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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
ändring av bestämmelserna om sista pensionsanstalt och 
till permanenta bestämmelser om datasekretess 

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
 

I denna proposition föreslås att lagen om 
pension för arbetstagare, lagen om pension 
för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållan-
den, lagen om pension för lantbruksföretaga-
re, lagen om pension för företagare, lagen om 
sjömanspensioner, lagen om kommunala 
pensioner och lagen om statens pensioner 
samt pensionslagen för evangelisk-luherska 
kyrkan, lagen om familjepensioner inom den 
evangelisk-lutherska kyrkan och lagen om 
Folkpensionsanstalten ändras så att arrange-
manget med sista pensionanstalt tas i bruk 
även inom evangelisk-lutherska kyrkans pen-
sionssystem och inom pensionssystemet för 
Folkpensionsanstaltens personal.  

I denna proposition föreslås också att be-
stämmelserna om hur den sista pensionsan-
stalten bestäms preciseras i fråga om bl.a. 
deltidspension, familjepension och invalid-
pension som beviljas en person som redan får 
pension. 

Det föreslås att ikraftträdelsebestämmel-
serna för arrangemanget med sista pensions-
anstalt ändras så att principen om sista pen-
sionsanstalt inte skall tillämpas, om pen-
sionssökanden på grundval av eget arbets- el-
ler tjänsteförhållande får pension eller på ba-
sis av ansökan som blivit anhängig före 
ikraftträdandet har rätt att få pension och om 
han eller hon ansöker om ny pension eller 
beviljas fortsatt pension. Arrangemanget med 
sista pensionsanstalt skall inte heller tilläm-
pas på familjepension som grundar sig på så-
dan pension som förmånslåtaren fick vid sin 
död och på vilken arrangemanget med sista 
pensionsanstalt inte har tillämpats.  

Det föreslås vidare att lagen om Folkpen-

sionsanstalten ändras så att pensionsskyddet 
för anställda vid Folkpensionsanstalten i fort-
sättningen, med vissa preciseringar, skall be-
stämmas direkt med stöd av lagen om statens 
pensioner och lagen om statens familjepen-
sioner samt lagarna om införande av dessa. 
Samtidigt tas bestämmelserna om pensions-
skyddet för Folkpensionsanstaltens personal 
in på lagnivå. Ändringen påverkar inte nivån 
på pensionsskyddet för Folkpensionsanstal-
tens personal. 

Dessutom föreslås att de temporära änd-
ringar som gjordes i följande lagar 2002 och 
som gäller till utgången av 2003 skall bli 
permanenta: lagen om pension för arbetsta-
gare, lagen om pension för arbetstagare i 
kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pen-
sion för företagare, lagen om pension för 
lantbruksföretagare, lagen om avträdelsepen-
sion, lagen om generationsväxlingspension 
för lantbruksföretagare, lagen om avträdelse-
ersättning för lantbruksföretagare  samt  la-
gen om avträdelsestöd för lantbruksföretaga-
re. Samtidigt föreslås att bestämmelserna om 
erhållande, utlämnande och hemlighållande 
av uppgifter i evangelisk-lutherska kyrkans 
pensionssystem i tillämpliga delar ändras så 
att de motsvarar datasekretessbestämmelser-
na i lagen om statens pensioner. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
den 1 januari 2004. En del av de föreslagna 
bestämmelserna avses gälla temporärt till ut-
gången av 2004, eftersom samma bestäm-
melser har ändrats i lagar som träder i kraft 
vid ingången av 2005. 
 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Nuläge 

Lagstiftning om sista pensionsanstalt 

Bestämmelser om arrangemanget med sista 
pensionsanstalt finns i lagen om pension för 
arbetstagare (395/1961, APL), lagen om pen-
sion för arbetstagare i kortvariga arbetsför-
hållanden (134/1962, KAPL), lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare (467/1969, 
LFöPL), lagen om pension för företagare 
(468/1969, FöPL), lagen om pension för 
konstnärer och särskilda grupper av arbetsta-
gare (662/1985, KoPL), lagen om sjömans-
pensioner (72/1956, SjPL), lagen om statens 
pensioner (280/1966, StPL), lagen om statens 
familjepensioner (774/1968, StFamPL), la-
gen om ordnande av pensionsskydd i statliga 
anställningsförhållanden som varar kortare 
tid än en månad (1152/1997) och i lagen om 
kommunala pensioner (549/2003, KomPL). 
Bestämmelserna om sista pensionsanstalt 
träder i kraft den 1 januari 2004. 

Arrangemanget med sista pensionsanstalt 
syftar till att göra det lättare för pensionssö-
kande och pensionstagare att sköta arbets-
pensionsärenden. Pensionssökanden får sam-
tidigt pensionsbeslut om pensioner enligt alla 
pensionssystem som omfattas av arrange-
manget och han eller hon behöver bara kon-
takta en pensionsanstalt, som sköter utbetal-
ningen av pensioner enligt de övriga pen-
sionssystemen och övriga uppgifter som an-
kommer på pensionsanstalterna.  

Med sista pensionsanstalt avses den pen-
sionsanstalt eller myndighet enligt APL, 
KAPL, KoPL, SjPL, FöPL, LFöPL, lagen om 
generationsväxlingspension för lantbruksfö-
retagare (1317/1990), lagen om avträdelse-
stöd för lantbruksföretagare (1293/1994), la-
gen om avträdelseersättning för lantbruksfö-
retagare (1330/1992) KomPL och StPL som 
ordnat det pensionsskydd som pensionssö-
kanden omfattats av på grundval av sitt sista 
tjänste- eller arbetsförhållande eller sin sista 
verksamhet som företagare eller som svarar 
för den pension för pensionssökanden till 
vilken den återstående tiden hänförs. Sista 

pensionsanstalt är i första hand den pensions-
anstalt som svarar för pensionssökandens 
pension för återstående tid. Om någon sådan 
pensionsanstalt inte finns, är sista pensions-
anstalt den pensionsanstalt där arbetstagaren 
senast varit försäkrad. Om pensionssökanden 
redan får ålders-, invalid- eller arbetslöshets-
pension eller generationsväxlingspension, av-
trädelseersättning eller avträdelsestöd, be-
traktas den pensionsanstalt som betalar re-
spektive förmån som sista pensionsanstalt 
också när pensionstagaren beviljas en ny 
pension. Om pensionstagaren ansöker om in-
validpension där den återstående tiden eller 
motsvarande förtjänst skall eller borde beak-
tas när pensionsbeloppet räknas ut, skall på 
invalidpensionen dock inte tillämpas vad 
som föreskrivits om arrangemanget med sista 
pensionsanstalt. I oklara fall avgör pensions-
skyddscentralen vilken pensionsanstalt som 
är behörig att handlägga pensionsansökan. 

Enligt arrangemanget med sista pensions-
anstalt skall varje pensionsanstalt som omfat-
tas av arrangemanget för egen del utreda och 
avgöra om sökanden har sådana arbets- eller 
tjänsteförhållanden eller sådan verksamhet 
som företagare som omfattas av det pen-
sionssystem som pensionsanstalten sköter. 
Detta beslut av pensionsanstalten sänds inte 
direkt till pensionssökanden eller pensionsta-
garen och det är inte förenat med självständig 
besvärsrätt. Ärendet får överklagas först när 
den sista pensionsanstalten har gett sökanden 
en beslutssammanställning över besluten av 
pensionsanstalterna inom de olika pensions-
systemen. 

Sista pensionsanstaltens beslutanderätt i 
ärenden som gäller invalidpension och indi-
viduell förtidspension är delvis olika när den 
sista pensionsanstalten är en pensionsanstalt 
inom den privata sektorn och när den sista 
pensionsanstalten är en pensionsanstalt som 
svarar för pensionsskyddet enligt det statliga 
pensionssystemet eller det kommunala pen-
sionssystemet. Om en pensionsanstalt inom 
den privata sektorn är sista pensionsanstalt, 
avgör den alltid rätten till invalidpension och 
individuell förtidspension i fråga om det pen-
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sionsskydd den sköter och alla fribrevspen-
sioner som omfattas av arrangemanget med 
sista pensionsanstalt. Också i sådana fall då 
en pensionsanstalt enligt det statliga pen-
sionssystemet eller det kommunala pensions-
systemet är sista pensionsanstalt avgör den 
alltid rätten till invalidpension även för de 
övriga fribrevspensioner som omfattas av ar-
rangemanget, om dess avgörande av sökan-
dens arbetsoförmåga baserar sig på den s.k. 
allmänna definitionen av arbetsoförmåga. I 
sådana fall där en pensionsanstalt inom den 
offentliga sektorn är sista pensionsanstalt och 
det ärende den skall avgöra baserar sig på 
den särskilda definitionen av arbetsoförmåga 
i yrket enligt den offentliga sektorns pen-
sionssystem eller det är fråga om individuell 
förtidspension, skall den avgöra rätten till in-
validpension eller individuell förtidspension 
också i fråga om pension inom den privata 
sektorn, om det månatliga beloppet av fri-
brevspensioner enligt den privata sektorns 
pensionssystem är högst 672,66 euro enligt 
2003 års APL-indexnivå. I den privata sek-
torns pensionssystem ingår sålunda en på 
detta sätt begränsad utlösningsmekanismen 
för invalidpensioner.  

I sådana fall då den bedömning av sökan-
dens arbetsförmåga som en pensionsanstalt 
inom den offentliga sektorn gjort i egenskap 
av sista pensionsanstalt baserar sig på speci-
albestämmelser i de pensionslagar för den of-
fentliga sektorn som avses ovan eller om det 
är fråga om individuell förtidspension och 
det månatliga beloppet av fribrevspensioner 
inom den privata sektorn överskrider ovan 
nämnda maximibelopp om 672,66 euro, skall 
pensionsanstalten inom den offentliga sek-
torn innan den fattar sitt beslut förhandla 
med den avgörande pensionsanstalten inom 
den privata sektorn. Syftet med förhandlings-
skyldigheten är att en enhetlig lösning skall 
nås. Om det i ett dylikt fall som omfattas av 
arbetspensionsanstalternas inbördes förhand-
lingsskyldighet händer att den bedömning 
som den avgörande pensionsanstalten inom 
den privata sektorn ger om sökandens arbets-
förmåga avviker från den sista pensionsan-
staltens ståndpunkt, skall pensionsanstalten 
inom respektive pensionssystem liksom nu 
avgöra ärendet genom ett eget beslut.   

Besvär över en beslutssammanställning av 

den sista pensionsanstalten tillställs den sista 
pensionsanstalten. Den sista pensionsanstal-
ten skall begära utlåtande om besvären av de 
pensionsanstalter inom de övriga pensionssy-
stemen som sköter det pensionsskydd som 
besvären gäller. Utlåtande behöver dock inte 
begäras om besvären gäller enbart bedöm-
ningen av ändringssökandens arbetsförmåga, 
bortsett från sådana fall där avgörandet om-
fattas av arbetspensionsanstalternas inbördes 
förhandlingsskyldighet. Den sista pensions-
anstalten skall då förhandla med pensionsan-
stalten inom den privata sektorn och, om den 
sista pensionsanstalten och pensionsanstalten 
inom den privata sektorn är av olika åsikt om 
godkännandet av besvären, skall besvären 
liksom nu behandlas i den behöriga besvärs-
instansen inom bägge pensionssysstemen. I 
övriga fall behandlas besvären i den besvärs-
instans som bestäms enligt den sista pen-
sionsanstalten. Om samtliga pensionsanstal-
ter vilkas beslut besvären gäller godkänner 
ändringssökandens yrkanden till den del de 
gäller ifrågavarande pensionsanstalts beslut, 
skall den sista pensionsanstalten ge en ny, 
rättad beslutssammanställning. Rättar någon 
av pensionsanstalterna inte sitt beslut i enlig-
het med ändringssökandens krav, skall den 
sista pensionsanstalten inom 30 dagar efter 
besvärstidens utgång tillställa besvärsinstan-
sen besvärsskriften samt de utlåtanden som 
givits med anledning av den. Från tidsfristen 
30 dagar kan avvikelse göras, om inhämtan-
de av tilläggsutredning som behövs med an-
ledning av besvären kräver det. Besvärsskrif-
ten och utlåtandena skall dock alltid sändas 
till besvärsinstansen senast inom 60 dagar 
från besvärstidens utgång. Besvären behand-
las i de besvärsinstanser som bestäms enligt 
den sista pensionsanstalten.  

Den sista pensionsanstalten sköter utbetal-
ningen av pensioner enligt beslutssamman-
ställningen och pensionsanstaltens övriga 
uppgifter i anslutning till pensionerna. Dessa 
uppgifter omfattar indexjustering av pensio-
nerna enligt beslutssammanställningen, för-
skottsinnehållning på det totala pensionsbe-
loppet och övriga åtgärder i anslutning till de 
pensioner den skall utbetala och till verkstäl-
ligheten av beslutssammanställningen. Pen-
sionsskyddscentralen tar ut de kostnader jäm-
te ränta som den sista pensionsanstalten 
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åsamkats av utbetalningen av pensioner en-
ligt de övriga pensionssystemen och gottgör 
den sista pensionsanstalten dessa kostnader 
senast under det kalenderår som följer på ut-
betalningsåret. Om förfarandet överenskoms 
närmare i ett avtal mellan pensionsskydds-
centralen, den kommunala pensionsanstalten 
och statskontoret. 

Arrangemanget med sista pensionsanstalt 
tillämpas inte när pensionssökanden har ar-
betat parallellt inom två eller flera pensions-
system fram till pensionsfallet. Då skall varje 
pensionssystem liksom nu meddela ett pen-
sionsbeslut samt sköta utbetalningen av pen-
sionen och pensionsanstaltens övriga uppgif-
ter i anslutning till pensionen.  

Enligt ikraftträdelsebestämmelserna för 
lagändringarna gällande sista pensionsanstalt 
skall bestämmelserna om sista pensionsan-
stalt tillämpas på pensionsansökningar som 
blir anhängiga efter det att lagarna har trätt i 
kraft. Bestämmelserna om sista pensionsan-
stalt skall dock inte tillämpas, om pensions-
sökanden på grundval av eget arbets- eller 
tjänsteförhållande eller egen verksamhet som 
företagare får pension enligt en lag som av-
ses i 8 § 4 mom. 1-4 eller 10-13 APL, pen-
sionen har beviljats innan lagen träder i kraft 
och utbetalningen av pensionen har inletts 
när lagen träder i kraft. Detta gäller så länge 
pensionen betalas utan avbrott eller när av-
bruten pension börjar betalas på nytt. 
 
Evangelisk-lutherska kyrkans pensionssys-
tem 

Bestämmelser om evangelisk-lutherska 
kyrkans pensionssystem finns i pensionsla-
gen för evangelisk-lutherska kyrkan 
(298/1966, KyPL) och lagen om familjepen-
sioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan 
(258/1970, KyFamPL). 

Enligt 1 § KyPL gäller lagen den som står i 
tjänste- eller arbetsförhållande till evange-
lisk-lutherska kyrkan, en församling inom 
den, ett församlingsförbund eller någon an-
nan sammanslutning av församlingar, om 
inte något annat särskilt föreskrivs om pen-
sionsskyddet. Dessutom kan föreningar, and-
ra sammanslutningar, stiftelser eller anstalter 
med kyrkostyrelsen överenskomma om att 
KyPL skall tillämpas i fråga om en sådan 

präst eller lektor som domkapitlet har berät-
tigat att vara verksam såsom präst eller lektor 
i den aktuella arbetsgivarens tjänst. Med stöd 
av överenskommelse kan även försäkras så-
dan diakonissa som handhar en läraruppgift 
som huvudsyssla i en diakonissanstalt. Med 
kyrkostyrelsen kan likaså överenskommas 
om de villkor, på vilka KyPL skall tillämpas 
i fråga om en person som är anställd hos en 
mellankyrklig organisation eller hos någon 
annan evangelisk-luthersk kyrka i arbete 
bland finländska utvandrare eller som under 
en tid av minst åtta år varit i missionsarbete 
utomlands.  

För närvarande finns det ca 17 000 försäk-
rade i anställningar som omfattas av KyPL 
och ca 14 500 personer får pension enligt 
pensionssystemet. 

Enligt 1 § 1 mom. KyPL har den som om-
fattas av lagen, om inte något annat följer av 
KyPL, rätt till ålders-, invalid-, arbetslöshets- 
och deltidspension, i tillämpliga delar enligt 
de bestämmelser som gäller för personer i 
tjänste- eller arbetsförhållande till staten. En-
ligt KyPL intjänas dock pension endast för 
arbete som utförts i ett tjänste- eller arbets-
förhållande, och för parallella anställningar 
hos olika arbetsgivare uträknas pensionerna 
separat. Rätt till pension föreligger om en an-
ställning som omfattas av KyPL har upphört 
efter den 30 juni 1962. 

Enligt KyFamPL betalas familjepension ef-
ter en avliden person som omfattats av KyPL 
i tillämpliga delar i enlighet med lagen om 
statens familjepensioner (StFamPL). I Ky-
FamPL hänvisas dessutom till vissa bestäm-
melser i KyPL. Enligt 8 § KyFamPL har vis-
sa personer kunnat välja familjepension en-
ligt den tidigare kyrkans familjepensionskas-
sa. På dem tillämpas inte bestämmelserna i 
KyFamPL. Familjepensioner har i regel re-
dan beviljats efter de personer som gjort ett 
val.  

Enligt 6 § KyPL ombesörjs pensionsskyd-
det av kyrkans centralfond. Kyrkostyrelsen är 
styrelse för kyrkans centralfond. Vid kyrko-
styrelsen finns ett pensionsombud, som har 
rätt att följa med handläggningen av pen-
sionsärenden i kyrkostyrelsen och kyrkans 
centralfond.  

Enligt 7 § 1 mom. KyPL meddelar kyrko-
styrelsen beslut i pensionsärenden. Ändring i 
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kyrkostyrelsens pensionsbeslut söks hos sta-
tens pensionsnämnd och ändring i nämndens 
beslut söks hos försäkringsdomstolen. Be-
svärsrätt har pensionssökande eller pensions-
tagare och pensionsombud. Vid behandling 
av pensionsbesvär med stöd av KyPL och 
KyFamPL följer besvärsinstanserna samma 
ordning och sammansättning som vid be-
handlingen av statskontorets StPL-
pensionsbeslut.   

Såsom pensionsanstalt tillämpar kyrkans 
centralfond samma samarbetsformer med ar-
betspensionsanstalterna och Folkpensionsan-
stalten som andra pensionsanstalter som skö-
ter verkställigheten av den offentliga sek-
torns pensionssystem. Kyrkans centralfond 
omfattas dock inte av de bestämmelser om 
sista pensionsanstalt som träder i kraft vid 
ingången av 2004.  
 
