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Lag
om ändring av 99 § i en lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (954/2019) 99 § 1 mom. som

följer:

99 §

Inverkan på pensionsbeloppet av ändringar av en primär förmån eller pension

Avdrag av en primär förmån från pensionen justeras, om pensionstagaren beviljas en ny
primär förmån eller om beloppet av en primär förmån eller en pension enligt denna lag
ändras av någon annan orsak än en indexjustering eller engångsförhöjning. Pensionsbe-
loppet justeras också, om det från pension som avses i denna lag har dragits av en primär
förmån och pensionstagaren beviljas en annan arbetspension. Från delinvalidpension dras
dock inte av dagpenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, la-
gen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, lagen om ersättning
för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom eller lagen om ersättning
för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag eller ersättning
för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen eller patientförsäkringslagen, om dag-
penningen eller ersättningen för inkomstbortfall har beviljats på grund av ett skadefall el-
ler en trafikskada som inträffat under tiden med delinvalidpension. Från partiell förtida ål-
derspension eller den del av invalidpension och arbetslivspension som motsvarar beloppet
av partiell förtida ålderspension dras inte heller av ersättning för inkomstbortfall eller pen-
sion enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om lantbruksföre-
tagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, lagen om ersättning för olycksfall i mili-
tärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom, lagen om ersättning för olycksfall och tjänst-
göringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag, trafikförsäkringslagen, lagen om reha-
bilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen eller patientförsäkringslagen, om er-
sättningen för inkomstbortfall eller pensionen har beviljats på grund av ett skadefall eller
en trafikskada som inträffat under tiden med partiell förtida ålderspension, innan pen-
sionstagaren har uppnått sin lägsta ålder för ålderspension.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
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