 

in en bestämmelse om hur naturaförmåner 
beaktas i den pensionsgrundande lönen. Den 
nuvarande bestämmelsen i 3 § i pensionsför-
ordningen för evangelisk-lutherska kyrkan 
(618/1966), enligt vilken fri bostad jämte 
värme beaktas vid beräkning av den pen-
sionsgrundande lönen, tas in i paragrafens 1 
mom. Högst 150 kvadratmeter av en bostads 
areal beaktas. Naturaförmåner beaktas enligt 
det värde som bestäms i arbetstagarens för-
skottsinnehållning, dock högst enligt de 
grunder skattestyrelsen fastställt. 

I paragrafens 2 mom. föreslås en bestäm-
melse där det definieras på basis av vilka in-
komster en förtroendevalds pension intjänas. 
Motsvarande bestämmelse finns i 41 § i la-
gen om kommunala pensioner. 

5 a §. Paragrafen föreslås bli upphävd som 
obehövlig. Bestämmelser om anställning på 
heltid, inkomstnivån i deltidsarbete och in-
komstnivåns utveckling samt andra förutsätt-
ningar för deltidspension finns i 9 d § i lagen 
om statens pensioner. 

5 b §. Paragrafen föreslås bli upphävd som 
obehövlig. I lagens 1 § 1 mom. föreslås bli 
föreskrivet att rätten till rehabiliteringsför-
måner i tillämpliga delar följer lagen om sta-
tens pensioner. 

5 c §. Det föreslås att paragrafen ändras så 
att den motsvarar 16 a § i lagen om statens 
pensioner. Ändringen är lagteknisk.  

5 d §. I paragrafen föreslås en lagteknisk 
ändring som beror på en ändring av lagen om 
förmyndarverksamhet (442/1999). Hänvis-
ningen till god man föreslås bli ändrad till in-
tressebevakare.  

5 e §. I paragrafen föreskrivs om utbetal-
ning av retroaktiv pension till någon annan 
än pensionstagaren själv. I paragrafens 2 
mom. bestäms om betalning av retroaktiv 
pension till arbetslöshetskassan eller Folk-
pensionsanstalten. Det har skett ändringar i 
den lagstiftning som nämns. Dessa skall be-
aktas i bestämmelsens ordalydelse. Paragra-
fens 2 mom. motsvarar de ändringar som 
gjorts i 17 b § 2 mom. i lagen om statens 
pensioner. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om Folk-
pensionsanstaltens regressrätt i sådana fall då 
pensionen beviljas retroaktivt på grund av 
besvär. I bestämmelsen utvidgas Folkpen-
sionsanstaltens regressrätt. Paragrafens 3 
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mom. motsvarar de ändringar som gjorts i 17 
b § 3 mom. i lagen om statens pensioner. 

Till paragrafens fogas ett nytt 7 mom., var-
vid det nuvarande 7 mom. blir 8 mom. Det 
föreslås att i det nya 7 mom. tas in bestäm-
melser om samordning av ålderspension och 
dagpenning enligt sjukförsäkringslagen som 
beviljats för samma tid. Paragrafens 7 mom. 
motsvarar det nya 7 mom. i 17 b § i lagen om 
statens pensioner.  

I paragrafens 7 mom., som blir 8 mom., fö-
reskrivs om utbetalning av pension till ar-
betsgivaren, arbetslöshetskassan, ett sådant 
organ som avses i paragrafens 4 mom., 
kommunen, samkommunen eller sjukförsäk-
ringsfonden under vissa förutsättningar. Pa-
ragrafens 8 mom. motsvarar de ändringar 
som gjorts i 17 b § 8 mom. i lagen om statens 
pensioner. 

6 §. En lagteknisk ändring föreslås i para-
grafens 1 mom. Lagen om pension för kom-
munala tjänsteinnehavare och arbetstagare 
(202/1964) ändrades 2003 till lagen om 
kommunala pensioner.  

Paragrafens 2 mom. föreslås bli upphävt. 
Det finns inte längre något pensionsombud i 
det statliga pensionssystemet. Inte heller i 
kyrkans pensionssystem kan pensionsombud 
anses nödvändiga.  

Paragrafens 3 mom. föreslås bli ändrat så 
att det vid kyrkans centralfond på samma sätt 
som i det statliga pensionssystemet finns en 
delegation för ärenden gällande arbetsoför-
måga och rehabilitering. Delegationen ersät-
ter förtidspensionsnämnden. Beviljandet av 
förtidspensioner har minskat, eftersom indi-
viduell förtidspension i regel strukits i pen-
sionslagstiftningen från ingången av 2004. 
Rätt till individuell förtidspension har i regel 
endast sådana som är födda före 1944. På 
grund av de ändrade bestämmelserna om yr-
kesinriktad rehabilitering kan däremot den 
yrkesinriktade rehabiliteringens betydelse 
väntas öka i arbetslivet. Delegationens upp-
gift är att styra och följa praxis vid bedöm-
ning av arbetsförmåga och i rehabiliterings-
frågor. 

6 a §. I paragrafen föreskrivs om arrange-
mang som gäller sista pensionsanstalt. Det 
föreslås att till paragrafens 1 mom. fogas en 
ny 3 punkt där det föreskrivs att pensioner 
som tjänats in på basis av förmåner för oav-

lönade perioder beviljas av den pensionsan-
stalt som i egenskap av sista pensionsanstalt 
avgör ansökan om pension. Paragrafen mot-
svarar de ändringar som gjorts i 3 a 1 mom. i 
lagen om statens pensioner.  

6 b §. I paragrafens 1 mom. föreskrivs om 
utredning av kostnaderna i de fall då kyrkans 
centralfond i egenskap av sista pensionsan-
stalt betalt pension för pensionsskyddscentra-
lens, kommunala pensionsanstaltens, stats-
kontorets eller Folkpensionsanstaltens räk-
ning.  

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om utred-
ning av kostnaderna i de fall då den pen-
sionsanstalt som avses i 6 a § 2 mom. i egen-
skap av sista pensionsanstalt betalt pension 
för kyrkans centralfonds räkning. I syfte att 
förtydliga bestämmelserna föreslås att mo-
menten slås ihop. Bestämmelsen motsvarar 
de ändringar som gjorts i 16 b § i lagen om 
statens pensioner. 

7 §. I paragrafen föreskrivs om sökande av 
ändring. Hänvisningen till pensionsombudet i 
1 mom. skall strykas. I momentet föreslås ett 
tillägg enligt vilket kyrkans centralfond ges 
rätt att i ett beslut av statens pensionsnämnd 
söka ändring genom besvär hos försäkrings-
domstolen. Statskontoret har motsvarande 
besvärsrätt. 

Det föreslås att hänvisningen till pensions-
ombudet i 2 mom. skall strykas. 

8 §. Paragrafens 1 mom. föreslås bli ändrat 
så att varje arbetsgivare som avses i 1 § 1 och 
3 mom. i denna lag för pensionsskyddet en-
ligt denna lag skall betala en i 22 kap. 8 § 2 
punkten i kyrkolagen föreskriven pensions-
avgift. Arbetsgivares pensionsavgift betalas 
endast för personer som hör till kyrkans pen-
sionslags tillämpningsområde. Dessutom 
skall arbetsgivaren betala de i 22 kap. 8 § 4 
punkten i kyrkolagen föreskrivna invalidpen-
sionernas självriskandelar enligt de grunder 
som kyrkomötet fastställt. 

8 a §. I paragrafen skall skyldigheten att 
betala arbetstagares pensionsavgift precise-
ras. Enligt bestämmelsen skall en arbetstaga-
re som omfattas av lagen betala pensionsav-
gift. Till lagens tillämpningsområde hör alla 
de anställningar som avses i 1 § 1, 3 och 5 
mom. i kyrkans pensionslag. 

Det föreslås att paragrafens 2 mom. ändras 
så att arbetsgivaren enligt bestämmelsen 
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skall innehålla pensionsavgiften av arbetsta-
garens lön eller något annat vederlag. 

9 §. Paragrafen föreslås bli upphävd, efter-
som rätten till pension och erhållande av 
pension regleras i lag och kyrkans central-
fond i de fall som nämns i paragrafen inte 
kan bestämma huruvida innehållning skall 
verkställas på pensionstagarens pension och i 
så fall till vilket belopp.  

10 §. I paragrafen föreskrivs om rätten att 
få uppgifter för kyrkans centralfond och den 
besvärsinstans som anges i denna lag. Det fö-
reslås att paragrafens gällande 2 mom. blir 3 
mom. I paragrafens 2 mom. föreslås en ny 
bestämmelse om att kyrkans centralfond utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter har rätt att för beräkning av pensionen 
få uppgifter av dem som har beviljat de för-
måner som nämns i 6 § 1 mom. och 5 a § 4 
mom. Bestämmelsen motsvarar de ändringar 
som gjorts i 26 § i lagen om statens pensio-
ner. 

10 a §. I paragrafens 2 mom. föreskrivs om 
underrättelseskyldigheten för den som får in-
validpension. Bestämmelsen preciseras så att 
den som får invalidpension är skyldig att 
meddela att han eller hon börjar förvärvsar-
beta. Paragrafen motsvarar de ändringar som 
gjorts i 26 a § 2 mom. i lagen om statens 
pensioner. 

  
1.2. Kyrkans familjepensionslag 

1 §. Det föreslås att paragrafens 1 mom. 
ändras så att namnen på de arbetsgivare som 
nämns där ses över. Församlingsförbund, 
som tidigare nämnts i bestämmelsen, är säll-
synta. Den huvudsakliga formen för samar-
bete i församlingarna är en kyrklig samfäl-
lighet. Detta föreslås bli beaktat i momentets 
ordalydelse. 