Pensionsskydd för Folkpensionsanstaltens 
personal 

Bestämmelser om pensioner och familje-
pensioner för tjänstemän vid Folkpensions-
anstalten finns i 13 § lagen om Folkpen-
sionsanstalten (731/2001, FPAL). I 13 § 1 
mom. sägs att den som är anställd hos Folk-
pensionsanstalten har rätt till pension och 
familjepensionsskydd av Folkpensionsanstal-
tens medel med iakttagande i tillämpliga de-
lar av de grunder som anges i bestämmelser-
na om pensioner och familjepensioner för 
dem som är i statens tjänst.  

Enligt 7 § 1 mom. 8 och 9 punkten FPAL 
skall Folkpensionsanstaltens styrelse faststäl-
la generaldirektörens och de övriga direktö-
rernas pensionsförmåner samt tjänstemän-
nens pensions- och familjepensionsstadgor. 
Folkpensionsanstaltens pensionsstadga har 
fastställts den 31 juli 1967 och familjepen-
sionsstadgan den 21 februari 1969. Pensions-
stadgan och familjepensionsstadgan har där-
efter ändrats så att de motsvarar ändringarna 
i StPL och StFamPL. Generaldirektörens och 
de övriga direktörernas pensioner har också 
fastställts i enlighet med StPL och StFamPL. 
Inom personalpensionssystemet enligt FPAL 
börjar pension dock intjänas från 21 år i stäl-
let för den allmänt gällande åldern 23 år. För 
pensionerna för Folkpensionsanstaltens per-
sonal finns det inte några särskilda lägre ål-

derspensionsgränser gällande StPL- eller 
KTAPL-pensioner.   

För närvarande har Folkpensionsanstalten 
ca 6 100 anställda och ca 4 600 får Folkpen-
sionsanstaltens personalpension.  

I 13 § 2 och 3 mom. FPAL bestäms om be-
handling och sökande av ändring i personal-
pensionsärenden. Såsom förstainstans beslu-
tar Folkpensionsanstalten i ärenden som gäll-
er pension. Vid Folkpensionsanstalten finns 
dessutom ett pensionsombud som har rätt att 
följa handläggningen av personalpensions-
ärenden. 

Ändring i Folkpensionsanstaltens beslut 
som gäller personalpension söks hos försäk-
ringsdomstolen, som är enda besvärsinstans 
för dessa ärenden. Pensionsombudet har ock-
så självständig besvärsrätt. Besvärskanalen i 
fråga om Folkpensionsanstaltens personal-
pensioner avviker från den besvärskanal i två 
steg som gäller inom de övriga arbetspen-
sionssystemen. Det finns inte någon lägre be-
svärsinstans än försäkringsdomstolen som 
skulle motsvara t.ex. statens pensionsnämnd. 
Årligen har det inlämnats ca fem besvärs-
skrifter som gällt personalpensioner.  

Enligt de stadfästa bestämmelserna om sis-
ta pensionsanstalt omfattar inte arrange-
manget med sista pensionsanstalt pensions-
systemet för Folkpensionsanstaltens personal 
och inte heller evangelisk-lutherska kyrkans 
pensionssystem av. 

Bestämmelser om täckning av pensionsför-
säkring som grundar sig på anställning hos 
Folkpensionsanstalten finns i 59 a § folkpen-
sionslagen (347/1956 FolkpensL) och i 
ikraftträdelsebestämmelsen om ändring av 
lagen om folkpensionsanstalten (908/1998). 
Enligt 59 a § 1 mom. FolkpensL utgör Folk-
pensionsanstaltens pensionsansvarsfonder 
täckning för pensionsskyddet för anställda 
vid Folkpensionsanstalten. Enligt 14 § FPAL 
är arbetstagarnas pensionsavgift för personer 
som är anställda hos Folkpensionsanstalten 
en till sin storlek mot den i 12 b § 1 mom. 
APL bestämda pensionsavgiftsprocenten sva-
rande del av lönen. Medel som består av ar-
betstagarnas pensionsavgifter får användas 
till utbetalning av pensioner till Folkpen-
sionsanstaltens personal till ett belopp mot-
svarande högst den andel som inom det pen-
sionssystem som avses i APL används för ut-
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jämning av det genomsnittliga pensionsan-
svaret.  
 
Särskilda frågor i anslutning till arrange-
manget med sista pensionsanstalt 

Individuell förtidspension 

De lagändringar som redan gjorts i den pri-
vata och den offentliga sektorns pensionssys-
tem innebär att individuell förtidspension 
successivt frångås från och med ingången av 
2004.  

Inom den privata sektorns pensionssystem 
har arbetstagare födda före 1944 rätt till indi-
viduell förtidspension när de har fyllt 58 år. 
Från ingången av 2004 har inte arbetstagare 
födda 1944 eller därefter längre rätt till indi-
viduell förtidspension enligt den privata sek-
torns pensionssystem (lagarna 630-
632/2002). Samtidigt som rätten till indivi-
duell förtidspension slopades för personer 
födda 1944 eller därefter intogs i den privata 
sektorns pensionssystem en bestämmelse en-
ligt vilken arbetsoförmågans yrkesmässiga 
natur skall betonas vid bedömningen av rät-
ten till invalidpension för dem som fyllt 60 
år, dvs. personer som enligt tidigare bestäm-
melser varit berättigade till individuell för-
tidspension, när karriären i förvärvsarbete är 
lång och när ett tungt och slitsamt arbete i 
kombination med faktorer som hör samman 
med åldrandet gör det oskäligt att fortsätta att 
arbeta.  

Också inom det statliga pensionssystemet 
och det kommunala pensionssystemet har 
personer födda före 1944 rätt till individuell 
förtidspension från och med 58 års ålder. 
Personer födda 1944 eller därefter har i regel 
inte längre rätt att få individuell förtidspen-
sion från och med ingången av 2004 (lagarna 
1006/2002, 549 och 550/2003). Inom det 
statliga och det kommunala pensionssystemet 
har dock vissa tjänsteinnehavare och arbets-
tagare födda 1944-1947 behållit sin rätt till 
individuell förtidspension. Den individuella 
förtidspensionen infördes en gång i tiden i 
den offentliga sektorns pensionssystem för 
att ersätta de tidigare lägre yrkesbaserade 
pensionsåldrarna. När systemet med indivi-
duell förtidspension trädde i kraft gavs de 
personer som omfattats av det yrkesbaserade 

pensionsålderssystemet rätt att välja den tidi-
gare yrkesbaserade pensionsåldern i stället 
för systemet med individuell förtidspension. 
För dem som inte valde den yrkesbaserade 
pensionsåldern utan övergick till individuell 
förtidspension har rätten att få individuell 
förtidspension skyddats mot senare lagänd-
ringar. Enligt det statliga och det kommunala 
pensionssystemet har sålunda tjänsteinneha-
vare och arbetstagare födda 1944-1946 som 
haft rätt att välja den yrkesbaserade pen-
sionsåldern men som inte gjort något val 
fortfarande rätt att få individuell förtidspen-
sion vid 58 års ålder. För sådana tjänsteinne-
havare och arbetstagare som är födda 1947 
och som uppfyller motsvarande villkor är ål-
dersgränsen för individuell förtidspension 59 
år. 

Inom evangelisk-lutherska kyrkans pen-
sionssystem och systemet med Folkpensions-
anstaltens personalpensioner iakttas i fråga 
om individuell förtidspension samma be-
stämmelser som inom det statliga pensions-
systemet. 
 
Avbrytande av utbetalning av invalidpension 

Enligt pensionslagarna för den offentliga 
sektorn kan utbetalningen av invalidpension 
dras in eller avbrytas. I 18 § 1 mom. StPL 
sägs att invalidpension skall indras, utbetal-
ningen av den avbrytas eller dess belopp 
nedsättas, om pensionstagaren konstateras 
vara förmögen att handha förvärvsarbete och 
om sådant statligt eller annat förvärvsarbete 
står honom till buds som med beaktande av 
hans ålder, yrkeskunskap och övriga omstän-
digheter bör anses vara lämpligt för honom 
och trygga en skälig utkomst. Enligt 116 § 
KomPL avbryts utbetalningen av pension el-
ler sänks eller höjs det belopp som skall beta-
las från ingången av den kalendermånad som 
följer på den månad då grunden för avbrottet 
eller sänkningen eller höjningen har yppat 
sig. Inom evangelisk-lutherska kyrkans pen-
sionssystem och pensionssystemet för Folk-
pensionsanstaltens personalpensioner iakttas 
samma bestämmelser som i StPL. 

I den privata sektorns pensionssystem finns 
inte några bestämmelser om avbrytande av 
utbetalningen av invalidpension. Utbetal-
ningen kan bara dras in. Bestämmelser om 



 RP 85/2003 rd  
  
    

 

11

indragning av invalidpension finns i 4 § 6 
mom. APL. I momentet sägs att invalidpen-
sion indras då pensionstagaren återfått sin ar-
betsförmåga i sådan grad att han inte längre 
uppfyller villkoren för erhållande av pensio-
nen. I samband med de lagändringar som trä-
der i kraft vid ingången av 2005 (634—
638/2003) intogs en bestämmelse om avbry-
tande av invalidpension även i den privata 
sektorns pensionssystem. 
 
Utbetalning av invalidpension enligt StPL in-
leds 

Enligt StPL kan invalidpension börja beta-
las när utbetalning av lön har upphört. Inva-
lidpensioner enligt den privata sektorns pen-
sionssystem och enligt det kommunala pen-
sionssystemet börjar däremot antingen efter 
det att primärtiden för sjukdagpenning gått ut 
eller från ingången av månaden näst efter den 
då arbetsoförmågan började. Det kan sålunda 
hända att pensionsdelen i invalidpensionen 
från den privata sektorns pensionssystem och 
det kommunala pensionssystemet börjar ut-
betalas för samma tid som arbetstagaren får 
lön för sjukdomstiden. Pensionsdelen enligt 
StPL börjar däremot utbetalas först när utbe-
talningen av lön för sjukdomstiden har upp-
hört. Med anledning av arrangemanget med 
sista pensionsanstalt är det ändamålsenligt att 
invalidpensionen inom alla pensionssystem 
börjar betalas samtidigt som enligt den priva-
ta sektorns pensionssystem och det kommu-
nala pensionssystemet. 
 
Automatiskt avbrott och justering av pen-
sionslönen enligt prövning 

Inom förvärvspensionssystemen syftar au-
tomatiska avbrott till att säkerställa att pen-
sionsskyddet för åldrande arbetstagare bibe-
hålls på en skälig nivå när inkomsterna sjun-
ker från den nivå de förtjänade som yngre. 
Justering av pensionslönen enligt prövning 
syftar till att säkerställa nivån på pensions-
skyddet i sådana situationer där en arbetsta-
gares inkomster av något undantagsskäl är 
lägre än hans eller hennes stabiliserade för-
värvsinkomst. 

I APL, SjPL, StPL och KomPL finns be-
stämmelser om s.k. automatiskt avbrott. 

Inom evangelisk-lutherska kyrkans pensions-
system och pensionssystemet för Folkpen-
sionsanstaltens personalpensioner iakttas 
samma bestämmelser som i StPL. Med au-
tomatiskt avbrott avses en situation där ett 
arbets- eller anställningsförhållande som va-
rat i minst tio år före utgången av det år då 
arbetstagaren fyllt 54 år avslutas vid utgång-
en av nämnda år. Har arbetsförhållandet vid 
denna tidpunkt inte fortgått i tio år, avbryts 
det vid utgången av det år då tio år har upp-
nåtts. 

Efter ett automatiskt avbrott bildar arbets-
förhållandet två separata perioder för beräk-
ningen av pensionen. För dessa arbets- eller 
anställningsperioder bestäms pension på 
samma sätt som för två separata arbets- eller 
anställningsförhållanden. Ett arbets- eller an-
ställningsförhållande anses dock ha fortgått 
utan avbrott när pensionslönen bestäms, om 
pensionens belopp blir större om det räknas 
ut på detta sätt.  

Också bestämmelsen om justering av pen-
sionslönen enligt prövning har samma inne-
håll i pensionslagarna för den offentliga och 
den privata sektorn. Enligt bestämmelsen 
gäller att om det av arbetstagarens eller för-
månstagarens uppgifter framgår att pensions-
lönen av ett arbets- eller anställningsförhål-
lande, av något undantagsskäl som yppat sig 
högst tio år före pensionsfallet, är lägre än 
hans eller hennes stabiliserade lön i samma 
arbets- eller anställningsförhållande, innan 
sådant skäl yppade sig, och om denna 
omständighet har minst 20 procents inverkan 
på pensionsskyddet, anses som pensionslön 
av detta arbets- eller anställningsförhållande 
den genomsnittliga inkomst som han eller 
hon hade haft om nämnda undantagsskäl inte 
hade funnits.  
 
Bestämmelser om erhållande, utlämnande 
och hemlighållande av uppgifter 

Bestämmelserna om erhållande, utlämnan-
de och hemlighållande av uppgifter i fråga 
om den privata sektorns pensionssystem samt 
det statliga och det kommunala pensionssys-
temet reviderades 2002 (lagarna 646-
659/2002). Lagarna trädde i kraft vid ingång-
en av oktober 2002. Eftersom de nya be-
stämmelserna om erhållande, utlämnande 
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och hemlighållande av uppgifter i fråga om 
den privata sektorns pensionssystem innebar 
att delvis samma lagrum ändrades som i de 
fastställda lagar gällande principen om sista 
pensionsanstalt som skall träda i kraft vid in-
gången av 2004 (lagarna 375-379/2001) ut-
färdades bestämmelserna temporärt till att 
gälla till utgången av 2003.   

Genom de reviderade datasekretessbe-
stämmelserna ändrades de tidigare bestäm-
melserna om erhållande, utlämnande och 
hemlighållande av uppgifter i APL, KAPL, 
KoPL, FöPL, LFöPL, lagen om avträdelse-
pension (16/1974, AvPL), lagen om genera-
tionsväxlingspension för lantbruksföretagare, 
lagen om avträdelseersättning för lantbruks-
företagare, lagen om avträdelsestöd för lant-
bruksföretagare, SjPL, StPL, StFamPL, lagen 
om statens pensionsfond (1372/1989) och 
KTAPL med hänsyn till bestämmelserna i 
Europeiska gemenskapernas råds direktiv om 
skydd av den personliga integriteten vid han-
tering av personuppgifter och om dessa upp-
gifters fria rörlighet, den nya grundlagan, 
personuppgiftslagen (523/1999) och lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999, offentlighetslagen).  

I pensionssystemet för Folkpensionsanstal-
tens personalpensioner iakttas bestämmelser-
na i StPL om erhållande, utlämnande och 
hemlighållande av uppgifter. För evangelisk-
lutherska kyrkans pensionssystem finns inte 
några bestämmelser om förmånstagarens 
skyldighet att lämna uppgifter. Bestämmel-
serna i StPL har tillämpats till denna del. I 10 
§ KyPL bestäms däremot om kyrkostyrelsens 
rätt att få uppgifter. Innehållet i paragrafen 
motsvarar motsvarande bestämmelser i StPL 
och KTAPL i deras gällande lydelse före de 
lagändringar som trädde i kraft vid ingången 
av oktober 2002. 

Bestämmelserna i offentlighetslagen och 
personuppgiftslagen tillämpas som sådana på 
all verksamhet vid evangelisk-lutherska kyr-
kans centralfond och kyrkostyrelsen, om inte 
något annat bestäms särskilt i lag. Kyrkans 
centralfond i egenskap av pensionsanstalt 
och kyrkostyrelsen i egenskap av avgörare av 
pensionsärenden tvingas inom ramen för sin 
verksamhet behandla personuppgifter som 
föreskrivits som hemliga i offentlighetslagen 
och som känsliga i personuppgiftslagen. För 

att dessa uppgifter som är nödvändiga för 
verkställigheten av pensionssystemet skall 
kunna fås, utlämnas och även i övrigt be-
handlas så ändamålsenligt och smidigt som 
möjligt i den evangelisk-lutherska kyrkans 
pensionssystem och även i vidare kretsar 
inom socialförsäkringen, dock utan att indi-
videns integritetsskydd äventyras i onödan, 
behövs det särskilda bestämmelser om detta i 
den evangelisk-lutherska kyrkans pensions-
system. 
 
2.  Bedömning av nuläget  

Bestämmelser om principen om sista pen-
sionsanstalt 

Arrangemanget med sista pensionsanstalt 
träder i kraft vid ingången av 2004. Arran-
gemanget syftar till att göra det lättare för 
pensionssökande och pensionstagare som va-
rit försäkrade enligt både pensionslagar för 
den privata sektorn och pensionslagar för den 
offentliga sektorn att sköta sina pensions-
ärenden inom förvärvspensionssystemet. 
Lagstiftningen om arrangemanget stadfästes 
redan 2001, eftersom införandet av arrange-
manget kräver omfattande, tidskrävande och 
dyra datatekniska förändringar. I det skede 
då lagstiftningen om sista pensionsanstalt be-
reddes och lagarna stadfästes var utgångs-
punkten att arrangemanget under det första 
skedet skall omfatta den privata sektorns 
pensionssystem, det statliga pensionssyste-
met och det kommunala pensionssystemet 
och att arrangemanget i ett senare skede ut-
sträcks även till övriga pensionssystem inom 
den offentliga sektorn. Evangelisk-lutherska 
kyrkans pensionssystem och pensionssyste-
met för Folkpensionsanstaltens personal har 
senare meddelat att de är villiga att ansluta 
sig till arrangemanget med sista pensionsan-
stalt redan vid ingången av 2004. De data-
tekniska ändringarna inför systemet med sis-
ta pensionsanstalt har också redan genom-
förts så, att det är möjligt att evangelisk-
lutherska kyrkans pensionssystem och pen-
sionssystemet för Folkpensionsanstaltens 
personal kan omfattas av arrangemanget ge-
nast när det tas i bruk. Inlemmandet av de 
nämnda pensionssystemen kompletterar ar-
rangemanget med sista pensionsanstalt och 



 RP 85/2003 rd  
  
    

 

13

underlättar skötseln av pensionsärenden för 
allt fler pensionssökande och pensionstagare.  

