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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 7 § pensionslagen för evangelisk-
lutherska kyrkan 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att pensionsla-
gen för evangelisk-lutherska kyrkan ändras 
så att beslut som kyrkans centralfond fattat 
om yrkesinriktad rehabilitering får överkla-
gas genom besvär. Beslut som gäller rehabi-
literingens innehåll eller understöd enligt 
prövning får dock inte heller i fortsättningen 

överklagas. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar ändringarna i lagen om statens 
pensioner. 

 
Lagen avses träda i kraft så snart som möj-

ligt efter det att den har antagits och blivit 
stadfäst.  

————— 
 
 
 
 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge och de föreslagna änd-
ringarna 

Enligt 5 b § pensionslagen för evangelisk-
lutherska kyrkan (298/1966), nedan kyrkans 
pensionslag, beviljas förmånstagare som av-
ses i kyrkans pensionslag rehabiliteringsför-
måner i tillämpliga delar i enlighet med lagen 
om statens pensioner (280/1966). De änd-
ringar av lagen om statens pensioner som 
trädde i kraft vid ingången av 2004 gällande 
rehabilitering syftar till att lägga tonvikten på 
yrkesinriktad rehabilitering framför invalid-
pension. Avsikten med åtgärderna är att den 
genomsnittliga pensioneringsåldern skall sti-
ga. I syfte att ge den yrkesinriktade rehabili-
teringen större vikt och stärka förmånstagar-
nas rättsskydd är det bestämt att yrkesinrik-
tad rehabilitering är förmånstagarens rättigs-
het, som beviljas under vissa i lagen angivna 
villkor, och att beslut om denna rättighet får 
överklagas. 

Lagen om statens pensioner skall tillämpas 
också då det fattas beslut om yrkesinriktad 
rehabilitering för en person som omfattas av 
kyrkans pensionslag. I 18 g § lagen om sta-
tens pensioner bestäms om besvärsförbud i 
fråga om beslut som gäller rehabiliteringens 

innehåll och understöd enligt prövning. På 
basis av 24 kap. 8 § kyrkolagen (1054/1993) 
skall ändring i ett beslut som kyrkans central-
fond meddelat med stöd av kyrkans pen-
sionslag eller lagen om familjepensioner 
inom den evangelisk-lutherska kyrkan 
(258/1970) sökas i den ordning som före-
skrivs i 7, 7 a och 7 b § och kyrkans pen-
sionslag. Det är ändamålsenligt att även be-
slut som gäller yrkesinriktad rehabilitering 
överklagas enligt kyrkans egen pensionslag-
stiftning. 

I 7 § 1 mom. kyrkans pensionslag föreslås 
en ändring som innebär att beslut av kyrkans 
centralfond om yrkesinriktad rehabilitering 
skall få överklagas genom besvär. Beslut 
som gäller rehabiliteringens innehåll enligt 
18 b § 4 mom. lagen om statens pensioner el-
ler sådana rehabiliteringsunderstöd enligt 
prövning som avses i 18 e § samma lag skall 
dock inte få överklagas. 
 
 
2.  Proposit ionens verkningar 

Då bestämmelserna om rehabilitering i la-
gen om statens pensioner ändrades var syftet 
att prioritera yrkesinriktad rehabilitering 
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framför invalidpension. På sikt har utveck-
landet och utvidgningen av den yrkesinriktad 
rehabiliteringen bedömts minska pensions-
kostnaderna i kyrkans centralfond. Kostna-
derna för själva rehabiliteringen ökar sanno-
likt. 

Propositionen innebär att besvärsbestäm-
melserna i fråga om yrkesinriktade rehabili-
tering sätts i kraft i kyrkans pensionslagstift-
ning. 

 
3.   Beredningen av proposit ionen  

Propositionen har beretts vid kyrkostyrel-
sen och i kyrkomötets ekonomiutskott. Kyr-

komötets lagutskott har avgett ett utlåtande 
om propositionen. 

 
4.  Ikraftträdande 

De ändringar av lagen om statens pensioner 
som gäller yrkesinriktad rehabilitering trädde 
i kraft vid ingången av 2004. Den föreslaga 
ändringen av kyrkans pensionslag föreslås 
därför träda i kraft så snart som möjligt efter 
det att den har antagits och blivit stadfäst. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 

Lag 

om ändring av 7 § pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 20 maj 1966 (298/1966) 7 § 

1 mom., sådant det lyder i lag 1190/2003, som följer: 
 

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 § 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 § eller rehabiliter-
ingsunderstöd enligt 18 e § 4 mom. lagen om 
statens pensioner, får ändring inte sökas ge-

nom besvär. I pensionsnämndens beslut söks 
ändring genom besvär hos försäkringsdom-
stolen. Besvärsrätt har den som sökt eller fått 
förmånen och pensionsombudet. I försäk-
ringsdomstolens beslut får ändring inte sökas 
genom besvär.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den           200 . 
Denna lag tillämpas på beslut som utfärdats 

efter lagens ikraftträdande. 
————— 

Helsingfors den 6 februari 2004 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Kulturminister Tanja Karpela 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 

Lag 

om ändring av 7 § pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 20 maj 1966 (298/1966) 7 § 

1 mom., sådant det lyder i lag 1190/2003, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Förslagen lydelse 
 

7 § 
Ändring i beslut av kyrkans centralfond i 

pensionsärenden 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. I pensionsnämndens be-
slut söks ändring genom besvär hos försäk-
ringsdomstolen. Besvärsrätt har pensions-
sökande eller pensionstagare och pensions-
ombudet. I försäkringsdomstolens beslut får 
ändring inte sökas. 

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

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 § eller 
rehabiliteringsunderstöd enligt 18 e § 4 
mom. lagen om statens pensioner, får änd-
ring inte sökas genom besvär. I pensions-
nämndens beslut söks ändring genom be-
svär hos försäkringsdomstolen. Besvärsrätt 
har den som sökt eller fått förmånen och 
pensionsombudet. I försäkringsdomstolens 
beslut får ändring inte sökas genom besvär. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 200 . 
Denna lag tillämpas på beslut som utfär-

dats efter lagens ikraftträdande. 
——— 

 
 
 
 


