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Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag 
till lagar om ändring av l § pensionsla~en för evangelisk
lutherska kyrkan och l § lagen om familjepensioner inom 
den evangelisk-lutherska kyrkan 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I enlighet med kyrkomötets förslag före
slås att pensionslagen för evan~elisk-luther
ska kyrkan och lagen om familjepensioner 
inom den evangelisk-lutherska kyrkan ändras 
så att diakonissor med läraruppgifter som 
huvudsyssla i en diakonissanstalt f'ar samma 
ställning i pensionshänseende som vissa 
präster och lektorer på vilka nämnda lagen 
enligt överenskommelse med kyrkostyrelsen 

skall tillämpas. Till personer som varit an
ställda vid en diakonissanstalt betalas där
med pension ur kyrkans centralfond endast i 
sådana fall då särskild överenskommelse 
gjorts med kyrkostyrelsen, och inte direkt 
med stöd av lagen, vilket nu är fallet. 

Lagändringarna avses träda i kraft så snart 
som möjligt efter att de har godkänts och 
blivit stadfästa. 

MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

I 500 § 3 mom. i den upphävda kyrkola
gen (635/64) stadgades att ttll föreståndarin
nan för en diakonissanstalt samt en diako
nissa som såsom huvudsyssla handhar en 
läraruppgift vid en diakonissanstalt betalas 
pension och efter hennes frånfälle utbetalas 
familjepension ur kyrkans centralfond få det 
sätt därom särskilt stadgas. Enligt § 2 
mom. pensionslagen för evangelisk-lutherska 
kyrkan (298/66) och i l § 2 mom. lasen om 
familjepensioner inom den evangellsk-lut
herska kyrkan (258/70) stadgas att förestån
darinnan för en diakonissanstalt samt en 
diakonissa som såsom huvudsyssla sköter en 
läraruppgift vid en diakonissanstalt berörs av 
samma pensionsrätsstiga stadganden som 
sådana tjänstemän och arbetstagare i försam
lingens tjänst vilkas pensionsskydd sköts av 
kyrkans centralfond direkt med stöd av 
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lagen. 
Enligt 22 kap. 7 § 2 mom. kyrkolagen 

(1054{93), som trädde i kraft vid in~ången 
av 1994 kan avtal ingås om betalnmg av 
pension ur kyrkans centralfond så som där
om särskilt stadgas till bl.a. personer som i 
egenskap av dtakonissa har handhaft en 
läraruppgift som huvudsyssla i en diakonis
sanstalt. Den nya kyrkolagen avviker från 
den gamla i det att en diakonissa som hand
har en läraruppgift som huvudsyssla i en 
diakonissanstalt jämställs med de övriga 
personer som räknas upp i 22 kap. 7 § 2 
mom. kyrkola~en, vilkas pensionsrätt grun
dar sig på ingangna avtal och vilkas pension 
inte betalas direkt med stöd av lagen. Sårla
na personer är numera bl.a. präster som 
förestår diakonissanstalter. Omnämnandet av 
föreståndarinnan för en diakonissanstalt har 
lämnats bort i den nya kyrkolagen, eftersom 
en sådan befattning mte längre finns. 
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Därmed står l § 2 mom. pensionslagen 
för evangelisk-lutherska kyrkan och l § 2 
mom. lagen om familjepensioner inom den 
evangelisk-lutherska kyrkan i strid med 22 
kap. 7 § 2 mom. i den nya kyrkolagen. 

I det betänkande kommitten för revision 
av kyrkolagen avgav (Finlands ev.-luth. 
kyrkas centralförvaltning, serie A 1988:2/1) 
framhålls att om kommittens förslag till 
denna del godkänns, skall också l § i pen
sionslagen och l § i familjepensionslagen 
ändras så att de motsvarar ändringen i kyr
kolagen. I praktiken innebär detta att vardera 
lagen ändras så, att också i fråga om pen
sionsrätten för en diakonissa som handhar en 
läraruppgift som huvudsyssla i en diakonis
sanstalt kan ett avtal ingås mellan anstalten 
och kyrkostyrelsen. Enligt kommittens moti
vering är det inte befogat att placera de 
ifrågavarande personerna i en annan ställ
ning än de övnga grupperna av arbetstagare 
som nämns i 22 kap. 7 § 2 mom. kyrkola
gen. Efter ändringen av 8 § pensionslagen 
för evangelisk-lutherska kyrkan (l 004/87) är 
även diakonissanstaltema skyldiga att defta i 
kostnaderna för pensionsskyddet enligt de 
grunder som kyrkomötet har fastställt. 