Enligt bestämmelserna om fastställandet av 
sista pensionsanstalt gäller att den pensions-
anstalt som betalar ålders-, invalid- eller ar-
betslöshetspension eller generationsväxlings-
pension, avträdelseersättning eller avträdel-
sestöd betraktas som sista pensionsanstalt 
också när pensionstagaren beviljas en ny 
pension. Om pensionstagaren söker invalid-
pension i vilken den återstående tiden eller 
motsvarande förtjänst skall eller borde beak-
tas när pensionsbeloppet räknas ut, skall på 
invalidpensionen dock inte tillämpas vad 
som föreskrivs om arrangemanget med sista 
pensionsanstalt. Utanför arrangemanget med 
sista pensionsanstalt faller sålunda bara så-
dan invalidpension som beviljas en person 
som redan får pension, där den återstående 
tiden eller motsvarande förtjänst skall eller 
borde beaktas när pensionsbeloppet fastställs. 
Principen om sista pensionsanstalt tillämpas 
sålunda t.ex. i en situation där en person som 
får ålderspension enligt den offentliga sek-
torns pensionssystem, innan han eller hon 
fyller 65 år ansöker om sådan invalidpension 
på grundval av arbete enligt den privata sek-
torns pensionssystem där den återstående ti-
den eller motsvarande förtjänst inte skall be-
aktas när pensionsbeloppet räknas ut. Sista 
pensionsanstalt är i sådana fall den pensions-
anstalt inom den offentliga sektorn som beta-
lar ålderspension och som inte bedömer sö-
kandens arbetsförmåga enligt det egna sys-
temet utan avgör sökandens ärende gällande 
arbetsoförmåga enbart enligt bestämmelserna 
för den privata sektorns pensionssystem. Det 
kan dock inte anses önskvärt att det förhåller 
sig så att pensionsanstalten måste bedöma 
sökandens arbetsförmåga enbart enligt ett 
annat pensionssystems definition av arbets-
oförmåga. Även sådana ansökningar om in-
validpension av arbetstagare som redan får 
pension där den återstående tiden eller mot-
svarande förtjänst inte skall beaktas när pen-
sionsbeloppet räknas ut bör därför på några 
undantag när falla utanför arrangemanget 
med sista pensionsanstalt. 

I bestämmelserna om arrangemanget med 
sista pensionsanstalt anges inte särskilt hur 
arrangemanget skall tillämpas i fråga om del-
tidspensioner eller familjepensioner. Sådana 

fall omfattas sålunda i princip av arrange-
manget med sista pensionsanstalt. Det är 
dock skäl att precisera bestämmelserna till 
denna del, därför att det i vissa situationer 
inte är ändamålsenligt att tillämpa arrange-
manget med sista pensionsanstalt på deltids-
pensioner och familjepensioner. 

Så som beskrivits ovan har vissa åren 
1944-1946 födda tjänsteinnehavare och ar-
betstagare inom det statliga och det kommu-
nala pensionssystemet behållit sin rätt att få 
individuell förtidspension vid 58 års ålder 
och vissa år 1947 födda tjänsteinnehavare 
och arbetstagare har behållit sin rätt att få in-
dividuell förtidspension vid 59 års ålder. 
Inom evangelisk-lutherska kyrkans pensions-
system och pensionssystemet för Folkpen-
sionsanstaltens personal iakttas i fråga om 
individuell förtidspension samma bestäm-
melser som inom det statliga pensionssyste-
met. För att en pensionsanstalt inom det 
kommunala eller det statliga pensionssyste-
met i egenskap av sista pensionsanstalt också 
skall kunna ge ett avgörande om individuell 
förtidspension enligt den privata sektorns 
pensionssystem ingår en s.k. utlösningsme-
kanism i de bestämmelser i 4 e § 2 mom. 
APL som träder i kraft vid ingången av 2004. 
Utlösningsmekanismen innebär att en arbets-
tagare har rätt att få individuell förtidspen-
sion också när han eller hon, efter det att ett 
arbetsförhållande som omfattas av APL har 
upphört, för ett senare tjänste- eller arbets-
förhållande beviljats pension enligt 9 c § 
StPL eller motsvarande bestämmelse i den 
kommunala pensionsanstaltens pensionsstad-
ga, om inte något annat följer av förhand-
lingsförfarandet enligt 10 d § 5 mom. APL. 
Avsikten är dock inte att utlösningsmeka-
nismen i APL skall medföra rätt till individu-
ell förtidspension enligt den privata sektorns 
pensionssystem för andra än sådana pen-
sionssökande som på grund av sin ålder har 
rätt att få individuell förtidspension också en-
ligt den privata sektorns pensionssystem. Or-
dalydelsen i 4 e § 2 mom. APL bör därför 
preciseras. 

Samtidigt som rätten till individuell för-
tidspension slopades för arbetstagare födda 
1944 eller därefter intogs i den privata sek-
torns pensionssystem en bestämmelse enligt 
vilken arbetsoförmågans yrkesmässiga natur 
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skall betonas vid bedömningen av arbetsför-
mågan hos pensionssökande som fyllt 60 år, 
när karriären i förvärvsarbete är lång och när 
ett tungt och slitsamt arbete i kombination 
med faktorer som hör samman med åldrandet 
gör det oskäligt att fortsätta att arbeta. När 
arbetsförmågan hos pensionssökande som 
fyllt 60 år bedöms inom den privata sektorn 
beaktas sålunda i hög grad samma faktorer 
som när rätten till indivuell förtidspension 
bedöms. 

Den sista pensionsanstalten skall inom 30 
dagar sända besvärsskriften samt de utlåtan-
den som givits med anledning av den till be-
svärsinstansen, om den inte kan rätta besluts-
sammanställningen i enlighet med ändrings-
sökandens krav. Innan ett rättelseärende be-
handlas skall den sista pensionsanstalten i 
andra besvärssituationer än sådana som gäll-
er invalidpension begära utlåtande om besvä-
ren av de pensionsanstalter inom de övriga 
pensionssystemen som sköter det pensions-
skydd som besvären gäller. Om besvären 
gäller bedömning av ändringssökandens ar-
betsförmåga och avgörandet omfattas av ar-
betspensionsanstalternas inbördes förhand-
lingsskyldighet, skall pensionsanstalten inom 
den offentliga sektorn i egenskap av sista 
pensionsanstalt i besvärssituationer förhandla 
med pensionsanstalten inom denna privata 
sektorn innan ärendet behandlas. Kravet en-
ligt stadfästa bestämmelser att om den sista 
pensionsanstalten inte kan rätta beslutet skall 
besvärsärenden överföras till besvärsinstan-
sen inom 30 dagar från besvärstidens utgång, 
lämpar sig inte för sådana situationer där den 
sista pensionsanstalten är skyldig att begära 
andra pensionsanstalters utlåtande om besvä-
ren eller samråda om arbetsförmågan med en 
pensionsanstalt inom den privata sektorn. 
Den sista pensionsanstalten bör ha tid att be-
handla ett självrättelseärende efter det att den 
har fått de begärda utlåtandena av de övriga 
anstalterna. Tidsfristen 30 dagar enligt de 
stadfästa lagarna är för kort för detta. 
 
 
Ikraftträdelsebestämmelserna i bestämmel-
serna om sista pensionsanstalt 

Det är svårt att i praktiken tillämpa den be-
gränsning som ingår i ikraftträdelsebestäm-

melserna i lagändringarna gällande sista pen-
sionsanstalt och som innebär att arrange-
manget med sista pensionsanstalt inte skall 
tillämpas om pensionssökanden redan får 
pension som beviljats före ikraftträdandet 
och som utbetalas när lagarna träder i kraft. 
Med tanke på praxisen skulle det vara tydli-
gare om principen om sista pensionsanstalt 
inte tillämpades i sådana situationer där pen-
sionssökanden får pension eller har rätt att få 
pension som beviljats på basis av ansökan 
som blivit anhängig innan lagen träder i 
kraft, oavsett om utbetalningen av pensionen 
har eller inte har inletts när lagen träder i 
kraft. I ikraftträdelsebestämmelsen definieras 
inte hur principen om sista pensionsanstalt 
skall tillämpas på familjepensioner i sådana 
fall då förmånslåtaren har fått egen pension 
vid sin död. Ikraftträdelsebestämmelserna 
bör preciseras till denna del. 
 
Pensionsskydd för Folkpensionsanstaltens 
personal 

Enligt grundlagen skall rätt till pension be-
stämmas genom lag. Eftersom pensionsskyd-
det för Folkpensionsanstaltens personal har 
nästan samma innehåll som pensionsskyddet 
enligt StPL och StFamPL, är det ändamåls-
enligt att pensionsrätten för anställda vid 
Folkpensionsanstalten bestäms direkt med 
stöd av bestämmelserna i StPL och 
StFamPL. I detta sammanhang är det trots 
allt ändamålsenligt att i stället för den nedre 
åldersgräns 23 år som i StPL anges för intjä-
nande av pensionsskydd föreskriva ålders-
gränsen 21 år som nedre åldersgräns för in-
tjänande av pensionsskydd för anställda vid 
Folkpensionsanstalten. Denna åldersgräns 
gäller också för närvarande för Folkpen-
sionsanstaltens personalpensioner. För att 
pensionsskyddet för Folkpensionsantaltens 
personal till utgången av 2003 skall bestäm-
mas i enlighet med pensionsstadgorna för 
Folkpensionsanstaltens personal bör be-
stämmelser om detta tas in i lag. 

En del av uppgifterna och de anställda vid 
Folkpensionsanstaltens forskningsavdelning 
överförs som s.k. gamla arbetstagare till 
Folkhälsoinstitutet vid ingången av 2004. Ef-
tersom pensionsskyddet för Folkhälsoinstitu-
tets personal bestäms enligt bestämmelserna 
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om det statliga pensionssystemet, bestäms 
också pensionsskyddet för dem som överförs 
från Folkpensionsanstalten till Folkhälsoins-
titutet i enlighet med det statliga pensionssys-
temet från och med ingången av 2004. För att 
trygga nivån på deras pensionsskydd är det 
dock nödvändigt att pensionsskyddet fram 
till utgången av 2003 bestäms enligt de pen-
sionsstadgor för Folkpensionsanstaltens per-
sonal som gäller före 2004 på samma sätt 
som om de hade fortsatt att vara anställda hos 
Folkpensionsanstalten fram till pensionsfal-
let. Bestämmelsen om detta bör ges en sådan 
lydelse att den också kan gälla eventuella 
andra motsvarande situationer där anställda 
vid Folkpensionsanstalten överförs till statlig 
anställning när uppgifterna överförs.  
 
Avbrytande av utbetalning av invalidpension 

Inom den privata sektorns pensionssystem 
finns inte några bestämmelser om avbrytande 
av utbetalningen av invalidpension. Om en 
pensionsanstalt inom den offentliga sektorn i 
egenskap av sista pensionsanstalt avbryter 
utbetalningen av invalidpension, skall pen-
sion enligt den privata sektorn i sådana fall 
dras in. En bestämmelse om avbrytande ingår 
i den lag gällande ändring av APL 
(634/2003) som träder i kraft först vid in-
gången av 2005. Också inom den privata sek-
torn bör invalidpension kunna avbrytas redan 
vid ingången av 2004, då arrangemanget med 
sista pensionsanstalt börjar tillämpas.  
 
Automatiskt avbrott och justering av pen-
sionslönen enligt prövning 

Bestämmelserna om automatiskt avbrott 
och justering av pensionslönen enligt pröv-
ning har samma innehåll i pensionslagarna 
för den offentliga och den privata sektorn, 
men tolkningarna av dem har varierat. I fråga 
om automatiskt avbrott har det varit oklart 
om jämförelsen skall göras på basis av sam-
ordnade eller icke-samordnade pensioner. I 
fråga om justering av pensionslönen enligt 
prövning har det varit oklart om 20 procents 
inverkan skall räknas på den försäkrades hel-
hetspensionsskydd eller särskilt för den för-
säkrades pensionsskydd enligt olika pen-
sionssystem. 

Bestämmelsen om automatiskt avbrott och 
justering av pensionslönen enligt prövning 
har upphävts genom den ändring av APL (lag 
634/2003) som träder i kraft vid ingången av 
2005. Enligt ikraftträdelsebestämmelsen i la-
gen skall pensionen dock räknas ut enligt de 
bestämmelser som gällde innan lagen trädde i 
kraft för sådana personer vilkas arbetsförhål-
lande har börjat före 2005 och fortsätter utan 
avbrott fram till pensionsfallet, förutsatt att 
pensionsfallet inträffar före 2012. Bestäm-
melserna om automatiskt avbrott och juster-
ing av pensionslönen enligt prövning tilläm-
pas sålunda i vissa fall ända till utgången av 
2011.  

Eftersom de tolkningsskillnader som avses 
ovan kan ha betydelse för pensionsbeloppet, 
bör ordalydelsen i de aktuella bestämmelser-
na preciseras så att de alltid tolkas på samma 
sätt. 
 
3.  De viktigaste  förslagen 

I denna proposition föreslås att redan stad-
fästa bestämmelser om arrangemanget med 
sista pensionsanstalt samt KyPL, KyFamPL 
och FPAL ändras så att inte bara den privata 
sektorns pensionssystem, det statliga pen-
sionssystemet och det kommunala pensions-
systemet utan även evangelisk-lutherska kyr-
kans pensionssystem och pensionssystemet 
för Folkpensionsanstaltens personal skall 
omfattas av arrangemanget med sista pen-
sionsanstalt från ingången av 2004. Samtidigt 
föreslås bli bestämt att pensionsrätten för 
Folkpensionsanstaltens personal skall be-
stämmas direkt med stöd av bestämmelserna 
i StPL och StFamPL, dock så att pensions-
skydd börjar intjänas redan från 21 år i stället 
för från 23 år. Folkpensionsanstalten skall 
fortfarande sköta pensionssystemet för an-
ställda vid Folkpensionsanstalten, men be-
handling och sökande av ändring i persona-
lens pensionsärenden skall i tillämpliga delar 
bestämmas enligt StPL. 

När pensionssystemet har reviderats har det 
vid genomförandet av reformen inom den of-
fentliga sektorns arbetspensionssystem hållit 
kvar rätten till individuell förtidspension för 
de tjänsteinnehavare och arbetstagare födda 
1944—1947 som enligt den gamla pensions-
lagstiftningen hade rätt att välja. Däremot 
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kan individuell förtidspension enligt den pri-
vata sektorns pensionssystem bara beviljas 
dem som är födda 1943 eller tidigare. Den 
ovan nämnda regeln i fråga om tjänsteinne-
havare och arbetstagare som är födda 1944—
1947 och som omfattas av den offentliga sek-
torns pensionssystem håller på att försvinna. 
Den bedöms gälla bara en liten grupp männi-
skor. Om en pensionsanstalt inom den offent-
liga sektorn beviljar en arbetstagare eller 
tjänsteinnehavare inom de nämnda ålders-
klasserna invalidpension som individuell för-
tidspension när personen i fråga har fyllt 60 
år eller om en sådan arbetstagare eller tjäns-
teinnehavare har tjänat in pension också 
inom den privata sektorns pensionssystem, 
vore det med tanke på pensionstagarens ut-
komstskydd och med tanke på pensionsrätten 
som helhet motiverat att från samma tidpunkt 
också bevilja personen i fråga arbetspension 
som har tjänats in inom den privata sektorns 
pensionssystem. I sådana fall går det att be-
vilja arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren 
invalidpension via den privata sektorns pen-
sionssystem. Därför föreslås i lagens ikraft-
trädelsebestämmelse att om en pensionsan-
stalt inom den offentliga sektorn beviljar en 
tjänsteinnehavare eller arbetstagare som är 
född 1944—1947 och har fyllt 60 år invalid-
pension, avgör pensionsanstalten inom den 
privata sektorns pensionssystem denna per-
sons rätt att få invalidpension. När pensions-
anstalten avgör sökandens rätt till invalid-
pension med stöd av 4 § 8 mom. APL skall 
den särskilt beakta det avgörande som pen-
sionsanstalten inom den offentliga sektorn 
träffat samt det som i de anvisningar som 
Pensionsskyddscentralen meddelar med an-
ledning av 4 § 8 mom. sägs om tillämpning-
en av lagrummet i fråga. 

Också i sådana fall då pensionssökande 
födda 1944-1947 beviljas individuell förtids-
pension i enlighet med den offentliga sek-
torns pensionssystem innan de fyller 60 år 
skall den privata sektorns pensionssystem 
genom ett eget beslut avgöra sökandens rätt 
till invalidpension. Samtidigt säkerställs lag-
tekniskt att individuell förtidspension inte 
beviljas enligt den privata sektorns pensions-
system trots att pensionssökanden har rätt till 
den enligt den offentliga sektorns pensions-
system.   

Det föreslås att bestämmelsen om automa-
tiskt avbrott preciseras så att den jämförelse 
mellan pensioner som räknats ut på två olika 
sätt vilken görs när pensionslönen fastställs i 
samband med pensionsfallet skall göras före 
samordningen av pensionerna. Det föreslås 
också att bestämmelserna om justering av 
pensionslönen enligt prövning preciseras så 
att villkoret 20 procents inverkan på den för-
säkrades pensionsskydd gäller inverkan på 
helhetspensionsskyddet. När inverkan be-
döms beaktas då sökandens pensionsskydd 
enligt såväl den offentliga som den privata 
sektorns pensionssystem. 

När det gäller den privata sektorns pen-
sionssystem föreslås en bestämmelse som 
gör det möjligt att avbryta utbetalningen av 
invalidpension. Dessutom föreslås att tid-
punkten för när invalidpension enligt StPL 
börjar ändras så att den motsvarar tidpunkten 
för när invalidpension enligt den privata sek-
torns pensionssystem och det kommunala 
pensionssystemet börjar. 

Det föreslås att principen om sista pen-
sionsanstalt inte skall iakttas i situationer där 
pensionssökande kommer att beviljas del-
tidspension från samma tidpunkt enligt två 
olika pensionssystem. Enligt denna proposi-
tion skall principen om sista pensionsanstalt 
inte heller iakttas i sådana fall då en person 
som redan får annan pension än arbetslös-
hetspension eller deltidspension beviljas in-
validpension även om den återstående tiden 
eller motsvarande förtjänst inte skall beaktas 
när invalidpensionen fastställs. När invalid-
pension beviljas efter deltidspension eller ar-
betslöshetspension skall principen om sista 
pensionsanstalt tillämpas när invalidpensio-
nen fastställs i sådana fall då den återstående 
tiden eller motsvarande förtjänst skall beak-
tas enligt ett enda pensionssystem när inva-
lidpensionen räknas ut. Principen om sista 
pensionsanstalt skall däremot tillämpas på 
familjepensioner trots att den återstående ti-
den eller motsvarande förtjänst skall beaktas 
enligt två eller flera pensionssystem när pen-
sionsbeloppet räknas ut. 

Arrangemanget med sista pensionsanstalt 
syftar till att göra det lättare för pensionssö-
kande att sköta arbetspensionsärenden. Pen-
sionssökanden får samtidigt pensionsbeslut 
om pensioner enligt alla system som omfattas 
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av arrangemanget och han eller hon behöver 
bara kontakta en pensionsanstalt, som sköter 
utbetalningen av pensioner enligt de övriga 
pensionssystemen och övriga uppgifter som 
ankommer på pensionsanstalterna. Eftersom 
arrangemanget med sista pensionsanstalt gör 
det lättare för pensionssökande och pensions-
tagare att sköta pensionsärenden, föreslås en 
bestämmelse som gör det möjligt för pen-
sionsanstalterna att komma överens om att 
arrangemanget med sista pensionsanstalt 
skall tillämpas även i sådana fall där arran-
gemanget inte annars skall tillämpas enligt 
lag. Pensionsanstalten skall då underrätta 
pensionssökanden om vid vilken pensionsan-
stalt hans eller hennes pensionsärende be-
handlas.  

