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1274/2018
Lag
om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 16 § 1 mom., 58 § 1 mom.,
81 § 1 mom. och 153 § som följer:
16 §
Den partiella förtida ålderspensionens belopp
Grunden för den partiella förtida ålderspensionen är den pension som tjänats in i enlighet med arbetspensionslagarna fram till utgången av kalenderåret före det år då pensionen
börjar. I den intjänade pensionen beaktas som arbetsinkomst sådana arbetsinkomster som
betalats fram till utgången av det kalenderår som föregår den partiella förtida ålderspensionen. Pensionsandelen enligt denna lag är i enlighet med arbetstagarens ansökan 25 eller
50 procent av den pension enligt denna lag som utgör grunden för den partiella förtida ålderspensionen.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
58 §
Ändring av arbetslivspension till ålderspension
Arbetslivspensionen ändras till ålderspension vid ingången av månaden efter den under
vilken pensionstagaren uppnår sin lägsta ålder för ålderspension. I arbetstagarens ålderspension beaktas på ansökan pension som tjänats in av arbetsinkomster som betalats efter
att arbetslivspensionen började på basis av arbete som upphört innan arbetslivspensionen
började.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
81 §
Pensionstillväxt
Pensionen växer med 1,5 procent av de i 85 och 86 § avsedda pensionsgrundande arbetsinkomsterna för varje enskilt år (årsinkomst) som betalats till arbetstagaren från ingången av kalendermånaden efter den månad under vilken denne uppnått 17 års ålder fram
till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —

RP 87/2018
ShUB 7/2018
RSv 121/2018

1

1274/2018
153 §
En offentlig arbetsgivares skyldighet att lämna uppgifter
En offentlig arbetsgivare är skyldig att i fråga om personer som omfattas av denna lag
meddela Keva namn, personbeteckning, eller andra identifieringsuppgifter för personer
som saknar personbeteckning, datum för inledande och avslutande av tjänste- och arbetsavtalsförhållanden och i 4 § 2 mom. avsedda avtal och förtroendeuppdrag samt uppgifter
om löner och arvoden. Dessutom är en offentlig arbetsgivare skyldig att lämna Keva sina
identifieringsuppgifter och sitt pensionsarrangemangsnummer samt övriga uppgifter som
gäller personernas pensionsrätt och medlemssamfundens betalningsskyldighet.
Utöver det som föreskrivs i 1 mom. är en offentlig arbetsgivare skyldig att på begäran
lämna Keva och en besvärsinstans som avses i denna lag alla de uppgifter om en arbetstagares arbete och förhållanden i arbetet samt övriga motsvarande uppgifter som kan erhållas av arbetsgivarna och som är nödvändiga för ordnandet av pensionsskyddet och för avgörandet av ett anhängigt pensionsärende eller i övrigt är nödvändiga vid verkställigheten
av uppgifter enligt denna lag.
När en arbetsgivare ombes att lämna uppgifter som behövs för behandlingen av arbetstagarens pensions- eller rehabiliteringsärende, får till arbetsgivaren utan arbetstagarens
samtycke lämnas endast de sekretessbelagda uppgifter om arbetstagaren som är nödvändiga för att specificera vilka uppgifter som behövs vid beslutsfattandet i de nämnda ärendena.
Keva har rätt att i en offentlig arbetsgivares handlingar granska riktigheten av de uppgifter som avses i 1 och 2 mom.
Keva för register över de uppgifter som den får med stöd av denna paragraf och 151 §
och som påverkar rätten till pension för personer som omfattas av denna lag.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
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