Därför föreslås att l § 2 mom. pensionsla
gen för evangelisk-lutherska kyrkan upphävs 
och att 3 mom. skall omfatta också i 22 kap. 
7 § 2 mom. 4 punkten kyrkolagen avsedda 
diakonissor som handhar en lärar- uppgift 
som huvudsyssla i en diakonissanstalt. På 
motsvarande sätt föreslås att l § 2 mom. 
la~en om familjepensioner inom den evang
eltsk-lutherska kyrkan upphävs och att i 3 
mom. skall göras motsvarande ändringar 
som i l § 3 mom. pensionslagen för evang
elisk-lutherska kyrkan. 

Samtidigt föreslås att uttrycket "sådan 
präst eller lektor i dess tjänst för vilken 
domkapitlet utfårdat förordnande till befatt
ningen" ändras så att det motsvarar ordaly
delsen i 6 kap. 57 § kyrkoordningen 
(1055/93) där det talas om präst eller lektor, 
vilken domkapitlet kan berättiga att verka 
såsom präst eller lektor. Vidare föreslås att 
det finska uttrycket "ulkosuomalaistyössä" i 
l § 3 mom. lagen om familjepensioner inom 
den evangelisk-lutherska kyrkan skall ändras 
till "työssä ulkosuomalaisten keskuudessa", 
vilket är det uttryckssätt som används i 
pensionslagen för evangelisk-lutherska kyr
kan. 

2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

De föreslagna ändringarna gäller endast ett 
fåtal personer. De ekonomiska verkningarna 
av propositionen är därför mycket små. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts i kyrkostyrelsen 
och i kyrkomötets ekonomtska utskott. 

4. Ikraftträdande 

La~arna avses träda i kraft så snart som 
möjhgt efter att de har antagits och blivit 
stadfästa, eftersom kyrkolagen och ovan 
nämnda pensionslagar i sin nuvarande form 
står i konflikt med varandra till de delar 
som avses i detta ändringsförslag. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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l. 

La e 
om ändring av l § pensionslagen :t'3r evangelisk-lutherska kyrkan 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs l § 2 mom. pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 20 maj 1966 

(298/66) samt 
ändras l § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 28 januari 1983 (112/83), som följer: 

l § 

Föreningar, andra sammanslutningar, stif
telser eller anstalter kan med kyrkostyrelsen 
överenskomma om att stad~andena i denna 
lag skall tillämpas även i fraga om en sådan 
präst eller lektor som domkapitlet har be
rättigat att verka såsom präst eller lektor i 
dess tjänst eller en sådan diakonissa som 
handhar en läraruppgift som huvudsyssla i 
en diakonissanstalt. Likaså kan med kyrko-s
tyrelsen överenskommas om de villkor på 
vilka denna lag skall tillämpas i fråga om en 
person som är anställd hos en mellankyrklig 
eller motsvarande organisation eller hos 

någon annan evangelisk-luthersk kyrka eller 
dess församling i arbete bland finländska 
utvandrare eller som är eller under en tid av 
minst åtta år varit i missionsarbete utom
lands. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
För en person som har varit eller, när den

na lag träder i kraft, är föreståndarinna för 
en diakonissanstalt eller diakonissa med en 
läraruppgift som huvudsyssla i en diakonis
sanstalt bibehålls de rättigheter till pension 
som gäller när denna lag träder i kraft. 



4 RP 116/1995 rd 

2. 

om ändring av l § lagen om familjepen~!! inom den evangelisk-lutherska kyrkan 

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

kyrkan (258/70) l § 2 mom. och 
ändras l § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 28 januari 1983 (113/83), som följer: 

l § 

Föreningar, andra sammanslutningar, stif
telser eller anstalter kan med kyrkostyrelsen 
överenskomma om att stadgandena i denna 
lag skall tillämpas även i fråga om en sådan 
präst eller lektor som domkapitlet har be
rättigat att verka såsom präst eller lektor i 
dess tjänst eller en sådan diakonissa som 
handhar en lärarupp~ift som huvudsyssla i 
en diakonissanstalt. Ltkaså kan med kyrko-s
tyrelsen överenskommas om de villkor på 
vilka denna lag skall tillämpas i fråga om en 
person som är anställd hos en mellankyrklig 
eller motsvarande organisation eller hos 

Helsingfors den 29 september 1995 

någon annan evangelisk-luthersk kyrka eller 
dess församling i arbete bland finländska 
utvandrare eller som är eller under en tid av 
minst åtta år varit i missionsarbete utom
lands. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
För en person som har varit eller, när den

na lag träder i kraft, är föreståndarinna för 
en diakonissanstalt eller diakonissa med en 
läraruppgift som huvudsyssla i en diako
nissanstalt bibehålls de rättigheter till pen
sion som gäller när denna lag träder i 
kraft. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Undervisningsminister Olli-Pekka Heinonen 
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Bilaga 

l. 