Det föreslås att bestämmelserna om änd-
ringssökande inom arrangemanget med sista 
pensionsanstalt ändras så att i sådana fall där 
den sista pensionsanstalten skall begära utlå-
tande om besvären av de övriga pensionsan-
stalterna skall besvärsskriften och de utlåtan-
den som givits med anledning av den tillstäl-
las besvärsinstansen inom 60 dagar från be-
svärstidens utgång, om inte den sista pen-
sionsanstalten kan ändra beslutssamman-
ställningen enligt ändringssökandens krav. 
Också i sådana situationer där en pensionsan-
stalt inom den offentliga sektorn är sista pen-
sionsanstalt och där den före avgörandet skall 
förhandla med den avgörande pensionsan-
stalten inom den privata sektorn, skall den 
sista pensionsanstalten inom 60 dagar från 
besvärstidens utgång överföra besvärsskrif-
ten och de utlåtanden som givits med anled-
ning av den till besvärsinstansen. I övriga si-
tuationer skall handlingarna sändas till be-
svärsinstansen inom 30 dagar, om inte 
tilläggsutredning som behövs med anledning 
av besvären förutsätter att tidsfristen 30 da-
gar frångås. 
 
Ikraftträdande av bestämmelserna om sista 
pensionsanstalt 

Bestämmelser om arrangemanget med sista 
pensionsanstalt ingår i lagarna 375—
383/2001, som stadfästes 2001. Lagarna trä-
der i kraft den 1 januari 2004. Det föreslås att 
ikraftträdelsebestämmelserna i lagarna änd-
ras så att arrangemanget med sista pensions-

anstalt inte skall tillämpas på ansökningar 
som blivit anhängiga efter det att lagen har 
trätt i kraft, om pensionssökanden på grund-
val av eget arbets- eller tjänsteförhållande el-
ler egen verksamhet som företagare redan får 
pension eller på basis av ansökan som blivit 
anhängig innan lagen trätt i kraft har rätt att 
få pension enligt en lag som nämns i 8 § 4 
mom. 1—4, 7, 8 eller 10—13 punkten lagen 
om pension för arbetstagarer och om han el-
ler hon ansöker om ny pension eller fortsatt 
utbetalning av tidigare beviljad pension. Ar-
rangemanget med sista pensionsanstalt skall 
inte heller tillämpas på familjepensioner i så-
dana fall där förmånslåtaren på grundval av 
eget arbets- eller tjänsteförhållande eller 
verksamhet som företagare redan fick sådan 
pension där principen om sista pensionsan-
stalt inte hade tillämpats när pensionen fast-
ställdes. När familjepensioner fastställs kan 
principen om sista pensionsanstalt sålunda 
tillämpas i sådana fall där förmånslåtaren inte 
fick pension vid sin död eller där förmånslå-
taren vid sin död fick sådan pension som be-
viljats med tillämpning av principen om sista 
pensionsanstalt. 
 
Bestämmelser om erhållande, utlämnande 
och hemlighållande av uppgifter 

Det föreslås att de temporära bestämmelser 
(646, 647 och 649—654/2002) om erhållan-
de, utlämnande och hemlighållande av upp-
gifter inom den privata sektorns pensionssys-
tem och systemen för specialförmåner inom 
jordbruket som gäller till utgången av 2003 
skall bli permanent lagstiftning från ingången 
av 2004. I bestämmelserna föreslås samtidigt 
några smärre ändringar av teknisk natur. 

I KyPL föreslås egna bestämmelser om er-
hållande, utlämnande och hemlighållande av 
uppgifter Bestämmelserna motsvarar de be-
stämmelser om erhållande, utlämnande och 
hemlighållande av uppgifter som särskilt ta-
gits in i StPL. 
 
 
 
4.  Proposit ionens verkningar 

De ekonomiska verkningar samt verkning-
ar i fråga om organisation och personal som 
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arrangemanget med sista pensionsanstalt har 
för den privata sektorns pensionssystem samt 
för det statliga och det kommunala pensions-
systemet har bedömts i regeringens proposi-
tion med förslag till lagstiftning om den pen-
sionsanstalt som är sista pensionsanstalt 
inom arbetspensionssystemet (RP 19/2001 
rd). De ändringar som nu föreslås utökar inte 
de ekonomiska verkningar och verkningar i 
fråga om organisation och personal som 
framförts i nämnda regeringsproposition.  

I denna proposition föreslås att principerna 
om sista pensionsanstalt i sin helhet tas in i 
evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem 
och i pensionssystemet för Folkpensionsan-
staltens personal. Också efter ändringarna 
skall respektive pensionssystem inom arran-
gemanget med sista pensionsanstalt stå för 
sina egna pensions- och förvaltningsutgifter. 
Genomförandet av principen om sista pen-
sionsanstalt kräver dock ändringar i ett stort 
antal datasystem, bl.a. datasystemen för be-
handling av pensionsansökningar och utbe-
talning av pensioner, och medför sålunda 
kostnader av engångsnatur. För evangelisk-
lutherska kyrkan beräknas kostnaderna uppgå 
till ca 3 miljoner euro och för Folkpensions-
anstaltens personalpensioner till ca 4,6 mil-
joner euro. Kostnaderna för evangelisk-
lutherska kyrkans pensionssystem täcks med 
medel ur kyrkans centralfond och kostnader-
na för pensionssystemet för Folkpensionsan-
staltens personal med Folkpensionsantaltens 
medel. Överföringen av forskningen på indi-
vidnivå från Folkpensionsanstalten till Folk-
hälsoinstitutet sänker Folkpensionanstaltens 
omkostnader, vilket har beaktats i proposi-
tionen om statsbudgeten för 2004. 

Efter det att arrangemanget med sista pen-
sionsanstalt har införts uppkommer det dock 
inbesparingar när de mångdubbla behand-
lingarna av ansökningar inom olika pen-
sionssystem, överlappande kostnader för ut-
betalning av pensioner och bl.a. överlappan-
de övervakningsåtgärder minskar.  

De föreslagna ändringarna om att pensions-
skyddet för anställda vid Folkpensionsanstal-
ten skall bestämmas enligt de lagar som gäll-
er det statliga pensionssystemet försämrar 
inte pensionsskyddet för Folkpensionsanstal-
tens personal. Den föreslagna rätten att anfö-
ra besvär hos statens pensionsnämnd ökar 

inte pensionsnämndens arbetsmängd eller 
förvaltningskostnader. Årligen har det in-
lämnats bara ca fem besvärsskrifter som gällt 
pensioner för anställda vid Folkpensionsan-
stalten. Förslaget om en ny besvärsinstans 
innebär dessutom sannolikt att antalet besvär 
hos försäkringsdomstolen minskar, vilket 
medför inbesparingar i förvaltningsutgifter-
na.  

Ändringen av tidpunkten för när invalid-
pension enligt StPL börjar inverkar på statens 
pensionsutgifter så att efter det att ändringen 
trätt i kraft uppgår den årliga tilläggsutgiften 
till ca 540 000 euro. Samtidigt minskar dock 
de statliga ämbetsverkens lönekostnader i 
nästan motsvarande grad när den retroaktiva 
pensionsdelen kan betalas till den arbetsgiva-
re som betalt lön för sjukdomstiden. Änd-
ringen har sålunda inte några verkningar för 
statsfinanserna.  
 
 
 
5.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet. I 
beredningen har förutom social- och hälso-
vårdsministeriet deltagit finansministeriet, 
pensionsskyddscentralen, Kommunernas 
pensionsförsäkring, evangelisk-lutherska 
kyrkans centralfond och Folkpensionsanstal-
ten. I samband med beredningen har dessut-
om hörts inrikesministeriet, Statskontoret, 
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och 
Sjömanspensionskassan samt som centrala 
arbetsmarknadsparter med tanke på proposi-
tionen Teollisuuden ja Työnantajain Keskus-
liittoa - Industrins och Arbetsgivarnas Cen-
tralförbund, Servicearbetsgivarna rf, Finlands 
Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, 
Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf, 
AKAVA ry och Kelan toimihenkilöt ry. I 
samband med beredningen har dessutom på 
basis av utkastet till regeringsproposition be-
gärts utlåtande av pensionsnämnden, statens 
pensionsnämnd, kommunala pensionsnämn-
der och försäkringsdomstolen om utvidg-
ningen av arrangemanget med sista pen-
sionsanstalt till evangelisk-lutherska kyrkans 
pensionssystem och pensionssystemet för 
Folkpensionsanstaltens personal. 
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6.  Andra omständigheter som in-
verkat  på proposit ionens inne-
håll  

En omfattande pensionsreform som gäller 
den privata sektorns pensionssystem träder i 
kraft vid ingången av 2005. Enligt pensions-
reformen ändras bl.a. rätten till återstående 
tid i anslutning till invalidpension så att den 
återstående tiden räknas från pensionsfallet 
till uppnådda 63 år. Den pensionsdel som 
räknas ut för den återstående tiden fastställs 
på basis av arbetsförtjänsterna för de fem ka-
lenderår som föregick pensionsfallet. Rätten 
till återstående tid hänför sig till alla invalid-
pensioner. På vissa villkor fastställs också 
arbetslöshetspension och familjepension på 
samma sätt som invalidpension. Enligt ikraft-
trädelsebestämmelsen i den lag om ändring 
av lagen om pension för arbetstagare 
(634/2003) som ingår i pensionsreformen 
skall dock de bestämmelser som gällde före 

lagens ikraftträdande tillämpas på sådan in-
valid-, arbetslöshets- och familjepension vars 
pensionsfall inträffar 2005. 

Den pensionsreform som träder i kraft vid 
ingången av 2005 var ännu inte känd när be-
stämmelserna om arrangemanget med sista 
pensionsanstalt stadfästes 2001. I de be-
stämmelser om arrangemanget med sista 
pensionsanstalt som stadfästes 2001 bestäms 
därför att den sista pensionsanstalten i regel 
bestäms enligt var pensionssökandens pen-
sionsskydd för återstående tid eller motsva-
rande pensionsskydd har ordnats. Eftersom 
bestämmelserna om återstående tid ändras, 
kan den sista pensionsanstalt som handlägger 
pensionsansökan inte längre efter 2006 fast-
ställas enligt vilken anstalt som beviljar den 
pension till vilken den återstående tiden skall 
hänföras. Till denna del bör bestämmelserna 
om sista pensionsanstalt ändras ytterligare i 
ett senare skede. 
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DETALJMOTIVERING 

 
 
 
1.  Lagförslag 

1.1. Lag om pension för arbetstagare 

3 §. Till paragrafen har temporärt fogats ett 
3 mom genom lag 646/2002, som gäller till 
utgången av 2003. Det föreslås att momentet 
med oförändrat innehåll skall fortsätta att 
gälla från ingången av 2004 tills vidare. 

4 §. I 3 mom. bestäms om rätt till invalid-
pension. Enligt utlösningsmekanismen i det 
gällande momentet har en arbetstagare rätt 
till invalidpension när han eller hon, efter det 
att ett arbetsförhållande som omfattas av 
APL upphört, för ett senare tjänste- eller ar-
betsförhållande beviljats invalidpension en-
ligt StPL eller KTAPL, om inte något annat 
följer av 10 d § 5 mom. 

I denna proposition föreslås att evangelisk-
lutherska kyrkans pensionssystem och Folk-
pensionsanstaltens personalpensionssystem 
skall börja omfattas av arrangemanget med 
sista pensionsanstalt. Det föreslås därför att 3 
mom. ändras så att en arbetstagare skall ha 
rätt att få invalidpension också när han eller 
hon efter det att ett arbetsförhållande som 
omfattas av APL upphört, för ett senare 
tjänste- eller arbetsförhållande har beviljats 
pension enligt KyPL eller motsvarande be-
stämmelse om pensioner för Folkpensionsan-
staltens personal, om inte något annat följer 
av 10 d § 5 mom. 

Ytterligare föreslås att hänvisningen till 
KTAPL ändras så att det hänvisas till 24 § 
lagen om kommunala pensioner. KTAPL har 
upphävts genom lagen om kommunala pen-
sioner, som trädde i kraft den 1 augusti 2003. 

I 6 mom. föreslås ett tillägg som gör det 
möjligt att av giltigt skäl bevilja invalidpen-
sion retroaktivt för en längre tid än för ett år 
före den månad som följer efter ansökan. Det 
föreslås vidare att momentet kompletteras 
med en bestämmelse om att invalidpensionen 
avbryts när pensionstagaren återfått sin ar-
betsförmåga i sådan grad att han eller hon 

inte längre uppfyller villkoren för erhållande 
av pensionen. Bestämmelsen motsvarar vad 
som redan föreskrivs om avbrytande av inva-
lidpension i pensionslagarna för den offentli-
ga sektorn. Det föreslås också bli bestämt att 
när en sådan invalidpension dras in vars ut-
betalning avbrutits skall pensionen dras in 
från och med tidpunkten för avbrytandet. Be-
stämmelser som motsvarar de föreslagna 
ändringarna i momentet har redan stadfästs 
genom lag 634/2004, som träder i kraft vid 
ingången av 2005. 

4 d §. Bestämmelserna i 7 mom. har änd-
rats temporärt genom lag 646/2002, som 
gäller till utgången av 2003. Det föreslås att 
innehållet i momentet med ändrad ordalydel-
se skall fortsätta att gälla från ingången av 
2004 tills vidare. 

4 e §. Enligt 2 mom. har en arbetstagare 
rätt att få individuell förtidspension när han 
eller hon, efter det att ett arbetsförhållande 
som omfattas av APL har upphört, för ett se-
nare tjänste- eller arbetsförhållande beviljats 
pension enligt det statliga eller det kommu-
nala pensionssystemet. Syftet med utlös-
ningsmekanismen är inte att utlösa rätt till 
individuell förtidspension enligt den privata 
sektorns pensionssystem i sådana fall där 
pensionssökanden inte vad åldern beträffar 
har rätt att få individuell förtidspension enligt 
den privata sektorns pensionssystem. För 
tydlighetens skull föreslås en hänvisning till 
arbetstagare enligt 1 mom. I 1 mom. anges 
vilken åldersklass som har rätt att få indivi-
duell förtidspension samt den ålder som för-
utsätts för pensionen.  

Eftersom det föreslås att evangelisk-
lutherska kyrkans pensionssystem och pen-
sionssystemet för Folkpensionsanstaltens 
personal skall börja omfattas av arrange-
manget med sista pensionsanstalt, föreslås att 
lagrummet kompletteras med omnämnanden 
av pensionslagen för evangelisk-lutherska 
kyrkan samt lagen om Folkpensionsanstalten. 
Ytterligare föreslås att hänvisningen till 
KTAPL ändras så att det hänvisas till 33 § 
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lagen om kommunala pensioner.   
6 a §. Bestämmelserna i 1 mom. och 2 

mom. 5 punkten har ändrats temporärt ge-
nom lag 646/2002, som gäller till utgången 
av 2003. Det föreslås att lagrummen med 
oförändrat innehåll skall fortsätta att gälla 
från ingången av 2004. 

7 §. Det föreslås att ordalydelsen i 4 mom. 
preciseras till den del det bestäms om fast-
ställandet av pension i sådana fall då arbets-
förhållandet har avslutats genom s.k. automa-
tiskt avbrott. Med automatiskt avbrott avses 
en situation där ett arbetsförhållande som va-
rat i minst tio år före utgången av det år då 
arbetstagaren fyllt 54 år avslutas vid utgång-
en av nämnda år. Har arbetsförhållandet vid 
denna tidpunkt inte fortgått i tio år, avbryts 
det vid utgången av det år då det har fortgått i 
tio år. 

Efter ett automatiskt avbrott bildar arbets-
förhållandet två separata perioder för beräk-
ningen av pensionen. För dessa perioder be-
stäms pension på samma sätt som för två se-
parata arbetsförhållanden. Enligt 4 mom. an-
ses ett arbetsförhållande dock ha fortgått utan 
avbrott när pensionslönen bestäms, om pen-
sionens belopp blir större om det räknas ut på 
detta sätt. För att kunna avgöra om pensions-
beloppet är större utan avbrottet, skall pen-
sionen räknas ut både så att det automatiska 
avbrottet gäller och så att det upphävs. De 
pensionsbelopp som fåtts på detta sätt jäm-
förs och det större beloppet väljs. Det före-
slås att ordalydelsen preciseras så, att det 
framgår att jämförelsen görs innan pensio-
nerna samordnas. 

7 d §. Det föreslås att ordalydelsen i 1 
mom. preciseras. För justering av pensions-
lönen enligt prövning förutsätts att den har en 
inverkan om minst 20 % på pensionsskyddet. 
Det föreslås att ordalydelsen preciseras så, att 
det klart framgår att jämförelsen gäller hel-
hetspensionsskyddet. Då beaktas intjänade 
arbetspensioner enligt både den privata och 
den offentliga sektorns pensionssystem. 

7 f §. Bestämmelserna i 1 mom. 1 och 5 
punkten har ändrats temporärt genom lag 
646/2002, som gäller till utgången av 2003. 
Det föreslås att lagrummen med oförändrat 
innehåll, dock att hänvisningen i 1 punkten 
ändras, skall fortsätta att gälla från ingången 
av 2004. 

8 §. Bestämmelserna i 3 mom. har ändrats 
temporärt genom lag 646/2002, som gäller 
till utgången av 2003. Det föreslås att mo-
mentet med oförändrat innehåll skall fortsätta 
att gälla från ingången av 2004.  

I 4 mom. 3 punkten nämns pensionsskyd-
det enligt lagen om pension för kommunala 
tjänsteinnehavare och arbetstagare. KTAPL 
har upphävts genom lagen om kommunala 
pensioner, som trädde i kraft den 1 augusti 
2003. Det föreslås därför att hänvisningen till 
pension enligt KTAPL ändras så att det hän-
visas till pension enligt lagen om kommunala 
pensioner.   

Det föreslås att 7 punkten ändras så att den 
motsvarar den ändring av 13 § lagen om 
Folkpensionsanstalten som föreslås nedan. 

10 d §. I 2—9 mom. bestäms om det arran-
gemang med sista pensionsanstalt som skall 
träda i kraft vid ingången av 2004. Pensions-
lagar för den offentliga sektorn är enligt 2 
mom. de lagar som avses i 8 § 4 mom. 3 och 
4 punkten. Det föreslås att även bestämmel-
serna enligt 8 § 4 mom. 7 och 8 punkten fo-
gas till den aktuella punkten. På så sätt börjar 
evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem 
och pensionssystemet för Folkpensionsan-
staltens personal omfattas av arrangemanget 
med sista pensionsanstalt. 

Det föreslås att ordalydelsen i 4 mom. pre-
ciseras så, att det av lagen tydligare framgår 
att sista pensionsanstalt kan vara endast en i 
1 mom. definierad pensionsanstalt inom den 
privata sektorn eller en i 2 mom. definierad 
pensionsanstalt inom den offentliga sektorn. 
Principen om sista pensionsanstalt skall inte 
iakttas, om pensionsskyddet för pensionssö-
kanden före pensionsfallet senast hade ord-
nats i en sådan pensionsanstalt enligt det of-
fentliga pensionssystemet som enligt det fö-
reslagna 2 mom. inte omfattas av arrange-
manget med sista pensionsanstalt.  