Det föreslås att ett nytt 5 mom. tas in i pa-
ragrafen i vilket det föreskrivs att en person 
som har ingått ett uppdrags- eller konsultav-
tal med en sådan arbetsgivare som avses i 1 § 
1 mom. i kyrkans pensionslag skall omfattas 
av kyrkans familjepensionslag. Pensions-
skyddet enligt kyrkans familjepensionslag 
gäller dock inte personer som är verksamma 
som företagare eller bedriver verksamhet i ett 
bolags eller någon annan sammanslutnings 

namn. Huruvida en person omfattas av lagen 
om pension för företagare skall fortfarande 
avgöras enligt den lagen. Pensionsskyddet 
enligt kyrkans familjepensionslag skall också 
gälla förtroendevalda hos en sådan arbetsgi-
vare som avses i 1 mom. i kyrkans pensions-
lag. 

3 §. Paragrafens 2 mom. föreslås bli ändrat 
så att paragrafhänvisningarna till kyrkans 
pensionslag stryks. Efter det av kyrkans pen-
sionslag ändrats behövs paragrafhänvisning-
arna inte längre.  

6 §. Paragrafen föreslås bli upphävd som 
obehövlig. Bestämmelsen i paragrafen blir 
tillämplig via lagen om statens familjepen-
sioner. 

  
2.  Ikraft trädande 

Lagen om ändring av pensionslagen för 
evangelisk-lutherska kyrkan föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2005.  

Enligt 2 mom. i ikraftträdandebestämmel-
sen skall lagen tillämpas på pensioner i fråga 
om vilka pensionsfallet har inträffat efter la-
gens ikraftträdande. I fråga om fastställandet 
av pension för tiden före 1.1.2005 tillämpas 
de bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det. Enligt dem skall bl.a. bedömas när an-
ställningen inleddes, när den avslutades, hu-
ruvida den fortgått oavbrutet och hur pensio-
nen bestäms i anställningar som fortgått kor-
tare tid än en månad eller i vilka förtjänsten 
understiger minimibeloppet. I de pensions-
former där pensionsbeloppet också påverkas 
av pensionsdelen för den återstående tiden, 
skall lagändringarna dock tillämpas först från 
ingången av 2006. På sådana invalid-, arbets-
löshets- och deltidspensioner i fråga om vilka 
pensionsfallet inträffar 2005 tillämpas såle-
des de bestämmelser som gäller för närva-
rande.  

I 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen fö-
reslås att principen om sista pensionsanstalt, 
om vilken föreskrivs i denna lags 6 a §, inte 
skall tillämpas om en pensionsanstalt inom 
den privata sektorn vid bestämmande av pen-
sionen tillämpar nu gällande bestämmelser 
och en pensionsanstalt inom den offentliga 
sektorn tillämpar de bestämmelser som har 
trätt i kraft vid ingången av 2005 eller tvärt-
om. Att tillämpa principen om sista pen-



  RP 214/2004 rd  
    

 

  

8

sionsanstalt skulle i dessa fall förorsaka stora 
förändringar i datasystemen, vilket inte skul-
le vara ändamålsenliga med tanke på att fal-
len är så få. Bestämmelsen motsvarar de änd-
ringar som gjorts i lagen om statens pensio-
ner.   

Lagen om ändring av lagen om familjepen-
sioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2005. 

  
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 



  RP 214/2004 rd  
    

 

  

9

Lagförslagen 
  
  

1. 
  
  
  

Lag 

om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan 

  
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 20 maj 1966 (298/1966) 

4 a, 4 b, 5 a, 5 b och 9 §, 
sådana de lyder, 4 a § i lag 1675/1993, 4 b och 5 b § i lag 1233/1999, 5 a § i lag 564/1989 

och 9 § i lag 1190/2003, 
ändras 1, 1 a, 2—4, 5, 5 c och 5 d §, 5 e § 2, 3 och 7 mom., 6 §, 6 a § 1 mom., 6 b §, 7 § 1 

och 2 mom., 8 § 1 mom., 8 a § 1 och 2 mom., 10 § 2 mom. och 10 a § 2 mom.,  
sådana de lyder, 1 § i lag 564/1989 och 1372/1997 samt i nämnda lagar 1233/1999 och 

1190/2003, 1 a § i tre sistnämnda lagar, 2 § och 8 a § 1 mom. i nämnda lag 1675/1993, 3 § 
delvis ändrad i nämnda lag 1372/1997, 4, 5 c och 5 d §, 5 e § 2, 3 och 7 mom., 6 a § 1 mom., 
6 b §, 7 § 2 mom., 8 § 1 mom., 8 a § 2 mom., 10 § 2 mom. och 10 a § 2 mom. i nämnda lag 
1190/2003, 5 § i lag 337/1976 och i nämnda lag 1372/1997, 6 § delvis ändrad i lag 1042/1973 
och 997/1993 och 7 § 1 mom. i lag 181/2004, samt 

fogas till 5 e §, sådan den lyder i nämnda lag 1190/2003, ett nytt 7 mom., varvid det ändrade 
7 mom. blir 8 mom. och till 10 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom., varvid det 
ändrade 2 mom. blir 3 mom., som följer: 
  

1 § 
Den som står i tjänste- eller arbetsavtals-

förhållande till evangelisk-lutherska kyrkan, 
en församling inom den, en kyrklig samfäl-
lighet eller någon annan sammanslutning av 
församlingar har, om inte något annat följer 
av denna lag, rätt till ålders-, invalid-, arbets-
löshets- och deltidspension samt rehabiliter-
ingsförmåner i tillämpliga delar enligt de be-
stämmelser som gäller för personer i tjänste- 
eller arbetsavtalsförhållande till staten.  

Föreningar, andra sammanslutningar, stif-
telser eller anstalter kan med kyrkans central-
fond överenskomma om att denna lag skall 
tillämpas även i fråga om en sådan präst eller 
lektor som domkapitlet har berättigat att vara 
verksam såsom präst eller lektor i dess tjänst 
eller en sådan diakonissa som handhar en lä-
raruppgift som huvudsyssla i en diako-
nissanstalt. Likaså kan med kyrkans central-
fond överenskommas om de villkor på vilka 
denna lag skall tillämpas i fråga om en per-

son som är anställd hos en mellankyrklig el-
ler motsvarande organisation eller hos någon 
annan evangelisk-luthersk kyrka eller dess 
församling i arbete bland finländska utvand-
rare eller som är eller under en tid av minst 
åtta år varit i missionsarbete utomlands. 

Denna lag gäller inte en anställning före 
den kalendermånad som följer efter den un-
der vilken arbetstagaren fyller 18 år eller en 
anställning efter den kalendermånad under 
vilken arbetstagaren fyller 68 år och inte hel-
ler de arbetstagare vars på anställning grun-
dade pensionsskydd regleras särskilt.  

Pensionsskyddet omfattar också dem som 
inte är verksamma som företagare och har 
ingått ett uppdrags- eller konsultavtal med en 
sådan arbetsgivare som avses i 1 mom. eller 
gjort andra motsvarande arrangemang och 
vars verksamhet inte bedrivs i ett bolags eller 
någon annan sammanslutnings namn. Pen-
sionsskyddet omfattar också förtroendevalda 
hos en sådan arbetsgivare som avses i 
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1 mom. 
Uppstår det oklarhet om huruvida denna 

lag skall tillämpas på en viss förmånstagare, 
avgörs saken av kyrkans centralfond på an-
sökan av arbetsgivaren eller förmånstagaren. 
Kyrkans centralfond avgör saken också i så-
dana fall då det kan misstänkas vara fråga om 
kringgående av pensionsskyddets uppkomst 
eller skyldigheten att betala pensionsavgifter. 
Ändring i beslutet får sökas så som före-
skrivs i 7 §.  

  
1 a § 

I denna lag avses med 
1) tjänste- eller arbetsavtalsförhållande 

anställningar som omfattas av denna lag, för-
troendeuppdrag samt uppdrags- eller kon-
sultavtalsförhållanden och andra motsvaran-
de arrangemang, 

2) arbetstagare och förmånstagare alla 
personer som omfattas av lagen, och 

3) arbetsgivare de arbetsgivare som avses i 
1 § 1 mom. samt de sammanslutningar som 
avses i 1 § 3 mom. och som har ingått ett i 
nämnda moment avsett avtal med kyrkans 
centralfond. 

  
2 § 

Om en förmånstagare har fått ålderspension 
som beviljats med stöd av den lagstiftning el-
ler en pensionsstadga som avses i 8 § 6 mom. 
(679/2004) i lagen om statens pensioner 
(280/1966) och som för tiden före den 1 ja-
nuari 1995 har bestämts med stöd av 10 § 2 
mom. i lagen om statens pensioner, vilket 
gällde vid denna lags ikraftträdande, eller 
med tillämpande av bestämmelser i någon 
annan motsvarande lag eller pensionsstadga 
som avses i 8 § 6 mom. i lagen om statens 
pensioner, har han eller hon efter det att an-
ställningen upphört rätt till ålderspension en-
ligt denna lag oberoende av om han eller hon 
har uppnått sin pensionsålder.  

  
3 § 

Ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande an-
ses fortgå oavbrutet även då förmånstagaren 
övergår från en i 1 § avsedd anställning till 
en annan i nämnda lagrum avsedd anställ-
ning, ifall övergången skett omedelbart. 