La2 
om ändring av l § pensionslagen ror evangelisk-lutherska kyrkan 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs l § 2 mom. pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 20 maj 1966 

(298/66) samt 
ändras l § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 28 januari 1983 (112/83), som följer: 

Gällande lydelse 

Vad i J mom. är stadgat gäller även före
ståndarinna för diakonissanstalt samt diako
nissa, vilken såsom huvudsyssla utövar lä
rarverksamhet vid diakonissanstalt. 

Föreningar, annan sammanslutning, stif
telse eller anstalt kan med kyrkostyrelsen 
överenskomma om att stadgandena i denna 
lag skall tillämpas även i fråga om sådan 
präst eller lektor i dess tjänst för vilken 
domkapitlet utfårdat förordnande till befatt
ningen. Likaså kan med kyrkostyrelsen över
enskommas om de villkor, på vilka denna 
lag skall tillämpas i fråga om person som är 
anställd hos mellankyrkllig eller motsvaran
de organisation eller hos annan evangelisk
luthersk kyrka eller dess församling i arbete 
bland finländska utvandrare eller som är 
eller under en tid av minst åtta år varit 
missionsarbete utomlands. 

l § 

Föreslagen lydelse 

(2 mom. upphävs) 

Föreningar, andra sammanslutningar, stif
telser eller anstalter kan med kyrkostyrelsen 
överenskomma om att stad~andena i denna 
lag skall tillämpas även i fraga om en sådan 
präst eller lektor som domkapitlet har be
rättigat att verka såsom präst eller lektor i 
dess . tjänst, eller en sådan diakonissa som 
handhar en läraruppgift som huvudsyssla i 
en diakonissanstalt. Likaså kan med kyrko
styrelsen överenskommas om de villkor, på 
vilka denna lag skall tillämpas i fråga om en 
person som är anställd hos en mellankyrklig 
eller motsvarande organisation eller hos 
någon annan evangelisk-luthersk kyrka eller 
dess församling i arbete bland finländska 
utvandrare eller som är eller under en tid av 
minst åtta år varit i missionsarbete utom
lands. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
För en person som har varit eller, när 

denna lag träder i kraft, är föreståndarinna 
för en diakonissanstalt eller diakonissa med 
en läraruppgift som huvudsyssla i en diako
nissanstalt bibehålls de rättigheter till pen
sion som gäller när denna lag träder i kraft. 
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2. 

om ändring av l § lagen om familjepen~o~! inom den evangelisk-lutherska kyrkan 

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

kyrkan (258/70) l § 2 mom. och 
ändras l § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 28 januari 1983 (113/83), som följer: 

Gällande lydelse 

Vad i J mom. är stadgat gäller även före
ståndarinna för diakonissanstalt samt sådan 
diakonissa, vilken såsom huvudsyssla hand
har läraruppgift i diakonissanstalt. 

Föreningar, annan sammanslutning, stif
telse eller anstalt kan med kyrkostyrelsen 
överenskomma om att stadgandena i denna 
lag skall tillämpas även i fråga om sådan 
präst eller lektor i dess tjänst för vilken 
domkapitlet utfårdat förordnande till befatt
ningen. Likaså kan med kyrkostyrelsen över
enskommas om de villkor, på vilka denna 
lag skall tillämpas i fråga om person som är 
anställd hos mellankyrkllig eller motsvaran
de organisation eller hos annan evangelisk
luthersk kyrka eller dess församling i arbete 
bland finländska utvandrare eller som är 
eller under en tid av minst åtta år varit 
missionsarbete utomlands. 

l § 

Föreslagen lydelse 

(2 mom. upphävs) 

Föreningar, andra sammanslutningar, 
stiftelser eller anstalter kan med kyrkosty
relsen överenskomma om att stadgandena i 
denna lag skall tillämpas även i fråga om en 
sådan präst eller lektor som domkapitlet har 
berättigat att verka såsom präst eller lektor i 
dess tjänst eller en sådan diakonissa som 
handhar en läraruppgift som huvudsyssla i 
en diakonissanstalt. Likaså kan med kyrko
styrelsen överenskommas om de villkor, på 
vilka denna lag skall tillämpas i fråga om en 
person som är anställd hos en mellankyrklig 
eller motsvarande organisation eller hos 
någon annan evangelisk-luthersk kyrka eller 
dess församling i arbete bland finländska 
utvandrare eller som är eller under en tid av 
minst åtta år varit i missionsarbete utom
lands. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
För en person som har varit eller, när 

denna lag träder i kraft, är föreståndarinna 
för en diakonissanstaft eller diakonissa med 
en läraruppgift som huvudsyssla i en dia
konissanstalt bibehålls de rättigheter till 
pension som gäller när denna lag träder i 
kraft. 