Det föreslås att 5 mom. kompletteras med 
omnämnanden av pensionslagen för evange-
lisk-lutherska kyrkan och lagen om Folkpen-
sionsanstalten. Det föreslås dessutom att 
hänvisningen till pension enligt KTAPL änd-
ras så att det hänvisas till pension enligt la-
gen om kommunala pensioner. 

I 6 mom. föreslås att omnämnandet av en 
pensionsanstalt som betalar ålders-, invalid- 
eller arbetslöshetspension eller generations-
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växlingspension, avträdelseersättning eller 
avträdelsestöd ändras till en pensionsanstalt 
som betalar pension eller avträdelsestöd. Ge-
nerationsväxlingspension och avträdelseer-
sättning beviljas inte längre från ingången av 
2004, och därför är det inte längre befogat att 
nämna dem. En pensionsanstalt som betalar 
deltidspension skall däremot betraktas som 
sista pensionsanstalt i de fall som avses i lag-
rummet. Eftersom innehållet i bestämmelsen 
innebär att pensionsanstalter som betalar alla 
pensionsslag skall betraktas som sista pen-
sionsanstalt i de fall som avses i paragrafen, 
är det inte längre nödvändigt att särskilt räk-
na upp de olika pensionsslagen. 

I samma moment föreskrivs ett undantag 
från bestämmelsen ovan i sådana fall då pen-
sionstagaren ansöker om invalidpension där 
den återstående tiden eller motsvarande för-
tjänst skall eller borde beaktas när pensions-
beloppet räknas ut. Arrangemanget med sista 
pensionsanstalt tillämpas inte på sådana inva-
lidpensioner. Till denna del föreslås att den 
stadfästa bestämmelsen ändras så att en pen-
sionsanstalt som betalar pension eller avträ-
delsestöd skall betraktas som sista pensions-
anstalt också när pensionstagaren beviljas 
någon annan ny pension än invalidpension. 
Principen om sista pensionsanstalt tillämpas 
sålunda inte heller på invalidpension där den 
återstående tiden eller motsvarande förtjänst 
inte har beaktats eller inte borde beaktas när 
pensionsbeloppet räknas ut. Då behöver inte 
t.ex. statskontoret som betalar ålderspension 
för en lägre pensionsålder bedöma om en 
pensionssökande som får ålderspension en-
ligt StPL är arbetsoförmögen på det sätt som 
förutsätts i pensionslagarna för den privata 
sektorn. Som i lagrummet avsedd ansökan 
om invalidpension efter en annan pension be-
traktas inte sådana fall där en person som får 
invalidpension i form av rehabiliteringsstöd 
ansöker om fortsatt rehabiliteringsstöd.  

Den situation som beskrivs ovan kan inte 
uppkomma i fråga om deltidspension eller 
arbetslöshetspension. Om en person som får 
deltidspension ansöker om invalidpension, 
skall arbetsoförmågan också alltid bedömas 
vid den pensionsanstalt som betalar deltids-
pension. Om invalidpension söks direkt som 
fortsättning på deltidspension, hänförs åter-
stående tid till både pensionsdelen enligt del-

tidsarbete och pensionsdelen enligt deltids-
pensionen. Principen om sista pensionsan-
stalt tillämpas inte när den återstående tiden 
följer av två olika system. Den återstående 
tiden följer däremot  endast av ett pensions-
system i sådana fall då den som ansöker om 
invalidpension har fått deltidspension och 
haft ett deltidsarbete som försäkrats enligt 
samma pensionssystem. Det föreslås att mo-
mentet ändras så att arrangemanget med sista 
pensionsanstalt skall tillämpas på invalidpen-
sion som beviljas efter en sådan deltidspen-
sion. Invalidpension för återstående tid samt 
eventuella fribrevspensioner enligt ett annat 
pensionssystem beviljas och utbetalas då av 
samma pensionsanstalt i enlighet med arran-
gemanget med sista pensionsanstalt. Motsva-
rande situation gäller även i fråga om arbets-
löshetspension. Det föreslås därför att be-
stämmelsen förutom med deltidspension ock-
så kompletteras med arbetslöshetspension 
som en sådan pension i fråga om vilken gäll-
er att principen om sista pensionsanstalt skall 
tillämpas vid behandlingen av invalidpension 
som beviljas efter den, om inte den återstå-
ende tiden eller motsvarande förtjänst enligt 
både en pensionslag för den privata sektorn 
och en pensionslag för den offentliga sektorn 
skall beaktas när invalidpensionen räknas ut. 

Det föreslås att 7 mom. kompletteras med 
ett förtydligande om att arrangemanget med 
sista pensionsanstalt inte skall iakttas i såda-
na fall där en pensionstagare beviljas ny pen-
sion efter en sådan pension där den återstå-
ende tiden eller motsvarande förtjänst skall 
eller borde beaktas i pensioner enligt både 
pensionslagarna för den privata sektorn och 
pensionslagarna för den offentliga sektorn. 
Sålunda gäller t.ex. i sådana fall där pen-
sionstagaren får invalidpension särskilt enligt 
pensionslagarna för den privata sektorn och 
särskilt enligt StPL att arrangemanget med 
sista pensionsanstalt inte heller skall tilläm-
pas på ålderspension som beviljas efter inva-
lidpensionerna. 

Förutsättningarna för erhållande av deltids-
pension enligt den privata sektorn pensions-
system och den offentliga sektorns pensions-
system avviker i fråga om den tid i arbete 
och den arbetshistoria som krävs. Det finns 
också skillnader i fråga om hur den minsk-
ning av arbetstiden som utgör villkor för del-
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tidspension skall genomföras. Enligt APL får 
den som är deltidspensionerad arbeta 16-18 
timmar per vecka. Några sådana gränser 
finns inte i det statliga pensionssystemet eller 
i det kommunala pensionssystemet, men det 
förutsätts att den minskade arbetstiden inte 
avsevärt avviker från förändringarna i för-
värvsinkomsterna. Det är svårt för en pen-
sionsanstalt inom ett pensionssystem att 
övervaka att det föreligger förutsättningar för 
erhållande av deltidspension enligt ett annat 
pensionssystem. Det föreslås därför att 7 
mom. ändras så att principen om sista pen-
sionsanstalt inte skall iakttas i sådana fall där 
deltidspension skall beviljas samtidigt enligt 
pensionslagarna för den privata sektorn och 
enligt pensionslagarna för den offentliga sek-
torn. Principen om sista pensionsanstalt skall 
tillämpas på annan än deltidspension, t.ex. 
ålderspension, som beviljas efter deltidspen-
sion som beviljats på detta sätt.  

I 7 mom. föreslås vidare ett förtydligande, 
av vilket framgår att principen om sista pen-
sionsanstalt skall tillämpas i familjepensions-
ärenden också när den återstående tiden eller 
motsvarande förtjänst skall eller borde beak-
tas i familjepensioner enligt såväl pensions-
lagarna för den privata sektorn som pensions-
lagarna för den offentliga sektorn. Det före-
slås att omnämnandet stryks enligt vilket 
pensionsanstalterna i de fall som avses i 
momentet kan komma överens om att arran-
gemanget med sista pensionsanstalt kan iakt-
tas också vid bestämmandet av pension i så-
dana fall som enligt momentet faller utanför 
systemet med sista pensionsanstalt stryks. I 
det nya 8 mom. föreslås bli bestämt om möj-
ligheten att komma överens, vilken gäller 
även andra situationer än de situationer som 
avses i det stadfästa 7 mom. 

Arrangemanget med sista pensionsanstalt 
syftar till att göra det lättare för pensionssö-
kande att sköta arbetspensionsärenden. I så-
dana fall där arrangemanget med sista pen-
sionsanstalt tillämpas får pensionssökanden 
samtidigt pensionsbeslut om pensioner enligt 
alla system som omfattas av arrangemanget 
och han eller hon behöver bara kontakta en 
pensionsanstalt, som sköter utbetalningen av 
pensioner enligt de övriga pensionssystemen 
och övriga uppgifter som ankommer på pen-
sionsanstalterna. Principen om sista pen-

sionsanstalt är alltså till fördel för pensions-
sökanden. I paragrafen föreslås därför ett nytt 
8 mom., där det bestäms att pensionsanstalter 
inom arrangemanget med sista pensionsan-
stalt kan komma överens om att arrange-
manget skall iakttas också i sådana fall där 
det med stöd av 6 och 7 mom. inte behöver 
följas. Om pensionsanstalterna kommer 
överens om att iaktta arrangemanget med sis-
ta pensionsanstalt, skall pensionssökanden 
underrättas om vilken pensionsanstalt som 
sköter hans eller hennes pensionsärenden. 
Till följd av det nya 8 mom. blir de tidigare 8 
och 9 mom. i den stadfästa lagen nya 9 och 
10 mom. 

12 c §. I 1 mom. hänvisas till lagen om 
pension för kommunala tjänsteinnehavare 
och arbetstagare. Lagen har upphävts genom 
lagen om kommunala pensioner, som stifta-
des i stället för den. Det föreslås därför att 
hänvisningen i lagrummet ändras så att det 
hänvisas till lagen om kommunala pensioner. 

12 d §. Det föreslås att det tas in en hänvis-
ning till 8 § 7 och 8 punkten APL. I de 
nämnda punkterna nämns med stöd av lagen 
om Folkpensionsanstalten beviljad pension i 
enlighet med grundpensionsskyddet samt 
med stöd av pensionslagen för evangelisk-
lutherska kyrkan beviljad pension som mot-
svarar pension enligt StPL. 

15 b §. Paragrafen har ändrats temporärt 
genom lag 646/2002, som gäller till utgången 
av 2003. Det föreslås att paragrafen med 
oförändrat innehåll skall fortsätta att gälla 
från ingången av 2004 tills vidare. 

16 §. Paragrafen och mellanrubriken före 
den har ändrats temporärt genom lag 
646/2002, som gäller till utgången av 2003. 
Det föreslås att ändringarna med oförändrat 
innehåll skall fortsätta att gälla från ingången 
av 2004 tills vidare. 

17 §. Paragrafen har ändrats temporärt och 
en ny mellanrubrik har fogats in före den ge-
nom lag 646/2003, som gäller till utgången 
av 2003. Det föreslås att ändringarna med 
oförändrat innehåll skall fortsätta att gälla 
från ingången av 2004 tills vidare. 

17 a–17 k §. Paragraferna har ändrats tem-
porärt och en ny mellanrubrik har fogats in 
före 17 k § genom lag 646/2002, som gäller 
till utgången av 2003. Det föreslås att änd-
ringarna med oförändrat innehåll skall fort-
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sätta att gälla från ingången av 2004 tills vi-
dare. 

18 §. Paragrafen och mellanrubriken före 
den har ändrats temporärt genom lag 
646/2002, som gäller till utgången av 2003. 
Det föreslås att ändringarna med oförändrat 
innehåll skall fortsätta att gälla från ingången 
av 2004 tills vidare. Till 4 mom. lyftas be-
stämmelserna i 17 b § 4 mom. sådana de ly-
der i lag 375/2001. 

19 §. I 1 mom. hänvisas till en dröjsmåls-
ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 
mom. räntelagen. Bestämmelserna i 4 § rän-
telagen har ändrats genom lag 340/2002 så, 
att dröjsmålsräntans belopp för närvarande 
föreskrivs i 4 § 1 mom. Det föreslås därför 
att hänvisningen i 1 mom. till 4 § 3 mom. 
räntelagen ändras så att det hänvisas till 4 § 1 
mom. 

19 c §. I 5 mom. bestäms om betalning av 
förmån till kommunen för att användas på 
det sätt som 14 § lagen om klientavgifter 
inom social- och hälsovården (734/1992) fö-
reskriver som ersättning för de kostnader 
som orsakas av att mottagaren får vård eller 
omvårdnad på institution eller familjevård. I 
76 § kommunallagen (365/1995) sägs att 
kommunerna kan komma överens om att an-
förtro en annan kommun att sköta en uppgift 
för en eller flera kommuners räkning eller att 
uppgiften skall skötas av en samkommun. I 
praktiken kan alltså en samkommun ordna 
vård eller omvårdnad på institution eller fa-
miljevård för en pensionsberättigad. I sådana 
situationer är det ändamålsenligt att pension 
för tiden för sådan vård eller omvårdnad ock-
så kan betalas till samkommunen på samma 
villkor som till kommunen. Det föreslås där-
för att samkommunen nämns vid sidan av 
kommunen.  

Med anledning av det föreslagna tillägget 
till 5 mom. föreslås att även 7 mom. kom-
pletteras med samkommunen. 

19 d §. På samma grund som i fråga om 
19 § 1 mom. föreslås att hänvisningen i 1 
mom. till 4 § 3 mom. räntelagen ändras så att 
det hänvisas till 4 § 1 mom. 

I lagrummet konstateras vidare att skyldig-
het att betala förmånen förhöjd inte gäller 
den del av förmånen som utges till en annan 
försäkrings- eller pensionsanstalt som bedri-
ver lagstadgad försäkringsverksamhet eller 

till folkpensionsanstalten eller en arbetslös-
hetskassa, om det inte är fråga om en sådan 
prestation som avses i 19 c §. Bestämmelser-
na i 19 c § APL har ändrats genom lag 
1331/1999, som trädde i kraft vid ingången 
av 2000. I 19 c § föreskrevs tidigare om be-
talning av pension till arbetsgivaren i sådana 
fall där pension har beviljats retroaktivt för 
samma tid som arbetsgivaren har betalt lön 
för sjukdomstiden. Motsvarande gällande be-
stämmelse finns i 19 c § 1 mom. Det föreslås 
därför att hänvisningen till 19 c § APL änd-
ras så att det hänvisas till 19 c § 1 mom. 

21 §. Det föreslås att hänvisningen i 1 
mom. till 9 a § 1 mom. APL stryks, eftersom 
9 a § har upphävts genom lag 1011/2002. 

Det föreslås att omnämnandet av statskon-
toret och den kommunala pensionsanstalten i 
5 mom. ändras till ett omnämnande av en 
pensionsanstalt inom den offentliga sektorn. 
Enligt definitionen i det föreslagna 10 d § 2 
mom. avses med pensionsanstalter inom den 
offentliga sektorn statskontoret, kommuner-
nas pensionsförsäkring, evangelisk-lutherska 
kyrkans centralfond samt Folkpensionsan-
stalten i egenskap av den anstalt som sköter 
förvärvspensionerna för anställda vid Folk-
pensionsanstalten.  

21 a §. I paragrafen bestäms om pensions-
anstaltens självrättelseförfarande och be-
handling av besvärsärenden. Enligt paragra-
fen skall den sista pensionsanstalten efter att 
ha fått en besvärsskrift som gäller en besluts-
sammanställning begära utlåtande om besvä-
ren av pensionsanstalterna inom den offentli-
ga sektorn, om besvärsärendet gäller pen-
sionsskydd som sköts av dessa pensionsan-
stalter och om det inte är fråga om bedöm-
ning av arbetsförmågan. I 6 mom. sägs att 
om samtliga pensionsanstalter vilkas beslut 
besvären gäller godkänner ändringssökan-
dens yrkanden till den del de gäller ifrågava-
rande pensionsanstalts beslut, skall den sista 
pensionsanstalten ge en ny, rättad besluts-
sammanställning. Rättar någon av pensions-
anstalterna inte sitt beslut i enlighet med änd-
ringssökandens krav, skall den sista pen-
sionsanstalten inom 30 dagar sända besvärs-
skriften samt de utlåtanden som givits med 
anledning av den till besvärsinstansen för be-
handling. Det föreslås att 6 mom. ändras så 
att om den sista pensionsanstalten har begärt 
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ovan nämnda utlåtanden av pensionsanstal-
terna inom den offentliga sektorn skall den 
inom 60 dagar från besvärstidens utgång till-
ställa besvärsinstansen besvärsskriften samt 
de utlåtanden som givits om den. I annat fall 
skall handlingarna tillställas besvärsinstansen 
inom 30 dagar från besvärstidens utgång.  
 
1.2. Lag om ändring av lagen om pension 

för arbetstagare (375/2001) 

Ikraftträdelsebestämmelse. I lagen bestäms 
om arrangemanget med sista pensionsanstalt. 
Enligt 1 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen 
träder lagen i kraft vid ingången av 2004. En-
ligt 2 mom. skall lagen tillämpas på pen-
sionsansökningar som blir anhängiga efter 
det att lagen har trätt i kraft. Lagen skall dock 
inte tillämpas, om pensionssökanden på 
grundval av eget arbets- eller tjänsteförhål-
lande eller egen verksamhet som företagare 
får pension enligt pensionslagarna för den 
privata sektorn, StPL eller KTAPL, pensio-
nen har beviljats innan lagen träder i kraft 
och utbetalningen av pensionen har inletts 
när lagen träder i kraft. Detta gäller så länge 
pensionen betalas utan avbrott eller när av-
bruten pension börjar betalas på nytt. Det är i 
praktiken svårt att genomföra denna be-
gränsning i fråga om pensioner som redan 
utbetalas. Det föreslås därför att begräns-
ningen i 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen 
utvidgas och förtydligas så, att arrangemang-
et med sista pensionsanstalt inte skall tilläm-
pas på ansökningar om ny pension som blir 
anhängiga efter ikraftträdandet i sådana fall 
där pensionssökanden får pension eller på 
basis av en ansökan som blivit anhängig före 
ikraftträdandet har rätt att få pension, oavsett 
om utbetalningen av pensionen har eller inte 
har inletts när lagen träder i kraft. Dessutom 
föreslås att momentet preciseras så, att lagen 
inte heller skall tillämpas på sådan familje-
pension som grundar sig på sådan pension 
som förmånslåtaren fick vid sin död på vil-
ken arrangemanget med sista pensionsanstalt 
inte har tillämpats. Eftersom arrangemanget 
med sista pensionsanstalt i enlighet med vad 
som föreslås ovan också skall gälla evange-
lisk-lutherska kyrkans pensioner och pensio-
ner för anställda vid Folkpensionsanstalten, 
föreslås att momentet kompletteras med hän-

visningar till 8 § 4 mom. 7 och 8 punkten 
APL. 
 
 
1.3. Lag om pension för arbetstagare i 

kortvariga arbetsförhållanden 

4 a §. I paragrafen bestäms om individuell 
förtidspension. Med anledning av arrange-
manget med sista pensionsanstalt och den fö-
reslagna ändringen i 4 e § 2 mom. APL före-
slås att ett nytt 2 mom. fogas till paragrafen, 
varvid det nuvarande 2 mom. blir ett nytt 3 
mom. i stället för det 3 mom. som upphävts 
tidigare. Det föreslagna nya 2 mom. motsva-
rar de bestämmelser som föreslås i 4 e § 2 
mom. APL. 