Om en arbetstagare samtidigt innehar två 
eller flera anställningar hos samma arbetsgi-

vare anses han eller hon, då pensionen be-
stäms, inneha endast en anställning. Även 
församlingar i samma kyrkliga samfällighet 
eller i någon annan sammanslutning av för-
samlingar räknas som samma arbetsgivare. 

Har en anställd två eller flera anställningar 
och avslutar en eller flera av dem för att gå i 
ålderspension, beviljas han eller hon utan 
hinder av 8 § 1 mom. i lagen om statens pen-
sioner såsom ålderspension även pension 
som intjänats på grundval av arbetsinkomster 
som har betalats för fortlöpande anställning 
innan ålderspensionen börjar löpa. Rätt till 
pension på grundval av arbetsinkomster som 
har betalats efter att ålderspensionen började 
löpa föreligger tidigast från ingången av ka-
lendermånaden efter den under vilken 68 års 
ålder uppnåddes. 

  
4 § 

Kyrkans centralfond har rätt att av särskil-
da skäl bestämma att såsom pensionstid helt 
eller delvis skall räknas den tid, under vilken 
en person efter fyllda 23 år innehaft även an-
nan än i 1 § avsedd anställning, dock inte ti-
den efter den 31 december 2004.  

  
5 § 

Vid beräkningen av den pensionsgrundan-
de lönen anses sammanträdesarvode inte ut-
göra arbetsinkomst. Naturaförmåner beaktas 
enligt det värde som bestäms i arbetstagarens 
förskottsinnehållning, men högst enligt de 
grunder skattestyrelsen fastställt. Av en bo-
stads areal beaktas dock högst 150 kvadrat-
meter.  

En förtroendevald tjänar in pension för var-
je kalenderår för de ersättningar för inkomst-
bortfall och separata arvoden för viss tid som 
en arbetsgivare som avses i 1 § 1 mom. utbe-
talt under ett kalenderår.  

  
5 c § 

Har en förmånstagare rätt att få på be-
stämmelserna i lagen om olycksfallsförsäk-
ring (608/1948) grundad dagpenning eller 
olycksfallspension, på bestämmelserna i tra-
fikförsäkringslagen (279/1959) grundad fort-
löpande ersättning för egen skada eller på la-
gen om skada, ådragen i militärtjänst 
(404/1948) grundad livränta, kan pension en-
ligt denna lag, utan hinder av 12 § i lagen om 
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statens pensioner, betalas till fullt belopp till 
dess dagpenningens, olycksfallspensionens, 
ersättningens eller livräntans belopp är slut-
ligt fastställt. Förmånstagares rätt till nämnd 
dagpenning, olycksfallspension, ersättning 
eller livränta övergår på kyrkans centralfond 
till den del den motsvarar det belopp som på 
grund av ovan avsedda prestationer skall dras 
av från pensionen. 

  
5 d § 

Om förmånstagaren är minderårig eller om 
han eller hon på grund av sjukdom eller av 
annan orsak är oförmögen att själv söka pen-
sion och om han eller hon saknar vårdnads-
havare eller för ändamålet förordnad intres-
sebevakare, kan en av kyrkans centralfond 
godkänd nära anhörig eller annan person som 
huvudsakligen har hand om förmånstagaren 
föra hans eller hennes talan i ett ärende som 
gäller pension enligt denna lag.  

  
5 e § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Har en förmånstagare fått arbetslöshets-

dagpenning enligt lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa (1290/2002), arbetsmarknads-
stöd eller utbildningsdagpenning eller utbild-
ningsstöd enligt lagen om offentlig arbets-
kraftsservice (1295/2002) för den tid han el-
ler hon beviljas pension retroaktivt, skall 
kyrkans centralfond på yrkande av arbetslös-
hetskassan eller Folkpensionsanstalten utbe-
tala den retroaktiva pensionen till arbetslös-
hetskassan eller Folkpensionsanstalten till 
den del pensionen motsvarar beloppet av ar-
betslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd, 
utbildningsstöd eller utbildningsdagpenning 
som utbetalts för samma tid.  

Har en förmånstagare tillfälligt fått av 
Folkpensionsanstalten utbetald pension enligt 
45 § 2 mom. i folkpensionslagen (347/1956) 
för den tid han eller hon beviljas pension ret-
roaktivt på grund av besvär som avses i 7 § 1 
mom. i denna lag, skall kyrkans centralfond 
utbetala den retroaktiva pensionen till Folk-
pensionsanstalten till den del pensionen mot-
svarar pension som Folkpensionsanstalten 
utbetalt till ett för stort belopp för samma tid. 
Förfarandet kan vara detsamma, om kyrkans 
centralfond retroaktivt fortsätter utbetalning-
en av rehabiliteringsstöd på grund av besvär 

som avses i 7 § 1 mom. eller när förmånsta-
garen har fått pension enligt folkpensionsla-
gen för den tid för vilken kyrkans centralfond 
i enlighet med 7 b § 3 mom. rättar ett tidigare 
beslut eller i övrigt justerar beloppet av be-
viljad pension eller retroaktivt beviljar fort-
satt rehabiliteringsstöd efter beslutet om rät-
telse.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Om en förmånstagare retroaktivt beviljas 
ålderspension för den tid för vilken han eller 
hon har fått dagpenning enligt sjukförsäk-
ringslagen (364/1963), betalas pensionen till 
sjukförsäkringsfonden till den del den mot-
svarar den dagpenning som betalts för sam-
ma tid.  

I de fall som avses i 1—7 mom. utbetalas 
pensionen till arbetsgivaren, arbetslöshets-
kassan, Folkpensionsanstalten, det organ som 
avses i 4 mom., kommunen, samkommunen 
eller sjukförsäkringsfonden, om kyrkans cen-
tralfond underrättats om utbetalning av pen-
sionen minst två veckor före den dag då pen-
sionen skall utbetalas.  

  
6 § 

Pensionsskyddet sköts av kyrkans central-
fond. Kyrkostyrelsen kan dock såsom styrel-
se för centralfonden avtala med en myndig-
het eller inrättning som sköter pensionsskyd-
det i enlighet med lagen om statens pensioner 
eller lagen om kommunala pensioner 
(549/2003) eller med Pensionsskyddscentra-
len om att denna mot ersättning åtar sig att 
sköta utbetalningen av i denna lag avsedda 
pensioner samt om därtill anslutna åtgärder 
och om registreringen av tjänste- och arbets-
avtalsförhållanden för verkställighet av pen-
sionsskyddet.  

Vid kyrkans centralfond finns en delega-
tion för ärenden gällande arbetsoförmåga och 
rehabilitering. Delegationen utses av kyrko-
styrelsen. Delegationen har till uppgift att 
styra och följa praxis vid bedömning av ar-
betsförmåga och i rehabiliteringsfrågor. 
Närmare föreskrifter om delegationen med-
delas i ett reglemente som fastställs av kyr-
kostyrelsen. 

  
6 a § 

Om en förmånstagare har omfattats av pen-
sionsskydd såväl enligt denna lag som enligt 
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lagen om statens pensioner, lagen om kom-
munala pensioner, lagen om Folkpensionsan-
stalten (731/2001) (pensionslagar för den of-
fentliga sektorn) eller enligt en lag som 
nämns i 8 § 4 mom. 1, 2 eller 10—13 punk-
ten i lagen om pension för arbetstagare (pen-
sionslagar för den privata sektorn) och om 
han eller hon vid tidpunkten för pensionsfal-
let eller därförinnan senast hade sådan an-
ställning som omfattas av denna lag, skall 
kyrkans centralfond i egenskap av sista pen-
sionsanstalt  

1) ge en beslutssammanställning som upp-
tar kyrkans centralfonds beslut och beslut av 
andra pensionsanstalter (pensionsanstalter 
inom den offentliga sektorn) som sköter pen-
sionsskydd enligt pensionslagarna för den of-
fentliga sektorn och motsvarande familjepen-
sionsskydd samt pensionsanstalter enligt 10 d 
§ 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare 
(pensionsanstalter inom den privata sektorn) 
som sköter pensionsskydd enligt pensionsla-
garna för den privata sektorn och motsvaran-
de familjepensionsskydd,  

2) sköta utbetalningen av pensioner som 
avses i beslutssammanställningen och pen-
sionsanstaltens övriga uppgifter i anslutning 
till pensionerna, samt 

3) behandla och avgöra pensioner som tjä-
nats in på basis av en förmån som avses i 6 § 
1 mom. i lagen om statens pensioner. 
— — — — — — — — — — — — — —  
  

6 b § 
Har kyrkans centralfond i egenskap av så-

dan sista pensionsanstalt som avses i 6 a § 1 
mom. betalt ut pension eller familjepension 
enligt en pensionslag för den privata sektorn, 
lagen om statens pensioner, lagen om kom-
munala pensioner eller 13 § i lagen om Folk-
pensionsanstalten, eller har en i 6 a § 2 mom. 
avsedd pensionsanstalt i egenskap av sista 
pensionsanstalt betalt ut pension enligt denna 
lag, skall kyrkans centralfond utreda kostna-
derna mellan pensionsanstalterna, av pen-
sionsanstalten återkräva eller gottgöra pen-
sionsanstalten dessa pensionskostnader jämte 
ränta senast under det kalenderår som följer 
på utbetalningsåret. Förskott kan också beta-
las för ändamålet. Pensionskostnaderna åter-
krävs och gottgörs enligt vad Pensions-
skyddscentralen, Statskontoret, den kommu-

nala pensionsanstalten, Folkpensionsanstal-
ten och kyrkans centralfond närmare avtalar 
särskilt om saken.  

  
7 § 

Ändring i beslut av kyrkans centralfond i 
pensionsärenden eller ärenden om yrkesinrik-
tad rehabilitering söks genom besvär hos sta-
tens pensionsnämnd. I ett beslut genom vil-
ket förhandsbesked som avses i 22 § i lagen 
om statens pensioner har förvägrats får änd-
ring inte sökas genom besvär. I de beslut av 
kyrkans centralfond som gäller rehabiliter-
ingens innehåll enligt 18 b § 4 mom. i lagen 
om statens pensioner eller rehabiliteringsun-
derstöd enligt 18 e § i nämnda lag får ändring 
inte sökas genom besvär. I pensionsnämn-
dens beslut söks ändring genom besvär hos 
försäkringsdomstolen. Besvärsrätt har den 
som sökt eller fått förmånen. Besvärsrätt i ett 
beslut av statens pensionsnämnd har också 
kyrkans centralfond. I försäkringsdomstolens 
beslut får ändring inte sökas genom besvär. 

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av 
beslutet. Beslut av kyrkans centralfond och 
statens pensionsnämnd får delges part med 
posten. Om inte något annat visas i samband 
med besvären, anses ändringssökanden ha 
fått del av beslutet den sjunde dagen efter 
den dag då beslutet postades under den 
adress som han eller hon uppgivit. 
— — — — — — — — — — — — — —  

  
  

8 § 
För pensionsskyddet enligt denna lag skall 

varje arbetsgivare till kyrkans centralfond be-
tala en i 22 kap. 8 § 2 punkten i kyrkolagen 
(1054/1993) föreskriven pensionsavgift. Ar-
betsgivaren skall dessutom betala de i 22 
kap. 8 § 4 punkten i kyrkolagen föreskrivna 
invalidpensionernas självriskandelar.  
— — — — — — — — — — — — — —  
  

8 a § 
Arbetstagare är skyldiga att till kyrkans 

centralfond betala arbetstagares pensionsav-
gift, som till sin storlek motsvarar den i 12 b 
§ 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare 
(395/1961) föreskrivna pensionsavgiftspro-
centen av den lön till arbetstagaren som före-
skrivs i nämnda paragrafs 2 mom.  
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Arbetsgivaren innehåller i samband med 
löneutbetalningen arbetstagares pensionsav-
gift av lönen eller något annat vederlag till 
arbetstagaren samt redovisar pensionsavgif-
ten till kyrkans centralfond så som kyrkans 
centralfond bestämmer. 
— — — — — — — — — — — — — —  

  
  

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kyrkans centralfond har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter 
dessutom rätt att för beräkning av pensionen 
få uppgifter om de förmåner enligt 5 a § 4 
mom. och 6 § 1 mom. i lagen om statens 
pensioner som beviljats förmånstagarna av 
dem som beviljat dessa förmåner. Uppgifter-
na skall på det sätt som kyrkans centralfond 
bestämmer lämnas till kyrkans centralfond 
för varje kalenderår före utgången av maj 
följande år eller före en annan med kyrkans 
centralfond överenskommen tidpunkt.  

Kyrkans centralfond och besvärsinstansen 
har rätt att få uppgifterna enligt 1 och 2 mom. 
avgiftsfritt. En yrkesutbildad person som av-
ses i lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården har likväl rätt att få ett 
skäligt arvode för utlåtanden som ges på ba-
sis av skyldigheten i 1 mom. 2 punkten att 
lämna uppgifter.  

  

10 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den som får invalidpension är skyldig att 
underrätta kyrkans centralfond om att han el-
ler hon återfått arbetsförmågan, om att han 
eller hon börjar förvärvsarbeta och om att re-
habiliteringen avbrutits.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     200  .  
Denna lag tillämpas på pensioner i fråga 

om vilka pensionsfallet har inträffat efter 
denna lags ikraftträdande. I fråga om faststäl-
landet av pension för tiden före lagens ikraft-
trädande tillämpas de bestämmelser som 
gällde vid ikraftträdandet. På sådana invalid-, 
arbetslöshets- och deltidspensioner i fråga 
om vilka pensionsfallet inträffar 2005 tilläm-
pas dock de bestämmelser som gällde vid la-
gens ikraftträdande. 

Utan hinder av 6 a §, iakttas arrangemanget 
med sista pensionsanstalt inte om den ena av 
de pensionsanstalter som omfattas av arran-
gemanget tillämpar de bestämmelser som 
gällde vid lagens ikraftträdande och den and-
ra pensionsanstalten de bestämmelser som 
har trätt i kraft vid ingången av 2005 och 
pensionsanstalterna inte avtalar om att iaktta 
arrangemanget med sista pensionsanstalt. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft.  

————— 
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2. 
  

  
  

Lag 

om ändring av lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan 

  
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 10 april 1970 om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska 

kyrkan (258/1970) 6 §, sådan den lyder i lag 523/1990, 
ändras 1 § 1 mom. och 3 § 2 mom., av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1191/2003, 

samt 
fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1317/1995 och i nämnda lag 1191/2003, ett 

nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer: 
  

1 § 
Efter en avliden person som stått i tjänste- 

eller arbetsavtalsförhållande till evangelisk-
lutherska kyrkan, en församling inom den, en 
kyrklig samfällighet eller någon annan sam-
manslutning av församlingar, betalas famil-
jepension i enlighet med vad som bestäms i 
denna lag.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Pensionsskyddet omfattar också dem som 
inte är verksamma som företagare och har 
ingått ett uppdrags- eller konsultavtal med en 
sådan arbetsgivare som avses i 1 § 1 mom. i 
pensionslagen för evangelisk-lutherska kyr-
kan (298/1966) eller gjort andra motsvarande 

arrangemang vars verksamhet inte bedrivs i 
ett bolags eller någon annan sammanslut-
nings namn. Pensionsskyddet omfattar också 
förtroendevalda hos en sådan arbetsgivare 
som avses i nämnda lagrum. 
— — — — — — — — — — — — — —  
  

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Beträffande familjepension gäller också 
pensionslagen för evangelisk-lutherska kyr-
kan i tillämpliga delar. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   200  . 

————— 

Helsingfors den 29 oktober 2004 

  
Republikens President 

TARJA HALONEN 

  
  
 
 
  

Minister Liisa Hyssälä 
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Bilaga 
Parallelltexter 

  

1. 
  
  

Lag 

om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan 

  
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 20 maj 1966 (298/1966) 

4 a, 4 b, 5 a, 5 b och 9 §, 
sådana de lyder, 4 a § i lag 1675/1993, 4 b och 5 b § i lag 1233/1999, 5 a § i lag 564/1989 

och 9 § i lag 1190/2003, 
ändras 1, 1 a, 2—4, 5, 5 c och 5 d §, 5 e § 2, 3 och 7 mom., 6 §, 6 a § 1 mom., 6 b §, 7 § 1 

och 2 mom., 8 § 1 mom., 8 a § 1 och 2 mom., 10 § 2 mom. och 10 a § 2 mom.,  
sådana de lyder, 1 § i lag 564/1989 och 1372/1997 samt i nämnda lagar 1233/1999 och 

1190/2003, 1 a § i tre sistnämnda lagar, 2 § och 8 a § 1 mom. i nämnda lag 1675/1993, 3 § 
delvis ändrad i nämnda lag 1372/1997, 4, 5 c och 5 d §, 5 e § 2, 3 och 7 mom., 6 a § 1 mom., 
6 b §, 7 § 2 mom., 8 § 1 mom., 8 a § 2 mom., 10 § 2 mom. och 10 a § 2 mom. i nämnda lag 
1190/2003, 5 § i lag 337/1976 och i nämnda lag 1372/1997, 6 § delvis ändrad i lag 1042/1973 
och 997/1993 och 7 § 1 mom. i lag 181/2004, samt 

fogas till 5 e §, sådan den lyder i nämnda lag 1190/2003, ett nytt 7 mom., varvid det ändrade 
7 mom. blir 8 mom. och till 10 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom., varvid det 
ändrade 2 mom. blir 3 mom., som följer: 

  
  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
  

1 § 
Den som står i tjänste- eller arbetsförhål-

lande till evangelisk-lutherska kyrkan, en 
församling inom den, ett församlingsför-
bund eller någon annan sammanslutning av 
församlingar har, om inte något annat följer 
av denna lag, rätt till ålders-, invalid-, ar-
betslöshets- och deltidspension, i tillämpli-
ga delar enligt de stadganden som gäller för 
personer i tjänste- eller arbetsförhållande 
till staten.  

  
I fråga om en person som avses i 1 mom. 

tillämpas dock inte lagen om ordnande av 
pensionsskydd i statliga anställningsförhål-
landen som varar kortare tid än en månad. 

Föreningar, andra sammanslutningar, stif-
telser eller anstalter kan med kyrkans cen-
tralfond överenskomma om att denna lag 
skall tillämpas även i fråga om en sådan 
präst eller lektor som domkapitlet har berät-

1 § 
Den som står i tjänste- eller arbetsavtals-

förhållande till evangelisk-lutherska kyrkan, 
en församling inom den, en kyrklig samfäl-
lighet eller någon annan sammanslutning av 
församlingar har, om inte något annat följer 
av denna lag, rätt till ålders-, invalid-, ar-
betslöshets- och deltidspension samt reha-
biliteringsförmåner i tillämpliga delar enligt 
de bestämmelser som gäller för personer i 
tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till sta-
ten.  