10 §. Bestämmelserna i 1 och 4 mom. har 
ändrats temporärt genom lag 647/2002, som 
gäller till utgången av 2003. Det föreslås att 
ändringarna med oförändrat innehåll skall 
fortsätta att gälla från ingången av 2004 tills 
vidare. Dessutom föreslås att hänvisningen i 
4 mom. till 4 § 3 mom. räntelagen ändras så 
satt det hänvisas till 4 § 1 mom., eftersom 4 § 
räntelagen har ändrats så att dröjsmålsräntans 
belopp för närvarande föreskrivs i 1 mom. 

10 c §. Till paragrafen har temporärt fogats 
ett nytt 4 mom. genom lag 647/2002, som 
gäller till utgången av 2003. Det föreslås att 
ändringen med oförändrat innehåll skall fort-
sätta att gälla till utgången av 2004. Därefter 
bör hänvisningen till APL ändras med anled-
ning av de ändringar i APL som träder i kraft 
vid ingången av 2005.  

13 a §. Paragrafen har ändrats temporärt 
genom lag 647/2002, som gäller till utgången 
av 2003. Det föreslås att innehållet i 1 mom. 
skall fortsätta att gälla från ingången av 2004 
till utgången av 2004, dock preciserat så att 
hänvisningen till 9 a § APL stryks, eftersom 
9 a § APL har upphävts genom lag 
1011/2002. Det föreslås att 2 mom. med 
oförändrat innehåll skall fortsätta att gälla 
från ingången av 2004 tills vidare.  
 
 
1.4. Lag om ändring av lagen om pension 

för arbetstagare i kortvariga arbets-
förhållanden (376/2001)  

Ikraftträdelsebestämmelse. I 2 mom. före-
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slås motsvarande ändringar som i 2 mom. i 
ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om änd-
ring av lagen om pension för arbetstagare 
(375/2001). 
 
1.5. Lag om pension för konstnärer och 

särskilda grupper av arbetstagare 

8 §. I 1 mom. hänvisas till en dröjsmålsrän-
ta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. 
räntelagen. Bestämmelserna i 4 § räntelagen 
har ändrats genom lag 340/2002 så, att 
dröjsmålsräntans belopp för närvarande före-
skrivs i 1 mom. Det föreslås därför att hän-
visningen i 8 § 1 mom. till 4 § 3 mom. ränte-
lagen ändras så att det hänvisas till 4 § 1 
mom. 
 
1.6. Lag om sjömanspensioner 

2 §. I paragrafen föreslås motsvarande änd-
ringar som i 10 d § APL. 

3 c §. I 1 mom. föreslås motsvarande änd-
ring som i 12 d § APL. 

8 §. I 1 mom. hänvisas till 4 § 3 mom. rän-
telagen. Bestämmelserna i 4 § räntelagen har 
ändrats genom lag 340/2002 så, att dröjs-
målsräntans belopp för närvarande föreskrivs 
i 1 mom. Det föreslås därför att hänvisningen 
i 1 mom. till 4 § 3 mom. räntelagen ändras så 
att det hänvisas till 4 § 1 mom. 

16 a §. I 4 mom. föreslås motsvarande änd-
ring som i 7 d § 4 mom. APL. 

16 d §. I paragrafen föreslås motsvarande 
ändring som i 7 d § 1 mom. APL. 

17 §. I 2 mom. föreslås motsvarande änd-
ring som i 4 e § 2 mom. APL. 

28 §. I 1 mom. föreslås ett tillägg som gör 
det möjligt att av giltigt skäl bevilja invalid-
pension retroaktivt för en längre tid än för ett 
år före den månad som följer efter ansökan. 
Ändringen motsvarar den ändring som före-
slås i 4 § 6 mom. APL.  

28 c §. I 4 och 6 mom. föreslås motsvaran-
de ändringar som i 19 c § 5 och 7 mom. 
APL. 

38 §. Enligt gällande 5 mom. utnämner 
sjömanspensionskassans fullmäktige en re-
presentant för radiotelegrafisterna och en 
personlig suppleant för honom eller henne då 
styrelsemedlemmarna utnämns. Bestämmel-
serna i 36 § 1 och 2 mom. ändrades genom 

lag 655/2002, som trädde i kraft den 1 okto-
ber 2002, så att styrelsemedlemmarna skall 
utnämnas av social- och hälsovårdsministeri-
et i stället för av pensionskassans fullmäkti-
ge. I analogi med detta föreslås att 5 mom. 
ändras så att det sägs att social- och hälso-
vårdsministeriet, inte fullmäktige, utnämner 
en representant för radiotelegrafisterna och 
en personlig suppleant för honom eller hen-
ne.   

59 §. I 5 mom. föreslås motsvarande änd-
ring som i 21 § 5 mom. APL. 

59 a §. I 6 mom. föreslås motsvarande änd-
ring som i 21 a § 6 mom. APL. 

63 a §.  På samma grund som i fråga om 
8 § 1 mom. föreslås att hänvisningen i 1 
mom. till 4 § 3 mom. räntelagen ändras så att 
det hänvisas till 4 § 1 mom.  
 
1.7. Lag om ändring av lagen om sjö-

manspensioner (379/2001)  

Ikraftträdelsebestämmelse. I 2 mom. före-
slås motsvarande ändringar som i 2 mom. i 
ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om änd-
ring av lagen om pension för arbetstagare 
(375/2001).   
 
1.8. Lag om pension för företagare 

9 §. Bestämmelserna i 4 mom. har ändrats 
temporärt genom lag 649/2002, som gäller 
till utgången av 2003. Det föreslås att änd-
ringen med oförändrat innehåll skall fortsätta 
att gälla från ingången av 2004 tills vidare.  

12 §. I 5 mom. hänvisas till 4 § 3 mom. 
räntelagen. Bestämmelserna i 4 § räntelagen 
har ändrats genom lag 340/2002 så, att 
dröjsmålsräntans belopp för närvarande före-
skrivs i 1 mom. Det föreslås därför att hän-
visningen i 12 § 5 mom. till 4 § 3 mom. rän-
telagen ändras så att det hänvisas till 4 § 1 
mom. 

17 §. I 1 mom. hänvisas till de bestämmel-
ser i APL som i tillämpliga delar skall till-
lämpas också på dem som omfattas av lagen 
om pension för företagare. Momentet har 
ändrats temporärt genom lag 647/2002, som 
gäller till utgången av 2003. Det föreslås att 
ändringen skall fortsätta att gälla från in-
gången av 2004. Vidare föreslås att hänvis-
ningen till 9 a § APL stryks, eftersom lag-
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rummet har upphävts genom lag 1011/2002 
och att hänvisningsbestämmelserna komplet-
teras med en hänvisning till 17 e § 1 mom. 
APL, där det bestäms om arbetstagarens rätt 
att av pensionsanstalten och pensionsskydds-
centralen få sådana uppgifter som dessa har 
om arbetstagarens pensionsrätt. Företagare 
får sålunda motsvarande rätt som arbetstaga-
re att få uppgifter om sin pensionsrätt. 

Bestämmelserna i 4 mom. har ändrats tem-
porärt genom lag 649/2002, som gäller till 
utgången av 2003. Det föreslås att ändringen 
skall fortsätta att gälla från ingången av 2004 
tills vidare. I momentet konstateras att vid 
tillämpningen av vissa lagrum i APL likställs 
en företagare med en arbetsgivare som avses 
i APL. Det föreslås att momentet komplette-
ras med ett omnämnande av att vid tillämp-
ningen av 17 e § 1 mom. APL skall en före-
tagare likställas med en arbetsgivare som av-
ses i APL. Enligt 17 e § 1 mom. APL skall 
pensionsanstalten och pensionsskyddscentra-
len på begäran av arbetstagaren ge arbetsta-
garen uppgifter om hans eller hennes pen-
sionsrätt. 

Bestämmelserna i 5 mom. har ändrats tem-
porärt genom lag 649/2002, som gäller till 
utgången av 2003. Genom samma lag har till 
paragrafen fogats nya 5, 6 och 8 mom., var-
vid det ändrade 5 mom. har blivit 7 mom. 
Det föreslås att ändringarna skall fortsätta att 
gälla från ingången av 2004 tills vidare. 
 
 
1.9. Lag om ändring av lagen om pension 

för företagare (378/2001) 

Ikraftträdelsebestämmelse. I 2 mom. före-
slås motsvarande ändringar som i 2 mom. i 
ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om änd-
ring av lagen om pension för arbetstagare 
(375/2001). 
 
 
1.10. Lag om pension för lantbruksföreta-

gare 

10 §. Bestämmelserna i 5 mom. har ändrats 
temporärt genom lag 650/2002, som gäller 
till utgången av 2003. Det föreslås att änd-
ringen med oförändrat innehåll skall fortsätta 
att gälla från ingången av 2004 tills vidare. 

12 §. I 4 mom. hänvisas till 4 § 3 mom. 
räntelagen. Bestämmelserna i 4 § räntelagen 
har ändrats genom lag 340/2002 så, att 
dröjsmålsräntans belopp för närvarande före-
skrivs i 1 mom. Det föreslås därför att hän-
visningen i 4 mom. till 4 § 3 mom. räntela-
gen ändras så att det hänvisas till 4 § 1 mom. 

19 §. I 1 mom. hänvisas till de bestämmel-
ser i APL som i tillämpliga delar skall till-
lämpas också på dem som omfattas av 
LFöPL. Hänvisningsbestämmelserna i mo-
mentet har ändrats temporärt genom lag 
650/2002, som gäller till utgången av 2003. 
Det föreslås att ändringarna skall fortsätta att 
gälla från ingången av 2004. Vidare föreslås 
att hänvisningen till 9 a § APL stryks, efter-
som lagrummet har upphävts genom lag 
1011/2002 och att lagrummet kompletteras 
med en hänvisning till 17 e § 1 mom. APL, 
där det bestäms om arbetstagarens rätt att av 
pensionsanstalten och pensionsskyddscentra-
len få sådana uppgifter som dessa har om ar-
betstagarens pensionsrätt. Ändringarna mot-
svarar de ändringar som föreslås i 17 § 1 
mom. FöPL.  

Bestämmelserna i 4 och 5 mom. har änd-
rats temporärt genom lag 650/2002, som 
gäller till utgången av 2003. Det föreslås att 
ändringarna skall fortsätta att gälla från in-
gången av 2004 tills vidare. Vidare föreslås 
att 4 mom. kompletteras med ett omnämnan-
de av att vid tillämpningen av 17 e § 1 mom. 
APL skall en lantbruksföretagare likställas 
med en arbetstagare som avses i APL. Änd-
ringen motsvarar den ändring som föreslås i 
17 § 4 mom. FöPL Vidare föreslås att 6 och 
7 mom. upphävas som överflödiga.  

19 a—19 c §. Paragraferna har fogats till 
lagen temporärt genom lag 650/2002, som 
gäller till utgången av 2003. Det föreslås att 
paragraferna skall fortsätta att gälla från in-
gången av 2004 tills vidare. 
 
 
1.11. Lag om ändring av lagen om pension 

för lantbruksföretagare (377/2001) 

Ikraftträdelsebestämmelse. I 2 mom. före-
slås motsvarande ändringar som i 2 mom. i 
ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om änd-
ring av lagen om pension för arbetstagare 
(375/2001).   
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1.12. Lag om avträdelsepension 

24 §. Bestämmelserna i 1 mom. har ändrats 
temporärt genom lag 651/2002, som gäller 
till utgången av 2003. I momentet föreslås 
samma ändringar som gjorts genom den tem-
porära lagen och dessutom föreslås att hän-
visningen till 9 a § APL stryks, eftersom lag-
rummet har upphävts genom lag 1011/2002. 
Med dessa ändringar skall momentet gälla 
från ingången av 2004 tills vidare. Det före-
slås att 2 och 3 mom. stryks, eftersom de fö-
reslagna ändringarna i APL kommer att in-
nebära att hänvisningen i 2 mom. är felaktig 
och eftersom 3 mom. strider mot bestämmel-
serna om sista pensionsanstalt.  
 
 
 
1.13. Lag om generationsväxlingspension 

för lantbruksföretagare 

43 §. Bestämmelserna i 1 mom. har ändrats 
temporärt genom lag 652/2002, som gäller 
till utgången av 2003. I den temporära lagen 
har i momentet som gäller tills vidare hän-
visningen till 19 c § 2-7 mom. APL i misstag 
ändrats så att det hänvisas till 19 c § 2-4 
mom. I den temporära lagen hänvisas vidare i 
fråga om LFöPL endast till 16, 17 och 19 b § 
samt 19 c § 1 mom., medan det i andra lagar 
gällande avträdelseförmåner för lantbruksfö-
retagare hänvisas till 16-18 och 19 b § samt 
19 c § 1 mom. LFöPL. I momentet hänvisas 
dessutom bl.a. till 9 a §, som har upphävts. 
Det föreslås att momentet ändras så att det 
motsvarar momentet i den temporära lagen, 
dock så att hänvisningen till 19 c § 2-7 mom. 
kvarstår och hänvisningen till 9 a § APL 
stryks. För enhetlighetens skull hänvisas i 
fråga om LFöPL till 16-18 och 19 b § samt 
19 c § 1 mom. 
 
 
 
1.14. Lag om avträdelseersättning för 

lantbruksföretagare 

37 §. Bestämmelserna i 1 mom. har ändrats 
temporärt genom lag 653/2002, som gäller 
till utgången av 2003. Det föreslås att mo-
mentet ändras i enlighet med den temporärt 

ändrade lagen, dock så att den hänvisning till 
19 c § 2-7 mom. APL i det moment som 
gäller tills vidare kvarstår, därför att det i den 
temporära lagen på denna punkt i misstag har 
hänvisats till 19 c § 2-4 mom. Vidare föreslås 
att hänvisningen till 9 a § APL stryks, efter-
som 9 a § har upphävts. De föreslagna änd-
ringarna skall gälla från ingången av 2004.  
 
 
 
1.15. Lag om avträdelsestöd för lantbruks-

företagare 

40 §. Bestämmelserna i 1 mom. har ändrats 
temporärt genom lag 654/2002, som gäller 
till utgången av 2003. Det föreslås att be-
stämmelserna i 40 § 1 mom., som gäller tills 
vidare, ändras på samma sätt som 37 § 1 
mom. lagen om avträdelseersättning för lant-
bruksföretagare. 
 
 
 
1.16. Lag om statens pensioner 

3 a §. Det föreslås att 1 och 2 mom. ändras 
så att pensionslagarna för den offentliga sek-
torn kompletteras förutom med StPL och 
KomPL även med KyPL och i analogi med 
den ändring som föreslås i 13 § lagen om 
Folkpensionsanstalten (731/2002), med lagen 
om Folkpensionsanstalten. Till pensionsan-
stalterna inom den offentliga sektorn fogas 
på motsvarande sätt förutom statskontoret 
och den kommunala pensionsanstalten även 
evangelisk-lutherska kyrkans centralfond och 
Folkpensionsanstalten i egenskap av verk-
ställare av Folkpensionsanstaltens personal-
pensioner (pensionsanstalter inom den of-
fentliga sektorn). Pensionsanstalter inom den 
privata sektorn definieras genom en hänvis-
ning till de pensionsanstalter som avses i 10 
d § 1 mom. APL (pensionsanstalter inom den 
privata sektorn). Samtidigt föreslås att hän-
visningen till lagen om pension för kommu-
nala tjänsteinnehavare och arbetstagare änd-
ras så att det hänvisas till KomPL. 

Det föreslås att ordalydelsen i 3 mom. pre-
ciseras så, att det av lagrummet tydligare 
framgår att sista pensionsanstalt kan vara en-
dast en i 1 mom. 1 punkten definierad pen-
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sionsanstalt inom den offentliga eller den 
privata sektorn. Ändringen motsvarar den 
ändring som föreslås i 10 d § 4 mom. APL. 

Det föreslås att ordalydelsen i 4 mom. pre-
ciseras så att definitionen av en pensionsan-
stalt inom den privata sektorn stryks som 
obehövlig, eftersom definitionen redan ingår 
i den ändring som föreslås i 1 mom. 

Det föreslås att 5 mom. ändras så, att när 
pensionstagaren beviljas någon annan ny 
pension än invalidpension skall pensionsan-
stalter som utbetalar alla pensionsslag betrak-
tas som sista pensionsanstalt i de fall som av-
ses i lagrummet. Därmed fogas även deltids-
pension till de pensioner i fråga om vilka den 
pensionsanstalt som utbetalar dem betraktas 
som sista pensionsanstalt när ny pension be-
viljas. Om pensionstagaren beviljas invalid-
pension efter arbetslöshets- eller deltidspen-
sion, skall principen om sista pensionsanstalt 
iakttas, om inte något annat följer av 6 mom. 
Det föreslagna 5 mom. motsvarar de be-
stämmelser som föreslås i 10 d § 6 mom. 
APL.   

Det föreslås att 6 mom. kompletteras med 
ett förtydligande om att principen om sista 
pensionsanstalt inte skall iakttas i sådana fall 
där en pensionstagare beviljas ny pension ef-
ter en sådan pension där den återstående ti-
den eller motsvarande förtjänst skall eller 
borde beaktas i pensioner enligt såväl denna 
lag som andra pensionslagar för den offentli-
ga sektorn eller enligt pensionslagarna för 
den privata sektorn när pensionsbeloppet 
fastställs. När familjepension fastställs skall 
principen om sista pensionsanstalt dock till-
lämpas trots att den återstående tiden eller 
motsvarande förtjänst beaktas enligt såväl 
pensionslagarna inom den offentliga sektorn 
som pensionslagarna inom den privata sek-
torn. Bestämmelsen motsvarar den föreslag-
na bestämmelsen i 10 d § 7 mom. APL. 

I paragrafen föreslås ett nytt 7 mom., där 
det bestäms att pensionsanstalter inom arran-
gemanget med sista pensionsanstalt kan 
komma överens om att principen om sista 
pensionsanstalt skall iakttas också i sådana 
fall där den med stöd av bestämmelserna i 
denna lag inte annars skulle iakttas. Pen-
sionssökanden skall då underrättas om vilken 
pensionsanstalt som sköter hans eller hennes 
pensionsärende. De nuvarande 7 och 8 mom. 

blir samtidigt med oförändrat innehåll nya 8 
och 9 mom. Bestämmelsen motsvarar den fö-
reslagna bestämmelsen i 10 d § 8 mom. APL. 

7 c §. I paragrafen bestäms om justering av 
pensionslönen enligt prövning. För justering 
av pensionslönen enligt prövning förutsätts 
att den har en inverkan om minst 20 % på 
förmånstagarens pensionsskydd. Det föreslås 
att ordalydelsen i 1 mom. preciseras så, att 
det framgår att jämförelsen gäller helhets-
pensionsskyddet. Då beaktas intjänade ar-
betspensioner enligt både det statliga pen-
sionssystemet och andra pensionssystem. 
Ändringen motsvarar den ändring som före-
slås i 7 d § 1 mom. APL. 

14 §. I 1 mom. hänvisas till en dröjsmåls-
ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 
mom. räntelagen (633/1982). Bestämmelser-
na i 4 § räntelagen har ändrats genom lagen 
340/2002 så, att dröjsmålsräntans belopp fö-
reskrivs i 1 mom. Ändringen trädde i kraft 
den 1 juli 2002. Det föreslås därför att hän-
visningen till 4 § 3 mom. räntelagen ändras 
så att det hänvisas till 4 § 1 mom. 