  
  
  
  
Föreningar, andra sammanslutningar, stif-

telser eller anstalter kan med kyrkans cen-
tralfond överenskomma om att denna lag 
skall tillämpas även i fråga om en sådan 
präst eller lektor som domkapitlet har berät-
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tigat att vara verksam såsom präst eller lek-
tor i dess tjänst eller en sådan diakonissa 
som handhar en läraruppgift som huvud-
syssla i en diakonissanstalt. Likaså kan med 
kyrkans centralfond överenskommas om de 
villkor på vilka denna lag skall tillämpas i 
fråga om en person som är anställd hos en 
mellankyrklig eller motsvarande organisa-
tion eller hos någon annan evangelisk-
luthersk kyrka eller dess församling i arbete 
bland finländska utvandrare eller som är el-
ler under en tid av minst åtta år varit i mis-
sionsarbete utomlands.  

Denna lag gäller inte tjänsteinnehavare el-
ler arbetstagare före ingången av det år de 
fyller 14 år och inte heller de tjänsteinneha-
vare eller arbetstagare vars på tjänste- eller 
arbetsförhållande grundade pensionsskydd 
regleras särskilt. 

tigat att vara verksam såsom präst eller lek-
tor i dess tjänst eller en sådan diakonissa 
som handhar en läraruppgift som huvud-
syssla i en diakonissanstalt. Likaså kan med 
kyrkans centralfond överenskommas om de 
villkor på vilka denna lag skall tillämpas i 
fråga om en person som är anställd hos en 
mellankyrklig eller motsvarande organisa-
tion eller hos någon annan evangelisk-
luthersk kyrka eller dess församling i arbete 
bland finländska utvandrare eller som är el-
ler under en tid av minst åtta år varit i mis-
sionsarbete utomlands. 

Denna lag gäller inte en anställning före 
den kalendermånad som följer efter den un-
der vilken arbetstagaren fyller 18 år eller 
en anställning efter den kalendermånad un-
der vilken arbetstagaren fyller 68 år och 
inte heller de arbetstagare vars på anställ-
ning grundade pensionsskydd regleras sär-
skilt.  

Pensionsskyddet omfattar också dem som 
inte är verksamma som företagare och har 
ingått ett uppdrags- eller konsultavtal med 
en sådan arbetsgivare som avses i 1 mom. 
eller gjort andra motsvarande arrange-
mang och vars verksamhet inte bedrivs i ett 
bolags eller någon annan sammanslutnings 
namn. Pensionsskyddet omfattar också för-
troendevalda hos en sådan arbetsgivare 
som avses i 1 mom. 

Uppstår det oklarhet om huruvida denna 
lag skall tillämpas på en viss förmånstaga-
re, avgörs saken av kyrkans centralfond på 
ansökan av arbetsgivaren eller förmånsta-
garen. Kyrkans centralfond avgör saken 
också i sådana fall då det kan misstänkas 
vara fråga om kringgående av pensions-
skyddets uppkomst eller skyldigheten att be-
tala pensionsavgifter. Ändring i beslutet får 
sökas så som föreskrivs i 7 §.  
  

  
1 a § 

Denna lag tillämpas också på sådana 
tjänste- och arbetsförhållanden som inte 
fortgått oavbrutet minst en månad eller i 
vilka förtjänsten understiger det minimibe-
lopp som nämns i 2 § 1 mom. 4 punkten la-
gen om statens pensioner.  

Återstående tid sammanräknas inte med 
de anställningsförhållanden som räknas som 
pensionsgrundande tid enligt denna para-

1 a § 
I denna lag avses med 
1) tjänste- eller arbetsavtalsförhållande 

anställningar som omfattas av denna lag, 
förtroendeuppdrag samt uppdrags- eller 
konsultavtalsförhållanden och andra mot-
svarande arrangemang, 

2) arbetstagare och förmånstagare alla 
personer som omfattas av lagen, och 

3) arbetsgivare de arbetsgivare som avses 
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graf. Om emellertid förmånstagaren inte på 
basis av ett tjänste- eller arbetsavtalsförhål-
lande eller företagarverksamhet enligt nå-
gon lag eller pensionsstadga som nämns i 
8 § 4 mom. lagen om pension för arbetsta-
gare (395/1961) har rätt till heleffektiv pen-
sion enligt 5 b § 2 mom. lagen om statens 
pensioner, skall återstående tid beaktas när 
pensionen enligt denna lag bestäms. För att 
återstående tid skall beaktas krävs dock att 
förmånstagaren i anställningsförhållanden 
som berättigar till pension enligt denna pa-
ragraf under de 360 dagar som föregår pen-
sionsfallet har förtjänat minst ett belopp 
som är tolv gånger så stort som det belopp 
som nämns i 2 § 1 mom. 4 punkten lagen 
om statens pensioner. Som pensionslön för 
den återstående tiden räknas de arbetsför-
tjänster som under nämnda 360 dagar har 
erhållits i de anställningsförhållanden som 
enligt denna paragraf berättigar till pension, 
dock så att nämnda arbetsförtjänster mins-
kas på det sätt som avses i 7 a § lagen om 
statens pensioner och divideras med talet 
12.  

En anställning som upphört före den 1 ja-
nuari 1987 räknas inte till pensionstiden för 
pension som bestäms för en sådan anställ-
ning som avses i denna paragraf. 

i 1 § 1 mom. samt de sammanslutningar 
som avses i 1 § 3 mom. och som har ingått 
ett i nämnda moment avsett avtal med kyr-
kans centralfond. 

  

  
2 § 

Om en förmånstagare som har en pen-
sionstid om minst en månad har fått ålders-
pension som beviljats med stöd av de stad-
ganden som nämns i 8 § 5 mom. (1528/93) 
lagen om statens pensioner och vars belopp 
beräknats med tillämpande av 10 § 2 mom. 
lagen om statens pensioner eller stadganden 
i andra motsvarande lagar eller bestämmel-
ser i pensionsstadgor som nämns i 8 § 5 
mom. lagen om statens pensioner, har han 
efter det att anställningen upphört rätt till 
ålderspension enligt denna lag oberoende 
av om han har uppnått sin pensionsålder.  
  

2 § 
Om en förmånstagare har fått ålderspen-

sion som beviljats med stöd av den lagstift-
ning eller en pensionsstadga som avses i 
8 § 6 mom. (679/2004) i lagen om statens 
pensioner (280/1966) och som för tiden före 
den 1 januari 1995 har bestämts med stöd 
av 10 § 2 mom. i lagen om statens pensio-
ner, vilket gällde vid denna lags ikraftträ-
dande, eller med tillämpande av bestäm-
melser i någon annan motsvarande lag eller 
pensionsstadga som avses i 8 § 6 mom. i 
lagen om statens pensioner, har han eller 
hon efter det att anställningen upphört rätt 
till ålderspension enligt denna lag oberoen-
de av om han eller hon har uppnått sin pen-
sionsålder.  

  
  

3 § 
Tjänste- eller arbetsförhållande anses 

fortgå oavbrutet även då förmånstagare 
övergår från en i 1 § avsedd anställning till 

3 §
Ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande 

anses fortgå oavbrutet även då förmånstaga-
ren övergår från en i 1 § avsedd anställning 
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en annan i nämnda lagrum avsedd anställ-
ning, ifall övergången skett omedelbart.  

Om en tjänsteinnehavare eller arbetstaga-
re samtidigt innehar två eller flera anställ-
ningar hos samma arbetsgivare anses han, 
då pensionen bestäms, inneha endast en an-
ställning. Även församlingar i partiell eko-
nomisk gemenskap räknas som samma ar-
betsgivare. Om en förmånstagare samtidigt 
innehar anställning hos två eller flera ar-
betsgivare, är han berättigad till pension 
för var och en av dem. 

till en annan i nämnda lagrum avsedd an-
ställning, ifall övergången skett omedelbart. 

Om en arbetstagare samtidigt innehar två 
eller flera anställningar hos samma arbets-
givare anses han eller hon, då pensionen 
bestäms, inneha endast en anställning. Även 
församlingar i samma kyrkliga samfällighet 
eller i någon annan sammanslutning av för-
samlingar räknas som samma arbetsgivare. 

  
  
  
Har en anställd två eller flera anställ-

ningar och avslutar en eller flera av dem 
för att gå i ålderspension, beviljas han eller 
hon utan hinder av 8 § 1 mom. i lagen om 
statens pensioner såsom ålderspension även 
pension som intjänats på grundval av ar-
betsinkomster som har betalats för fortlö-
pande anställning innan ålderspensionen 
börjar löpa. Rätt till pension på grundval 
av arbetsinkomster som har betalats efter 
att ålderspensionen började löpa föreligger 
tidigast från ingången av kalendermånaden 
efter den under vilken 68 års ålder uppnåd-
des. 

  
  

4 § 
Kyrkans centralfond har rätt att av sär-

skilda skäl förordna att till pensionstiden 
helt eller delvis skall hänföras den tid, un-
der vilken en person efter fyllda 23 år inne-
haft även annan än i 1 § nämnd anställning. 

4 § 
Kyrkans centralfond har rätt att av sär-

skilda skäl bestämma att såsom pensionstid 
helt eller delvis skall räknas den tid, under 
vilken en person efter fyllda 23 år innehaft 
även annan än i 1 § avsedd anställning, 
dock inte tiden efter den 31 december 2004.  

  
  

4 a § 
Utan hinder av vad som annars följer av 

tjänste- eller arbetsförhållandet anses vid 
tillämpningen av denna lag anställningen 
ha inletts då tjänsteinnehavaren har börjat 
sköta sin tjänst eller arbetstagaren börjat 
utföra sitt arbete. Om månadens första dag 
infaller på en söndag, helgdag eller hög-
tidsdag eller någon annan ledig dag och 
tjänsteinnehavaren därför inte kunnat börja 
sköta sin tjänst eller arbetstagaren kunnat 
utföra sitt arbete på nämnda dag, anses an-
ställningen trots det ha inletts den första 
dagen i månaden. På samma sätt anses an-
ställningen ha avslutats vid utgången av 
den dag för vilken på grundval av anställ-

4 a § 
(upphävs) 
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ningen senast betalades lön innan anställ-
ningen bröts, eller innan arbetsoförmåga 
inträdde eller individuell förtidspension 
började eller övergången till deltidsarbete 
ägde rum.  
  
  

4 b § 
Från pensionstiden avdras sådana av-

brott utan lön i arbetet som pågått oavbru-
tet i minst en månads tid om förmånstaga-
ren under denna tid har haft arbete som 
omfattas av sådant pensionsskydd som av-
ses i 8 § 4 mom. lagen om pension för ar-
betstagare eller motsvarande utländskt pen-
sionsskydd.  
  

4 b § 
(upphävs) 

  
5 § 

Vid beräkningen av den pensionsgrun-
dande lönen anses sammanträdesarvode 
icke utgöra arbetsförtjänst. Av naturaför-
måner beaktas endast fri bostad jämte vär-
me i enlighet med vad genom förordning 
närmare stadgas.  

  
  
Pensionsbeloppet beräknas för varje må-

nad av den till pension berättigande tjänst-
göringstiden. För ofullständiga månader be-
räknas pensionen för varje till pension be-
rättigande dag som trettiondedelar av må-
naden. 

5 § 
Vid beräkningen av den pensionsgrun-

dande lönen anses sammanträdesarvode inte 
utgöra arbetsinkomst. Naturaförmåner be-
aktas enligt det värde som bestäms i arbets-
tagarens förskottsinnehållning, men högst 
enligt de grunder skattestyrelsen fastställt. 
Av en bostads areal beaktas dock högst 150 
kvadratmeter.  

En förtroendevald tjänar in pension för 
varje kalenderår för de ersättningar för in-
komstbortfall och separata arvoden för viss 
tid som en arbetsgivare som avses i 1 § 1 
mom. utbetalt under ett kalenderår.  

  
  

5 a § 
Kyrkostyrelsen meddelar vid behov när-

mare föreskrifter om när det kan anses vara 
fråga om anställning på heltid i enlighet 
med 9 d § 1 mom. 2 punkten lagen om sta-
tens pensioner, hur förtjänstnivån i deltids-
arbete som avses i 9 d § 1 mom. 4 punkten i 
nämnda lag konstateras och hur utveck-
lingen av den skall följas. 

5 a § 
(upphävs) 

  
5 b § 

Förmånstagare som avses i denna lag be-
viljas rehabiliteringsförmåner enligt statens 
pensionslag i tillämpliga delar.  
  

5 b § 
(upphävs) 

  
5 c § 

Om förmånstagaren har rätt att få sådan 
dagpenning, olycksfallspension, ersättning, 

5 c § 
Har en förmånstagare rätt att få på be-

stämmelserna i lagen om olycksfallsförsäk-
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ersättning för inkomstbortfall eller livränta 
som avses i 8 § 1 mom. lagen om pension 
för arbetstagare, kan pension enligt denna 
lag utan hinder av 11 och 12 § lagen om 
statens pensioner betalas utan hänsyn till 
sagda förmån tills dess belopp slutligt av-
gjorts. Förmånstagarens rätt till nämnda 
förmån övergår till kyrkans centralfond till 
den del förmånen vid samordning hade 
minskat pensionen.  
  

ring (608/1948) grundad dagpenning eller 
olycksfallspension, på bestämmelserna i 
trafikförsäkringslagen (279/1959) grundad 
fortlöpande ersättning för egen skada eller 
på lagen om skada, ådragen i militärtjänst 
(404/1948) grundad livränta, kan pension 
enligt denna lag, utan hinder av 12 § i lagen 
om statens pensioner, betalas till fullt be-
lopp till dess dagpenningens, olycksfalls-
pensionens, ersättningens eller livräntans 
belopp är slutligt fastställt. Förmånstagares 
rätt till nämnd dagpenning, olycksfallspen-
sion, ersättning eller livränta övergår på 
kyrkans centralfond till den del den motsva-
rar det belopp som på grund av ovan av-
sedda prestationer skall dras av från pen-
sionen. 

  
  

5 d § 
Om förmånstagaren är minderårig eller 

om han eller hon på grund av sjukdom eller 
av annan orsak är oförmögen att själv söka 
pension och om han eller hon saknar vård-
nadshavare eller för ändamålet förordnad 
god man, kan en av kyrkans centralfond 
godkänd nära anhörig eller annan person 
som huvudsakligen har hand om förmåns-
tagaren, i egenskap av intressebevakare 
föra hans eller hennes talan i ett ärende som 
gäller pension enligt denna lag.  
  

5 d § 
Om förmånstagaren är minderårig eller 

om han eller hon på grund av sjukdom eller 
av annan orsak är oförmögen att själv söka 
pension och om han eller hon saknar vård-
nadshavare eller för ändamålet förordnad 
intressebevakare, kan en av kyrkans cen-
tralfond godkänd nära anhörig eller annan 
person som huvudsakligen har hand om 
förmånstagaren föra hans eller hennes talan 
i ett ärende som gäller pension enligt denna 
lag.  

  
  

5 e § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Har en förmånstagare fått arbetslöshets-
dagpenning enligt lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa (1290/2002) eller arbets-
marknadsstöd enligt lagen om arbetsmark-
nadsstöd (1542/1993) eller utbildningsstöd 
enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxen-
utbildning (763/1990) eller utbildningsdag-
penning enligt lagen om stödjande av ar-
betslösas frivilliga studier (1402/1997) för 
den tid för vilken honom eller henne bevil-
jas pension retroaktivt, skall kyrkans cen-
tralfond på yrkande av arbetslöshetskassan 
eller Folkpensionsanstalten utbetala den ret-
roaktiva pensionen till arbetslöshetskassan 
eller Folkpensionsanstalten till den del pen-
sionen motsvarar beloppet av arbetslöshets-
dagpenning, arbetsmarknadsstöd, utbild-
ningsstöd eller utbildningsdagpenning som

5 e § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Har en förmånstagare fått arbetslöshets-
dagpenning enligt lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa (1290/2002), arbetsmark-
nadsstöd eller utbildningsdagpenning eller 
utbildningsstöd enligt lagen om offentlig 
arbetskraftsservice (1295/2002) för den tid 
han eller hon beviljas pension retroaktivt, 
skall kyrkans centralfond på yrkande av ar-
betslöshetskassan eller Folkpensionsanstal-
ten utbetala den retroaktiva pensionen till 
arbetslöshetskassan eller Folkpensionsan-
stalten till den del pensionen motsvarar be-
loppet av arbetslöshetsdagpenning, arbets-
marknadsstöd, utbildningsstöd eller utbild-
ningsdagpenning som utbetalts för samma 
tid.  
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har utbetalts för samma tid.  
Har en förmånstagare tillfälligt fått av 

Folkpensionsanstalten utbetald pension en-
ligt 45 § 2 mom. folkpensionslagen 
(347/1956) för den tid för vilken honom el-
ler henne på grund av besvär som avses i 
7 § 1 mom. beviljas pension retroaktivt, 
skall kyrkans centralfond betala den retro-
aktiva pensionen till Folkpensionsanstalten 
till den del pensionen motsvarar beloppet av 
pension som Folkpensionsanstalten utbetalt 
till ett för stort belopp för samma tid. Förfa-
randet kan vara detsamma, om förmånsta-
garen har fått pension enligt folkpensions-
lagen för den tid för vilken kyrkans central-
fond i enlighet med 7 b § 3 mom. rättar el-
ler i övrigt justerar beloppet av beviljad 
pension.  

  
  
  
  
  

— — — — — — — — — — — — — —  
  
  
  
  
  
  
  
I de fall som avses i 1—6 mom. utbetalas 

pensionen till arbetsgivaren, arbetslöshets-
kassan, Folkpensionsanstalten, det organ 
som avses i 4 mom. eller kommunen eller 
samkommunen, dock endast under förut-
sättning att meddelandet om utbetalning av 
pensionen har gjorts till kyrkans central-
fond minst två veckor före den dag då pen-
sionen skall utbetalas.  
  

  
Har en förmånstagare tillfälligt fått av 

Folkpensionsanstalten utbetald pension en-
ligt 45 § 2 mom. i folkpensionslagen 
(347/1956) för den tid han eller hon bevil-
jas pension retroaktivt på grund av besvär 
som avses i 7 § 1 mom. i denna lag, skall 
kyrkans centralfond utbetala den retroakti-
va pensionen till Folkpensionsanstalten till 
den del pensionen motsvarar pension som 
Folkpensionsanstalten utbetalt till ett för 
stort belopp för samma tid. Förfarandet kan 
vara detsamma, om kyrkans centralfond ret-
roaktivt fortsätter utbetalningen av rehabi-
literingsstöd på grund av besvär som avses 
i 7 § 1 mom. eller när förmånstagaren har 
fått pension enligt folkpensionslagen för 
den tid för vilken kyrkans centralfond i en-
lighet med 7 b § 3 mom. rättar ett tidigare 
beslut eller i övrigt justerar beloppet av be-
viljad pension eller retroaktivt beviljar fort-
satt rehabiliteringsstöd efter beslutet om 
rättelse.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Om en förmånstagare retroaktivt beviljas 
ålderspension för den tid för vilken han el-
ler hon har fått dagpenning enligt sjukför-
säkringslagen (364/1963), betalas pensio-
nen till sjukförsäkringsfonden till den del 
den motsvarar den dagpenning som betalts 
för samma tid.  