15 §. I 1 mom. bestäms om utbetalning av 
pension. I första meningen i momentet sägs 
att ålders- och invalidpension betalas, om 
inte något annat följer av 15 a §, från ingång-
en av månaden näst efter den under vilken 
rätten till pension uppkommit, i fråga om an-
nan pension än deltidsinvalidpension likväl 
tidigast från ingången av månaden efter den 
då löneutbetalningen upphört. Invalidpensio-
ner enligt den privata sektorns pensionssys-
tem och enligt det kommunala pensionssys-
temet börjar antingen efter det att primärtiden 
gått ut eller från ingången av månaden näst 
efter den då arbetsoförmågan började. Det 
föreslås att momentet ändras så att invalid-
pension på motsvarande sätt skall kunna be-
talas redan innan löneutbetalningen upphört 
också när det gäller personer som får inva-
lidpension enligt lagen om statens pensioner. 
Det här är ändamålsenligt därför att när prin-
cipen om sista pensionsanstalt träder i kraft 
vid ingången av 2004 bör invalidpension 
kunna börja samtidigt inom alla pensionssy-
stem. I 17 b § föreslås bestämmelser om be-
talning av pension till arbetsgivaren för den 
tid under vilken arbetsgivaren har betalt för-
månstagaren lön för sjukdomstiden. 

16 b §. I 1 mom. bestäms om indrivning av 
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pensionskostnaderna till statskontoret i såda-
na fall när statskontoret i egenskap av sista 
pensionsanstalt har betalt ut pensioner enligt 
en pensionslag för den privata sektorn eller 
lagen om kommunala pensioner. Det föreslås 
att momentet kompletteras med ett omnäm-
nande av pension som beviljats med stöd av 
evangelisk-lutherska kyrkans pensionslag 
och som motsvarar pension enligt lagen om 
statens pensioner, och med pension som be-
viljats med stöd av Folkpensionsanstaltens 
pensionsstadga för personalpensioner. På 
motsvarande sätt infogas i momentet evange-
lisk-lutherska kyrkans centralfond och Folk-
pensionsanstalten som sådana instanser som 
tillsammans med pensionsskyddscentralen, 
den kommunala pensionsanstalten och stats-
kontoret skall ha rätt att närmare avtala sär-
skilt om fördelningen av pensionskostnader-
na.   

17 b §. Det föreslås att de nuvarande 1-5 
mom. blir 2-6 mom. I det nya 1 mom. före-
slås bli bestämt att invalidpension som skall 
betalas retroaktivt kan betalas till arbetsgiva-
ren i sådana fall där arbetsgivaren för samma 
tid har betalt förmånstagaren lön för sjuk-
domstiden. Ändringen hänför sig till den 
ändring som föreslås i 15 § 1 mom. och en-
ligt vilken invalidpension skall kunna betalas 
innan löneutbetalningen upphört. Det är inte 
ändamålsenligt att förmånstagaren får både 
lön och invalidpension för samma tid. Pen-
sionen skall betalas till arbetsgivaren på an-
sökan, dock bara till den del den motsvarar 
den lön som utbetalats för samma tid. Inva-
lidpensionen utbetalas inte heller till arbets-
givaren till den del den med stöd av 15 a § 4 
mom. lagen om statens pensioner skall utges 
till sjukförsäkringsfonden och inte heller när 
arbetsgivaren med stöd av någon annan lag 
har fått ersättning för den utbetalade lönen. 
Vid betalning av rehabiliteringspenning eller 
invalidpension och därtill anslutet  rehabili-
teringstillägg som förmånstagaren beviljats 
följs på motsvarande sätt samma förfarande 
som föreskrivits i fråga om utbetalning av 
invalidpension. 

I det nuvarande 4 mom. bestäms om betal-
ning av pension till kommunen för att använ-
das på det sätt som 14 § lagen om klientav-
gifter inom social- och hälsovården 
(734/1992) föreskriver som ersättning för de 

kostnader som orsakas av att förmånstagaren 
får vård eller omvårdnad på anstalt eller fa-
miljevård. I 76 § kommunallagen (365/1995) 
sägs att kommunerna kan komma överens 
om att anförtro en annan kommun att sköta 
en uppgift för en eller flera kommuners räk-
ning eller att uppgiften skall skötas av en 
samkommun. I praktiken kan alltså en sam-
kommun ordna vård och omvårdnad på an-
stalt eller familjevård för den pensionsberät-
tigade. I sådana situationer är det ändamåls-
enligt att också pensionen för tiden för sådan 
vård eller omvårdnad kan betalas till sam-
kommunen på samma sätt som till kommu-
nen. Det föreslås därför att omnämnandet av 
samkommunen fogas till momentet. Med an-
ledning av det nya 1 mom. föreslås samtidigt 
att det nuvarande 4 mom. blir 5 mom. 

I det nuvarande 6 mom. bestäms att i de 
fall som avses i 1—5 mom. kan pensionen 
utbetalas till arbetslöshetskassan, folkpen-
sionsanstalten, ett organ eller kommunen, 
dock endast under förutsättning att medde-
landet om utbetalning har gjorts till statskon-
toret minst två veckor före den dag då pen-
sionen skall utbetalas. Med anledning av det 
nya 1 mom. föreslås att det nuvarande 6 
mom. blir 7 mom. Det föreslås att hänvis-
ningen till tidigare moment korrigeras till 1-6 
mom. Det föreslås att arbetsgivaren tas in 
som en instans till vilken pensionen kan beta-
las i de fall som avses i 1 mom., samt sam-
kommunen som en instans till vilken pensio-
nen kan betalas i de fall som avses i 5 mom.   

23 §. I 5 mom. föreskrivs om sökande av 
ändring i en beslutssammanställning som 
statskontoret har givit i egenskap av sista 
pensionsanstalt och om behandling av be-
svärsärendet. När statskontorets beslut ingår i 
en beslutssammanställning som en annan 
pensionsanstalt givit i egenskap av sista pen-
sionsanstalt söks ändring och behandlas be-
svärsärendet enligt vad som föreskrivs i la-
gen om kommunala pensioner eller i en pen-
sionslag för den privata sektorn. I sådana fall 
skall den kommunala pensionsanstalten eller 
pensionsanstalten inom den privata sektorn, 
till den del besvären gäller pensionsskydd en-
ligt denna lag, begära utlåtande om besvären 
av statskontoret. Det föreslås att momentet 
ändras så att förteckningen över lagar utökas 
med pensionslagen för evangelisk-lutherska 
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kyrkan och Folkpensionsanstaltens pensions-
stadga för personalpensioner. På motsvaran-
de sätt föreslås att evangelisk-lutherska kyr-
kans centralfond och Folkpensionsanstalten 
nämns som sådana instanser som skall begära 
utlåtande av statskontoret, om besvären gäll-
er pensionsskydd enligt lagen om statens 
pensioner.   

23 b §. När det gäller beslutssammanställ-
ningar som statskontoret har givit i egenskap 
av sista pensionsanstalt skall det enligt 5 
mom. begära utlåtande av pensionsanstalten 
inom den privata sektorn eller den kommuna-
la pensionsanstalten till den del besvären 
gäller pensionsskydd som sköts av dessa. Det 
föreslås att evangelisk-lutherska  kyrkans 
centralfond och Folkpensionsanstalten tas in 
som instanser av vilka utlåtande skall begäras 
när besvären gäller pensionsskydd som sköts 
av dessa. 

I 6 mom. sägs att om samtliga pensionsan-
stalter vilkas beslut besvären gäller godkän-
ner ändringssökandens yrkanden till den del 
de gäller ifrågavarande pensionsanstalts be-
slut, skall den sista pensionsanstalten ge en 
ny, rättad beslutssammanställning. Rättar nå-
gon av pensionsanstalterna inte sitt beslut i 
enlighet med ändringssökandens krav, skall 
den sista pensionsanstalten inom 30 dagar 
sända besvärsskriften samt de utlåtanden som 
givits med anledning av den till besvärsin-
stansen för behandling. Det föreslås att mo-
mentet ändras så att tidsfristen 30 dagar änd-
ras till 60 dagar. Ändringen motsvarar den 
ändring som föreslås i 21 a § 6 mom. APL.  

25 §. I 3 mom. bestäms om återkrav av 
förmåner som statskontoret utan grund har 
betalt ut i egenskap av sista pensionsan-
stalt. Till den del statskontoret utan grund 
har betalt ut förmåner enligt lagen om 
kommunala pensioner eller enligt pensions-
lagar för den privata sektorn, fattas åter-
kravsbeslutet av de pensionsanstalter som 
sköter förmånerna enligt vad som före-
skrivs i dessa lagar. Det föreslås att mo-
mentet ändras så att det kompletteras med 
förmåner enligt pensionslagen för evange-
lisk-lutherska kyrkan och Folkpensionsan-
staltens pensionsstadga för personalpensio-
ner. Beslut om återkrav av dessa förmåner 
fattas av de behöriga pensionsanstalterna så 
som bestäms i nämnda lagar.   

1.17. Lag om ändring av lagen om statens 
pensioner (381/2001) 

Ikraftträdelsebestämmelse. I 2 mom. före-
slås i tillämpliga delar motsvarande ändring-
ar som i 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen 
i lagen om ändring av lagen om pension för 
arbetstagare (375/2001). 
 
 
1.18. Lag om ändring av lagen om statens 

familjepensioner (382/2001) 

Ikraftträdelsebestämmelse. I 2 mom. före-
slås i tillämpliga delar motsvarande ändring-
ar som i 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen 
i lagen om ändring av lagen om pension för 
arbetstagare (375/2001). 
 
 
1.19. Lag om ändring av 4 § lagen om ord-

nande av pensionsskydd i statliga an-
ställningsförhållanden som varar 
kortare tid än en månad (383/2001)  

Ikraftträdelsebestämmelse. I 2 mom. före-
slås motsvarande ändringar som i 2 mom. i 
ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om änd-
ring av lagen om pension för arbetstagare 
(375/2001). 
 
 
1.20. Lag om ändring av lagen om kom-

munala pensioner 

4 §. Allmänna definitioner. I paragrafen de-
finieras de vanligaste begreppen i lagen. Det 
föreslås att paragrafen kompletteras med de-
finitioner av pensionslagarna för den offent-
liga sektorn och de pensionsanstalter som 
sköter dem samt pensionslagarna för den pri-
vata sektorn och pensionsanstalterna inom 
den privata sektorn. De definierade begrep-
pen förekommer i många paragrafer i lagen. 
Med pensionslagar för den offentliga sektorn 
avses denna lag och lagen om statens pensio-
ner samt pensionslagen för evangelisk-
lutherska kyrkan (298/1966) och, i analogi 
med den föreslagna ändringen av 13 § lagen 
om Folkpensionsanstalten (731/2001), lagen 
om Folkpensionsanstalten, vilka ansluts till 
arrangemanget med sista pensionsanstalt. 
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Dessutom avses motsvarande familjepen-
sionslagar till dessa lagar. Med pensionsan-
stalter inom den offentliga sektorn avses den 
kommunala pensionsanstalten, statskontoret, 
evangelisk-lutherska kyrkans centralfond 
samt Folkpensionsanstalten när den sköter 
pensionsskyddet för sina tjänstemän. Med 
pensionslagar för den privata sektorn avses 
lagen om pension för arbetstagare, lagen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbets-
förhållanden, lagen om pension för lant-
bruksföretagare, lagen om avträdelsestöd för 
lantbruksföretagare, lagen om pension för fö-
retagare, lagen om sjömanspensioner och la-
gen om pension för konstnärer och särskilda 
grupper av arbetstagare. Med pensionsanstal-
ter inom den privata sektorn avses pensions-
anstalter, pensionsstiftelser eller pensions-
kassor som sköter pensionsskyddet enligt 
dessa lagar. 

12 §. Särskild ålder för ålderspension. Det 
föreslås att 1 mom. 3 punkten ändras så att 
den motsvarar den ändring av 13 § lagen om 
Folkpensionsanstalten som föreslås nedan. 

71 §. Uträkning av pensionslönen i vissa 
särskilda situationer. Det föreslås att ordaly-
delsen i 3 mom. preciseras i fråga om fast-
ställandet av pensionslönen i sådana fall där 
anställningen har avbrutits automatiskt. An-
ställningen avbryts inte automatiskt, om pen-
sionsbeloppet är större utan avbrottet. Enligt 
den preciserade ordalydelsen skall pensio-
nerna jämföras före samordningen av pen-
sionerna. Ändringen motsvarar den ändring 
som föreslås i 7 § 4 mom. APL.  

73 §. Pensionslön enligt prövning. Det fö-
reslås att ordalydelsen i 1 mom. preciseras. 
För att pensionslönen skall justeras enligt 
prövning förutsätts att undantagsskälet har en 
minst 20 %:s inverkan på pensionsskyddet. 
Det föreslås att ordalydelsen preciseras så att 
jämförelsen gäller helhetspensionsskyddet. 
Då beaktas pensionsskyddet enligt denna lag 
och andra pensionslagar för den offentliga 
sektorn samt enligt pensionslagarna för den 
privata sektorn. Motsvarande ändring före-
slås i 7 d § 1 mom. APL. 

103 §. Den sista pensionsanstaltens uppgif-
ter. I 1 mom. anges den kommunala pen-
sionsanstaltens uppgifter då den är sista pen-
sionsanstalt. Det föreslås att ordalydelsen i 
paragrafen preciseras, eftersom det föreslås 

att principen om sista pensionsanstalt också 
skall tillämpas på pensioner enligt pensions-
lagen för evangelisk-lutherska kyrkan och på 
pensioner för Folkpensionsanstaltens perso-
nal. Det föreslås att bestämmelsen komplette-
ras med ett omnämnande av förtroendevalda, 
vilkas pensionsskydd av ersättningar för in-
komstbortfall till följd av förtroendeuppdrag 
samt av arvoden som betalts för en viss tid 
också bestäms enligt lagen om kommunala 
pensioner. Motsvarande precisering föreslås 
också i 2 mom. I momentet bestäms om situ-
ationer där någon annan pensionsanstalt än 
den kommunala pensionsanstalten är sista 
pensionsanstalt. 

104 §. Pensionsanstalten för återstående 
tid som sista pensionsanstalt. I 1 mom. före-
slås motsvarande precisering som i 103 §. I 2 
mom. föreslås ett förtydligande av vilket 
framgår att om en pensionstagare beviljas ny 
pension efter en sådan pension där den åter-
stående tiden har beaktats enligt flera pen-
sionslagar skall principen om sista pensions-
anstalt inte heller tillämpas på denna pension. 
Principen om sista pensionsanstalt skall inte 
heller tillämpas i sådana fall där deltidspen-
sion samtidigt beviljas enligt flera olika ar-
betspensionssystem. Principen om sista pen-
sionsanstalt skall beviljas på annan än del-
tidspension, t.ex. ålderspension, som beviljas 
efter deltidspension som beviljats på detta 
sätt. Principen om sista pensionsanstalt skall 
också tillämpas på familjepensioner, om den 
återstående tiden skall eller borde beaktas i 
familjepensioner enligt såväl denna lag som 
en annan pensionslag för den offentliga sek-
torn och en pensionslag för den privata sek-
torn när pensionsbeloppet fastställs. Det före-
slås att bestämmelsen om att pensionsanstal-
terna dock kan komma överens om att prin-
cipen om sista pensionsanstalt skall tillämpas 
i ovan nämnda situationer överförs från para-
grafen till ett nytt 3 mom. i 107 §. Motsva-
rande ändringar föreslås i 10 d § 7 mom. 
APL. 

105 §. Förhandlingsskyldighet. Enligt pa-
ragrafen skall den kommunala pensionsan-
stalten förhandla med pensionsanstalten inom 
den privata sektorn när invalidpension bevil-
jas på grundval av arbetsoförmåga i yrket el-
ler när det är fråga om individuell förtidspen-
sion och den månatliga pensionen enligt en 
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pensionslag för den privata sektorn är minst 
672,66 euro. Principen om sista pensionsan-
stalt skall inte tillämpas om pensionsanstal-
terna är av olika åsikt om arbetsoförmågan. 
Eftersom förhandlingsskyldigheten gäller 
endast pensionsskydd enligt pensionslagarna 
för den privata sektorn, föreslås att bestäm-
melsen preciseras så att principen om sista 
pensionsanstalt hävs bara i fråga om pen-
sionsskydd som intjänats enligt en pensions-
lag för den privata sektorn. Om pensionssö-
kanden däremot har omfattats även av andra 
offentliga pensionssystem, skall den kom-
munala pensionsanstalten vara sista pen-
sionsanstalt i fråga om pensionsskyddet en-
ligt dessa system. 

106 §. Utbetalande pensionsanstalt såsom 
sista pensionsanstalt. I paragrafen bestäms 
om situationer där en persons pensioner en-
ligt olika system börjar vid olika tidpunkter. 
Den anstalt som först beviljar en pension är 
sista pensionsanstalt också för pensioner som 
börjar senare.  

I samma paragraf föreskrivs ett undantag 
från den regel som beskrivs ovan i sådana 
fall då pensionstagaren ansöker om invalid-
pension där också den återstående tiden eller 
motsvarande inkomst skall eller borde beak-
tas när pensionsbeloppet räknas ut. Principen 
om sista pensionsanstalt tillämpas inte på så-
dana invalidpensioner. Det föreslås att be-
stämmelsen ändras så att principen om sista 
pensionsanstalt inte skall tillämpas heller i 
sådana fall då återstående tid inte skall beak-
tas i invalidpension. Den pensionsanstalt som 
beviljat ålderspension i en lägre pensionsål-
der behöver då inte bedöma om pensionssö-
kanden är arbetsoförmögen i ett anställnings-
förhållande som omfattas av ett annat sy-
stem. Som ansökan om invalidpension be-
traktas inte en situation där sökanden ansöker 
om fortsatt rehabiliteringsstöd. Ett undantag 
är en pensionsanstalt som betalar arbetslös-
hets- och deltidspension och som behandlar 
och betalar efter dessa pensioner beviljad in-
validpension i sådana fall då återstående tid 
enligt två eller flera system inte skall beaktas 
i invalidpensionen.  

De föreslagna ändringarna motsvarar de 
ändringar som föreslås i 10 d § 6 mom. APL. 

107 §. Närmare bestämmelser om sista 
pensionsanstalt. I paragrafen föreslås ett nytt 

3 mom., till vilket överförs innehållet från 
det nuvarande 104 § 2 mom. Enligt bestäm-
melsen kan pensionsanstalterna komma 
överens om att principen om sista pensions-
anstalt skall tillämpas även i sådana situatio-
ner där principen enligt bestämmelserna inte 
skall tillämpas. I sådana fall skall pensions-
sökanden underrättas om vilken pensionsan-
stalt som sköter hans eller hennes pensions-
ärende. Ändringen motsvarar den ändring 
som föreslås i 10 d § 8 mom. APL. 