I de fall som avses i 1—7 mom. utbetalas 
pensionen till arbetsgivaren, arbetslöshets-
kassan, Folkpensionsanstalten, det organ 
som avses i 4 mom., kommunen, samkom-
munen eller sjukförsäkringsfonden, om kyr-
kans centralfond underrättats om utbetal-
ning av pensionen minst två veckor före 
den dag då pensionen skall utbetalas.  
  

  
6 § 

Pensionsskyddet ombesörjes av kyrkans 
centralfond. Kyrkostyrelsen kan dock så-
som styrelse för centralfonden överens-
komma med myndighet eller inrättning, 
som ombesörjer pensionsskyddet i enlighet 
med lagen om statens pensioner eller lagen 
om pension för kommunala tjänsteinneha-
vare och arbetstagare eller med pensionss-
kyddcentralen om att denna mot ersättning 
åtager sig att draga försorg om utbetalning-

6 §
Pensionsskyddet sköts av kyrkans central-

fond. Kyrkostyrelsen kan dock såsom sty-
relse för centralfonden avtala med en myn-
dighet eller inrättning som sköter pensions-
skyddet i enlighet med lagen om statens 
pensioner eller lagen om kommunala pen-
sioner (549/2003) eller med Pensions-
skyddscentralen om att denna mot ersätt-
ning åtar sig att sköta utbetalningen av i 
denna lag avsedda pensioner samt om där-
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en av i denna lag avsedda pensioner samt 
om därtill anslutna åtgärder och om regi-
streringen av tjänste- och arbetsförhållan-
den för verkställighet av pensionsskyddet.  

Vid kyrkostyrelsen finnes ett pensionsom-
bud, som äger rätt att följa med handlägg-
ningen av pensionsärenden i kyrkostyrelsen 
och kyrkans centralfond.  

Vid kyrkostyrelsen finns kyrkans central-
fonds förtidspensionsnämnd som skall styra 
och följa tillämpningen av systemen med 
individuell förtidspension, förtida ålders-
pension och deltidspension. Nämnden till-
sätts av kyrkostyrelsen. Närmare föreskrif-
ter om förtidspensionsnämnden meddelas i 
ett reglemente som fastställs av kyrkosty-
relsen. 

till anslutna åtgärder och om registreringen 
av tjänste- och arbetsavtalsförhållanden för 
verkställighet av pensionsskyddet.  

  
  
  
  
  
Vid kyrkans centralfond finns en delega-

tion för ärenden gällande arbetsoförmåga 
och rehabilitering. Delegationen utses av 
kyrkostyrelsen. Delegationen har till upp-
gift att styra och följa praxis vid bedömning 
av arbetsförmåga och i rehabiliteringsfrå-
gor. Närmare föreskrifter om delegationen 
meddelas i ett reglemente som fastställs av 
kyrkostyrelsen. 
  

  
6 a § 

Om en förmånstagare har omfattats av 
pensionsskydd såväl enligt denna lag som 
enligt lagen om statens pensioner, lagen om 
kommunala pensioner (549/2003), lagen 
om Folkpensionsanstalten (731/2001) (pen-
sionslagar för den offentliga sektorn) eller 
enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1, 2 
eller 10—13 punkten lagen om pension för 
arbetstagare (pensionslagar för den privata 
sektorn) och om han eller hon vid tidpunk-
ten för pensionsfallet eller därförinnan se-
nast hade sådan anställning som omfattas av 
denna lag, skall kyrkans centralfond i egen-
skap av sista pensionsanstalt  

1) ge en beslutssammanställning som 
upptar kyrkans centralfonds beslut och be-
slut av andra pensionsanstalter (pensionsan-
stalter inom den offentliga sektorn) som 
sköter pensionsskydd enligt pensionslagar-
na för den offentliga sektorn och motsva-
rande familjepensionsskydd samt pensions-
anstalter enligt 10 d § 1 mom. lagen om 
pension för arbetstagare (pensionsanstalter 
inom den privata sektorn) som sköter pen-
sionsskydd enligt pensionslagarna för den 
privata sektorn och motsvarande familje-
pensionsskydd, och  

2) sköta utbetalningen av pensioner som 
avses i beslutssammanställningen och pen-
sionsanstaltens övriga uppgifter i anslutning 
till pensionerna. 

  
  

6 a §
Om en förmånstagare har omfattats av 

pensionsskydd såväl enligt denna lag som 
enligt lagen om statens pensioner, lagen om 
kommunala pensioner, lagen om Folkpen-
sionsanstalten (731/2001) (pensionslagar 
för den offentliga sektorn) eller enligt en lag 
som nämns i 8 § 4 mom. 1, 2 eller 10—13 
punkten i lagen om pension för arbetstagare 
(pensionslagar för den privata sektorn) och 
om han eller hon vid tidpunkten för pen-
sionsfallet eller därförinnan senast hade så-
dan anställning som omfattas av denna lag, 
skall kyrkans centralfond i egenskap av sis-
ta pensionsanstalt  

1) ge en beslutssammanställning som 
upptar kyrkans centralfonds beslut och be-
slut av andra pensionsanstalter (pensionsan-
stalter inom den offentliga sektorn) som 
sköter pensionsskydd enligt pensionslagar-
na för den offentliga sektorn och motsva-
rande familjepensionsskydd samt pensions-
anstalter enligt 10 d § 1 mom. i lagen om 
pension för arbetstagare (pensionsanstalter 
inom den privata sektorn) som sköter pen-
sionsskydd enligt pensionslagarna för den 
privata sektorn och motsvarande familje-
pensionsskydd,  

2) sköta utbetalningen av pensioner som 
avses i beslutssammanställningen och pen-
sionsanstaltens övriga uppgifter i anslutning 
till pensionerna, samt 

3) behandla och avgöra pensioner som 
tjänats in på basis av en förmån som avses i 
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— — — — — — — — — — — — — —  

6 § 1 mom. i lagen om statens pensioner. 
— — — — — — — — — — — — — —  

  
  

6 b § 
Har kyrkans centralfond i egenskap av 

sådan sista pensionsanstalt som avses i 6 a § 
1 mom. betalt ut pensioner eller familjepen-
sioner enligt en pensionslag för den privata 
sektorn, lagen om statens pensioner, lagen 
om kommunala pensioner eller 13 § lagen 
om Folkpensionsanstalten, skall den driva 
in dessa pensionskostnader jämte ränta se-
nast under det kalenderår som följer på ut-
betalningsåret. I detta syfte kan också för-
skott tas ut. Pensionskostnaderna drivs in 
enligt vad pensionsskyddscentralen, stats-
kontoret, den kommunala pensionsanstal-
ten, Folkpensionsanstalten och kyrkans cen-
tralfond närmare avtalar särskilt om saken.  

Om en pensionsanstalt som avses i 6 a § 2 
mom. i egenskap av sista pensionsanstalt 
har betalat ut pension enligt denna lag, skall 
den få ersättning för dessa pensionskostna-
der jämte ränta enligt vad som bestäms i 1 
mom. 

6 b § 
Har kyrkans centralfond i egenskap av 

sådan sista pensionsanstalt som avses i 6 a § 
1 mom. betalt ut pension eller familjepen-
sion enligt en pensionslag för den privata 
sektorn, lagen om statens pensioner, lagen 
om kommunala pensioner eller 13 § i lagen 
om Folkpensionsanstalten, eller har en i 6 a 
§ 2 mom. avsedd pensionsanstalt i egenskap 
av sista pensionsanstalt betalt ut pension 
enligt denna lag, skall kyrkans centralfond 
utreda kostnaderna mellan pensionsanstal-
terna, av pensionsanstalten återkräva eller 
gottgöra pensionsanstalten dessa pensions-
kostnader jämte ränta senast under det ka-
lenderår som följer på utbetalningsåret. 
Förskott kan också betalas för ändamålet. 
Pensionskostnaderna återkrävs och gottgörs 
enligt vad Pensionsskyddscentralen, Stats-
kontoret, den kommunala pensionsanstal-
ten, Folkpensionsanstalten och kyrkans cen-
tralfond närmare avtalar särskilt om saken.  

  
  

7 § 
Ändring i beslut av kyrkans centralfond i 

pensionsärenden eller ärenden om yrkesin-
riktad rehabilitering söks genom besvär hos 
statens pensionsnämnd. I ett beslut genom 
vilket förhandsbesked som avses i 22 § la-
gen om statens pensioner har förvägrats får 
ändring inte sökas genom besvär. I de be-
slut av kyrkans centralfond som gäller re-
habiliteringens innehåll enligt 18 b § 4 
mom. lagen om statens pensioner eller re-
habiliteringsunderstöd enligt 18 e § i nämn-
da lag får ändring inte sökas genom besvär. 
I pensionsnämndens beslut söks ändring 
genom besvär hos försäkringsdomstolen. 
Besvärsrätt har den som sökt eller fått för-
månen och pensionsombudet. I försäkrings-
domstolens beslut får ändring inte sökas 
genom besvär. 

  
Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet 

av beslutet. Beslut av kyrkans centralfond 
och statens pensionsnämnd får delges part 
och pensionsombudet med posten. Om inte 
något annat visas i samband med besvären, 

7 § 
Ändring i beslut av kyrkans centralfond i 

pensionsärenden eller ärenden om yrkesin-
riktad rehabilitering söks genom besvär hos 
statens pensionsnämnd. I ett beslut genom 
vilket förhandsbesked som avses i 22 § i la-
gen om statens pensioner har förvägrats får 
ändring inte sökas genom besvär. I de be-
slut av kyrkans centralfond som gäller re-
habiliteringens innehåll enligt 18 b § 4 
mom. i lagen om statens pensioner eller re-
habiliteringsunderstöd enligt 18 e § i nämn-
da lag får ändring inte sökas genom besvär. 
I pensionsnämndens beslut söks ändring 
genom besvär hos försäkringsdomstolen. 
Besvärsrätt har den som sökt eller fått för-
månen. Besvärsrätt i ett beslut av statens 
pensionsnämnd har också kyrkans central-
fond. I försäkringsdomstolens beslut får 
ändring inte sökas genom besvär. 

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet 
av beslutet. Beslut av kyrkans centralfond 
och statens pensionsnämnd får delges part 
med posten. Om inte något annat visas i 
samband med besvären, anses ändringssö-
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anses ändringssökanden ha fått del av be-
slutet den sjunde dagen efter den dag då be-
slutet postades under den adress som han 
eller hon uppgivit. 
— — — — — — — — — — — — — —  
  

kanden ha fått del av beslutet den sjunde 
dagen efter den dag då beslutet postades 
under den adress som han eller hon uppgi-
vit. 
— — — — — — — — — — — — — —  
  

  
8 § 

För pensionsskyddet enligt denna lag 
skall varje evangelisk-luthersk församling 
till kyrkans centralfond betala en i 22 kap. 8 
§ 2 punkten kyrkolagen (1054/1993) före-
skriven pensionsavgift.  
  
  
  
— — — — — — — — — — — — — —  
  

8 § 
För pensionsskyddet enligt denna lag 

skall varje arbetsgivare till kyrkans central-
fond betala en i 22 kap. 8 § 2 punkten i kyr-
kolagen (1054/1993) föreskriven pensions-
avgift. Arbetsgivaren skall dessutom betala 
de i 22 kap. 8 § 4 punkten i kyrkolagen fö-
reskrivna invalidpensionernas självriskan-
delar.  
— — — — — — — — — — — — — —  
  

  
8 a § 

Personer som omfattas av kyrkans pen-
sionssystem och avses i 1 § i denna lag är 
skyldiga att till kyrkans centralfond betala 
arbetstagares pensionsavgift, som till sin 
storlek motsvarar den i 12 b § 1 mom. lagen 
om pension för arbetstagare (395/61) stad-
gade pensionsavgiftsprocenten av den lön 
till arbetstagaren som stadgas i 2 mom.  

Arbetsgivaren innehåller i samband med 
löneutbetalningen arbetstagares pensions-
avgift av den lön till den anställda som av-
ses i 13 § 1 mom. 1 punkten lagen om för-
skottsuppbörd (1118/1996) eller 4 § lagen 
om beskattning av begränsat skattskyldig 
för inkomst och förmögenhet samt redovisar 
pensionsavgiften till kyrkans centralfond så 
som kyrkans centralfond bestämmer. 
— — — — — — — — — — — — — —  
  

8 a § 
Arbetstagare är skyldiga att till kyrkans 

centralfond betala arbetstagares pensions-
avgift, som till sin storlek motsvarar den i 
12 b § 1 mom. i lagen om pension för ar-
betstagare (395/1961) föreskrivna pen-
sionsavgiftsprocenten av den lön till arbets-
tagaren som föreskrivs i nämnda paragrafs 
2 mom.  

Arbetsgivaren innehåller i samband med 
löneutbetalningen arbetstagares pensions-
avgift av lönen eller något annat vederlag 
till arbetstagaren samt redovisar pensions-
avgiften till kyrkans centralfond så som 
kyrkans centralfond bestämmer. 

  
  
  

— — — — — — — — — — — — — —  
  

  
9 § 

Utnämns en pensionstagare till tjänst el-
ler befattning hos staten, en kommun, en 
samkommun, kyrkan, dess församling, kyrk-
lig samfällighet eller församlingsförbund 
eller förordnas han eller hon att sköta så-
dan tjänst eller befattning eller anställs 
pensionstagaren i arbetsavtalsförhållande 
till här nämnt samfund, bestämmer kyrkans 
centralfond huruvida innehållning med an-
ledning härav skall verkställas på hans el-
ler hennes pension och i så fall till vilket 
belopp. 

9 § 
(upphävs) 
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10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kyrkans centralfond och besvärsinstansen 
har rätt att få uppgifterna enligt 1 mom. av-
giftsfritt. En yrkesutbildad person som av-
ses i lagen om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården har dock rätt att 
få skälig ersättning för utlåtanden som ges 
på basis av den skyldighet att lämna uppgif-
ter som föreskrivs i 1 mom. 2 punkten.  
  

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kyrkans centralfond har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter dessutom rätt att för beräkning av 
pensionen få uppgifter om de förmåner en-
ligt 5 a § 4 mom. och 6 § 1 mom. i lagen om 
statens pensioner som beviljats förmånsta-
garna av dem som beviljat dessa förmåner. 
Uppgifterna skall på det sätt som kyrkans 
centralfond bestämmer lämnas till kyrkans 
centralfond för varje kalenderår före ut-
gången av maj följande år eller före en an-
nan med kyrkans centralfond överenskom-
men tidpunkt.  

Kyrkans centralfond och besvärsinstansen 
har rätt att få uppgifterna enligt 1 och 2 
mom. avgiftsfritt. En yrkesutbildad person 
som avses i lagen om yrkesutbildade perso-
ner inom hälso- och sjukvården har likväl 
rätt att få ett skäligt arvode för utlåtanden 
som ges på basis av skyldigheten i 1 mom. 2 
punkten att lämna uppgifter.  
  

  
10 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som får invalidpension är skyldig att 

underrätta kyrkans centralfond om att han 
eller hon återfått arbetsförmågan och att re-
habiliteringen avbrutits samt den som får 
individuell förtidspension som beviljats som 
invalidpension att han eller hon börjar för-
värvsarbeta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
  
  

10 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den som får invalidpension är skyldig att 
underrätta kyrkans centralfond om att han 
eller hon återfått arbetsförmågan, om att 
han eller hon börjar förvärvsarbeta och om 
att rehabiliteringen avbrutits.  

  
  

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den     200  .  
Denna lag tillämpas på pensioner i fråga 

om vilka pensionsfallet har inträffat efter 
denna lags ikraftträdande. I fråga om fast-
ställandet av pension för tiden före lagens 
ikraftträdande tillämpas de bestämmelser 
som gällde vid ikraftträdandet. På sådana 
invalid-, arbetslöshets- och deltidspensio-
ner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar 
2005 tillämpas dock de bestämmelser som 
gällde vid lagens ikraftträdande. 

Utan hinder av 6 a §, iakttas arrange-
manget med sista pensionsanstalt inte om 
den ena av de pensionsanstalter som omfat-
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tas av arrangemanget tillämpar de be-
stämmelser som gällde vid lagens ikraftträ-
dande och den andra pensionsanstalten de 
bestämmelser som har trätt i kraft vid in-
gången av 2005 och pensionsanstalterna 
inte avtalar om att iaktta arrangemanget 
med sista pensionsanstalt. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
  

  
  
  

2. 

Lag 

om ändring av lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 10 april 1970 om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska 

kyrkan (258/1970) 6 §, sådan den lyder i lag 523/1990, 
ändras 1 § 1 mom. och 3 § 2 mom., av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1191/2003, 

samt 
fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1317/1995 och i nämnda lag 1191/2003, ett 

nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer: 
  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
  

1 § 
Efter avliden person, som stått i tjänste- 

eller arbetsförhållande till evangelisklut-
herska kyrkan, dess församling, försam-
lingsförbund eller annan sammanslutning 
av församlingar, erlägges familjepension i 
enlighet med vad i denna lag stadgas.  
  
— — — — — — — — — — — — — —  
  

1 § 
Efter en avliden person som stått i tjänste- 

eller arbetsavtalsförhållande till evangelisk-
lutherska kyrkan, en församling inom den, 
en kyrklig samfällighet eller någon annan 
sammanslutning av församlingar, betalas 
familjepension i enlighet med vad som be-
stäms i denna lag.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Pensionsskyddet omfattar också dem som 
inte är verksamma som företagare och har 
ingått ett uppdrags- eller konsultavtal med 
en sådan arbetsgivare som avses i 1 § 1 
mom. i pensionslagen för evangelisk-
lutherska kyrkan (298/1966) eller gjort 
andra motsvarande arrangemang vars 
verksamhet inte bedrivs i ett bolags eller 
någon annan sammanslutnings namn.  Pen-
sionsskyddet omfattar också förtroendeval-
da hos en sådan arbetsgivare som avses i 
nämnda lagrum. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Beträffande familjepension skall också 
4—8, 10, 10 a—10 f och 11 § pensionslagen 
för evangelisk-lutherska kyrkan iakttas i 
tillämpliga delar. 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Beträffande familjepension gäller också 
pensionslagen för evangelisk-lutherska kyr-
kan i tillämpliga delar. 

  
  

6 § 
Om en änka är född före den 1 juli 1950, 

förutsätter efterlevandepension en minimi-
ålder av 40 år i stället för den ålder av 50 
år som nämns i 3 § 1 mom. lagen om sta-
tens familjepensioner. Vad som här stadgas 
gäller inte en tidigare maka till förmånslå-
taren.  
  

6 § 
(upphävs) 
  
  
  
  
  
  

——— 
Denna lag träder i kraft den   200  . 

——— 
  

  
  
  