127 §. Betalning av pension till organ inom 
socialvården. Enligt 2 mom. skall pensionen 
betalas till kommunen för att ersätta de kost-
nader som orsakas av anstaltsvård eller om-
vårdnad på institution eller familjevård för en 
pensionstagare. Eftersom även en samkom-
mun kan ordna dessa, föreslås att pensionen 
också skall kunna betalas till samkommunen. 
Ändringen motsvarar den ändring som före-
slås i 19 c § 5 mom. APL. 

136 §. Den sista pensionsanstaltens kost-
nader. I 1 mom. föreslås motsvarande preci-
sering som i 103 § med anledning av att även 
evangelisk-lutherska kyrkans centralfond och 
Folkpensionsanstalten vid sidan av statskon-
toret börjar omfattas av principen om sista 
pensionsanstalt. 

153 §. Sökande av ändring. I 3 mom. före-
slås motsvarande ändringar som i 103 § 2 
mom. 

160 §. Sökande av ändring i beslutssam-
manställning. Också i denna paragraf före-
slås att 1 mom. preciseras med anledning av 
det utökade antalet system som omfattas av 
principen om sista pensionsanstalt. 

I 2 mom. bestäms om självrättelse i be-
slutssammanställningar. Om samtliga pen-
sionsanstalter vilkas beslut berörs godkänner 
besvären, skall den kommunala pensionsan-
stalten i egenskap av sista pensionsanstalt ge 
en ny beslutssammanställning. Om någon av 
pensionsanstalterna inte godkänner besvären, 
skall den kommunala pensionsanstalten inom 
30 dagar hänskjuta ärendet till besvärsinstan-
sen. Det föreslås att tidsfristen 30 dagar änd-
ras till 60 dagar, eftersom den kommunala 
pensionsanstalten skall begära utlåtanden av 
de övriga pensionsanstalterna, vilket innebär 
att 30 dagar är en alltför kort tid. Den före-
slagna ändringen motsvarar den ändring som 
föreslås i 21 a § 6 mom. APL. 
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1.21. Lag om införande av lagen om kom-
munala pensioner 

1 §. Det föreslås att 2 mom. ändras i fråga 
om tillämpningen av principen om sista pen-
sionsanstalt. Principen om sista pensionsan-
stalt skall inte tillämpas när pensionssökan-
den på grundval av eget arbetsavtals- eller 
tjänsteförhållande eller egen verksamhet som 
företagare får sådan arbetspension som bevil-
jats på basis av ansökan som blivit anhängig 
före ikraftträdandet. Detta gäller så länge 
pensionen betalas utan avbrott eller när av-
bruten pension börjar betalas på nytt. Princi-
pen om sista pensionsanstalt tillämpas inte 
heller på pension som sökts efter lagens 
ikraftträdande så länge sökanden får pension 
som beviljats före ikraftträdandet, trots att 
denna pension börjar betalas först efter det 
att lagen har trätt i kraft. 

Ändring föreslås också i fråga om tillämp-
ningen av principen om sista pensionsanstalt 
på familjepensioner. Har förmånstagaren på 
grundval av eget tjänste- eller arbetsavtals-
förhållande eller egen verksamhet som före-
tagare beviljats pension på vilken inte til-
lämptas principen om sista pensionsanstalt 
skall principen inte heller tillämpas på famil-
jepension. Ändringarna motsvarar de änd-
ringar som föreslås i ikraftträdelsebestäm-
melserna i lagen om pension för arbetstagare. 
 
 
 
1.22. Pensionslag för evangelisk-lutherska 

kyrkan 

1 §. Enligt gällande 3 mom. kan kyrkosty-
relsen med vissa i lagrummet närmare angiv-
na personalgrupper komma överens om att 
KyPL skall tillämpas på dem eller på vilka 
villkor den skall tillämpas på dem. Det före-
slås att momentet ändras så att ovan nämnda 
beslut skall fattas av kyrkans centralfond i 
stället för av kyrkostyrelsen. Kyrkans cen-
tralfond är den instans som verkställer evan-
gelisk-lutherska kyrkans pensionssystem. 
Ändringen är av teknisk natur och den för-
tydligar namnet kyrkans centralfond som 
pensionsanstalt, vilket är speciellt önskvärt 
med tanke på arrangemanget med sista pen-
sionsanstalt.  

1 a §. Det föreslås att ordet "markkamäärä" 
i den finska texten ändras till ordet "rahamää-
rä". Den svenska språkdräkten ändras inte. 

4 §. Det föreslås att paragrafen ändras så att 
kyrkans centralfond i stället för kyrkostyrel-
sen skall ha den beslutanderätt som före-
skrivs i paragrafen. Ändringen är av teknisk 
natur. 

5 c §. Det föreslås att paragrafen ändras så 
att förmånstagarens rätt till förmån enligt pa-
ragrafen överförs från kyrkostyrelsen till 
kyrkans centralfond. Ändringen är av teknisk 
natur.  

5 d §. Det föreslås att paragrafen ändras så 
att kyrkans centralfond i stället för kyrkosty-
relsen skall godkänna vilken nära anhörig el-
ler annan person som huvudsakligen har 
hand om förmånstagaren som skall föra för-
månstagarens talan. Ändringen är av teknisk 
natur. 

5 e §. Paragrafen är ny. I den föreslås be-
stämmelser om utbetalning av pension till 
någon annan än förmånstagaren. Paragrafen 
motsvarar 17 b § StPL med de ändringar som 
föreslås ovan.   

6 a §. Paragrafen är ny. I den föreslås be-
stämmelser om tillämpningen av arrange-
manget med sista pensionsanstalt i pensions-
ärenden enligt KyPL. Paragrafen motsvarar 3 
a § StPL med de ändringar som föreslås 
ovan. Paragrafen motsvarar 10 d § APL med 
de ändringar som föreslås ovan.  

6 b §. Paragrafen är ny. I paragrafen före-
slås bestämmelser om hur kostnaderna för 
den sista pensionsanstalten skall ersättas av 
olika pensionssystem. Paragrafen motsvarar 
16 b § StPL med de ändringar som föreslås 
ovan.   

7 §. I paragrafen bestäms om besvärsrätt. 
Det föreslås att ett nytt 5 mom. fogas till pa-
ragrafen. I momentet föreskrivs om sökande 
av ändring i en beslutssammanställning som 
kyrkans centralfond har givit i egenskap av 
sista pensionsanstalt och om behandling av 
besvärsärendet. Momentet motsvarar 23 § 5 
mom. StPL.  

Vidare föreslås att 1 och 2 mom. ändras så 
att kyrkans centralfond nämns i stället för 
kyrkostyrelsen. Ändringarna är av teknisk 
natur.    

7 a §. I paragrafen bestäms om självrättelse 
och behandling av besvärsärenden. I anslut-
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ning till arrangemanget med sista pensions-
anstalt föreslås att nya 5-8 mom. fogas till 
paragrafen. De motsvarar 23 b § 5-8 mom. 
StPL med de ändringar som föreslås ovan. 
Bestämmelserna motsvarar också 21 a § APL 
med de ändringar som föreslås ovan.  

Dessutom föreslås att omnämnandena av 
kyrkostyrelsen i 1, 2 och 3 mom. ändras till 
kyrkans centralfond. Ändringarna är av tek-
nisk natur. 

7 b §. Det föreslås att omnämnandena av 
kyrkostyrelsen i 1 och 3 mom. ändras till 
kyrkans centralfond. Ändringarna är av tek-
nisk natur.  

7 c §. Det föreslås att 1 mom. ändras så att 
kyrkans centralfond nämns i stället för kyr-
kostyrelsen. Vidare föreslås att statens pen-
sionsnämnd tas in i momentet vid sidan av 
kyrkans centralfond som en sådan instans 
vars beslut får sättas i kraft som en lagakraft-
vunnen dom. I paragrafen föreslås också ett 
nytt 2 mom., som motsvarar 25 a § 2 mom. 
StPL. I det nya 2 mom. sägs att vad som be-
stäms i 7 c § 1 mom. också gäller besluts-
sammanställningar som kyrkans centralfond 
givit i egenskap av sista pensionsanstalt en-
ligt 6 a § 1 mom. 

7 d §. I paragrafen föreslås ett nytt 3 mom., 
som motsvarar 25 § 3 mom. StPL med de 
ändringar som föreslås i det. I paragrafen be-
stäms om återkrav av pension som betalts 
utan grund och om kvittning av kommande 
pensionsrater.  

8 §. Hänvisningen i 1 mom. motsvarar inte 
ifrågavarande lagrum i den gällande kyrkola-
gen. Det föreslås att hänvisningen ändras till 
det rätta lagrummet i kyrkolagen. Det före-
slås att 2 mom. ändras så att kyrkans central-
fond nämns i stället för kyrkostyrelsen. Änd-
ringarna är av teknisk natur.   

8 a §. Det föreslås att 2 och 3 mom. ändras 
så att kyrkans centralfond nämns i stället för 
kyrkostyrelsen. Vidare föreslås att hänvis-
ningen till 4 § lagen om förskottsuppbörd 
ändras så att det hänvisas till 13 § 1 mom. 1 
punkten i nämnda lag. Det som hänvisningen 
avser regleras för närvarande i nämnda lag-
rum. Dessutom föreslås att 3 mom. förtydli-
gas så att det i momentet direkt sägs att änd-
ring i fråga om rättelseyrkande skall sökas i 
enlighet med KyPL. De föreslagna ändring-
arna är av teknisk natur. 

9 §. Det föreslås att paragrafen ändras så att 
kyrkans centralfond nämns i stället för kyr-
kostyrelsen. Ändringen är av teknisk natur. 

10 §. I gällande paragraf föreskrivs skyl-
dighet för de myndigheter som nämns i para-
grafen och andra instanser att lämna kyrko-
styrelsen och besvärsinstansen uppgifter som 
inverkar på avgörandet av ett pensionsärende 
och utbetalningen av pension. Det föreslås att 
paragrafen ändras så att kyrkans centralfond 
nämns i stället för kyrkostyrelsen. Vidare fö-
reslås att paragrafen ändras så att den mot-
svarar 26 § StPL. De föreslagna ändringarna 
motsvarar i tillämpliga delar även motsva-
rande bestämmelser i andra förvärvspen-
sionslagar. 

10 a §. Paragrafen är ny. Det föreslås bli 
bestämt att pensionssökanden skall lämna 
uppgifter i ärenden som gäller pensioner, re-
habiliteringsförmåner och beloppet av dessa. 
Paragrafen motsvarar 26 a § StPL. 

10 b §. Paragrafen är ny. Innehållet mot-
svarar kyrkans centralfonds nuvarande an-
visningar. Enligt paragrafen skall arbetsgiva-
ren lämna kyrkans centralfond uppgifter som 
behövs för arbetstagarnas pensionsskydd. Pa-
ragrafen motsvarar också i tillämpliga delar 
26 b § StPL. 

10 c §. Paragrafen är ny. Det föreslås bli 
bestämt att kyrkans centralfond skall ha rätt 
att lämna arbetsgivaren uppgifter för bokfö-
ringen och för fastställandet av pensionsför-
säkringspremierna samt uppgifter om när 
pensionen börjar och slutar för att arbetsgiva-
ren skall kunna avsluta anställningen. Para-
grafen motsvarar i tillämpliga delar 26 c § 
StPL. 

10 d §. Paragrafen är ny. Det föreslås bli 
bestämt att kyrkans centralfond skall ha rätt 
att lämna uppgifter till bl.a. olika myndighe-
ter och andra instanser. Paragrafen motsvarar 
26 d § StPL. 

10 e §. Paragrafen är ny. Det föreslås bli 
bestämt att kyrkans centralfond skall ha rätt 
att öppna en teknisk anslutning till sådana i 
paragrafen närmare angivna instanser som 
har rätt att få uppgifter. Paragrafen motsvarar 
26 e § StPL. 

10 f §. Paragrafen är ny. Det föreslås bli 
bestämt att kyrkans centralfond på förhand 
skall informera pensionssökanden om var 
uppgifter om denna finns att få och vart upp-
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gifterna kan lämnas ut. Paragrafen motsvarar 
26 f § StPL. 

11 §. Det föreslås att paragrafen ändras så 
att kyrkans centralfond nämns i stället för 
kyrkostyrelsen. Ändringen är av teknisk na-
tur. 
 
1.23. Lag om familjepensioner inom den 

evangelisk-lutherska kyrkan 

1 §. Det föreslås att 3 mom. ändras så att 
kyrkans centralfond nämns i stället för kyr-
kostyrelsen. Ändringen är av teknisk natur. 
Genom ändringen förtydligas namnet kyr-
kans centralfond som pensionsanstalt. 

3 §. I 2 mom. föreslås en hänvisning till de 
10-10 f § som föreslås i pensionslagen för 
evangelisk-lutherska kyrkan och som gäller 
erhållande, utlämnande och hemlighållande 
av uppgifter. På så sätt blir de nya paragra-
ferna tillämpliga även vid behandlingen av 
den evangelisk-lutherska kyrkans familje-
pensioner. 
 
 
1.24. Lag om Folkpensionsanstalten 

7 §. I paragrafen anges uppgifterna för 
Folkpensionsanstaltens styrelse. Enligt gäl-
lande 1 mom. 8 och 9 punkten skall styrelsen 
fastställa bl.a. generaldirektörens och de öv-
riga direktörernas pensionsförmåner samt 
tjänstemännens pensions- och familjepen-
sionsstadgor. I praktiken har styrelsen fast-
ställt generaldirektörens och de övriga direk-
törernas pensionsförmåner i enlighet med 
StPL. Stadgorna för tjänstemännens pen-
sionsförmåner har också i sak nästan till alla 
delar motsvarat bestämmelserna i StPL och 
StFamPL. Det föreslås därför att 13 § ändras 
så att direktörernas och tjänstemännens pen-
sionsförmåner skall bestämmas direkt enligt 
bestämmelserna om det statliga pensionssys-
temet med smärre preciseringar enligt 13 §. 
Det föreslås sålunda att styrelsens uppgift att 
fastställa generaldirektörens och de övriga 
direktörernas pensionsförmåner och tjänste-
männens pensions- och familjepensionsstad-
gor stryks som obehövlig i 1 mom. 8 och 9 
punkten. 

13 §. I paragrafen bestäms för närvarande 
om beviljande och sökande av ändring i be-

slut om Folkpensionsanstaltens personalpen-
sioner. Det föreslås att paragrafen ändras så 
att det bestäms om pensioner för Folkpen-
sionsanstaltens generaldirektör och övriga di-
rektörer samt andra anställda vid Folkpen-
sionsanstalten. Dessutom föreslås att para-
grafen ändras så att pensionerna för anställda 
vid Folkpensionsanstaltens bestäms och rät-
ten till pension uppkommer i enlighet med 
vad som bestäms i lagarna om det statliga 
pensionssystemet, dock så att i fråga om pen-
sioner för anställda vid Folkpensionsanstal-
ten är den nedre åldersgränsen 21 år i stället 
för den åldersgräns på 23 år som nämns i vis-
sa i paragrafen närmare angivna paragrafer i 
StPL. På pensioner för anställda vid Folk-
pensionsanstalten tillämpas inte heller lagen 
om ordnande av pensionsskydd i statliga an-
ställningsförhållanden som varare kortare tid 
än en månad. Genom denna ändring av lag-
rummet och med stöd av de föreslagna 1 och 
2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen för lag-
ändringen börjar pensionssystemet för Folk-
pensionsanstaltens personal omfattas av ar-
rangemanget med sista pensionsanstalt vid 
ingången av 2004 och på det skall tillämpas 
samma bestämmelser om erhållande, utläm-
nande och hemlighållande av uppgifter. 
 
 
1.25. Folkpensionslag 

59 a §. I paragrafen bestäms om täckning 
för det pensionsskydd som baserar sig på ett 
anställningsförhållande till Folkpensionsan-
stalten. I 1 mom. hänvisas till de pensioner 
för anställda vid Folkpensionsanstalten som 
avses i 58 a §. Nämnda lagrum 58 a § har 
dock upphävts i samband med förvaltnings-
reformen vid Folkpensionspensionsanstalten. 
Bestämmelser om pensioner för tjänstemän 
vid Folkpensionsanstalten finns också för 
närvarande i 13 §, som föreslås ändrad. Det 
föreslås därför att hänvisningen ändras så att 
det hänvisas till pensioner och familjepen-
sioner enligt 13 § FPAL.  
 
 
2.  Närmare bestämmelser 

Närmare bestämmelser om den behöriga 
sista pensionsanstalten och dess uppgifter ut-
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färdas genom förordning av statsrådet. Till 
förordningen om pension för arbetstagare 
(183/1962, APF) fogas bestämmelser om 
fastställandet av och uppgifterna för den pen-
sionsanstalt som skall handlägga pensionsan-
sökan i sådana fall där arbetstagaren har rätt 
till pension endast för arbete enligt den priva-
ta sektorns system. I APF och förordningen 
om statens pensioner (611/1966, StPF) intas 
bestämmelser om fastställandet av sista pen-
sionsanstalt i sådana fall där pensionssökan-
den har rätt till pension enligt såväl det priva-
ta som det offentliga pensionssystemet, om 
den återstående tiden eller motsvarande för-
tjänst inte skall beaktas i pensionen enligt 
något av pensionssystemen när pensionen 
fastställs. I APF och StPF anges också hur 
den sista pensionsanstalten fastställs i fråga 
om deltidspension och familjepension. I APF 
föreskrivs vidare om pensionsskyddscentra-
lens rätt att meddela allmänna anvisningar 
om tillämpningen av förordningens bestäm-
melser om sista pensionsanstalt. 
 
3.  Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2004. För vissa av lagarna i denna proposi-
tion gäller att en del av de lagrum som ändras 

sammanfaller med ändringarna i de lagar 
(634—638/2003) gällande ändring av pen-
sionslagstiftningen som träder i kraft vid in-
gången av 2005. Det föreslås därför att dessa 
lagrum ändras till temporära bestämmelser 
som gäller endast till utgången av 2004.  

I ikraftträdelsebestämmelsen i lagarna om 
ändring av APL och LFöPL föreslås bli be-
stämt att arbetstagare födda 1944-1947 och 
som fyllt 60 skall ha rätt till invalidpension 
enligt principerna för sista pensionsanstalt, 
om de har beviljats invalidpension i form av 
individuell förtidspension.  

I ikraftträdelsebestämmelsen i den före-
slagna lagen om ändring av FPAL säkerställs 
att pensionsskyddet för Folkpensionsanstal-
tens personal fram till utgången av 2003 be-
stäms enligt de bestämmelser om anställda 
vid Folkpensionsanstalten som gäller innan 
lagen träder i kraft. I det sista momentet i 
ikraftträdelsebestämmelsen säkerställs dess-
utom att det tidigare pensionsskyddet för 
Folkpensionsanstaltens personal kvarstår när 
anställda överförs till statlig anställning sam-
tidigt som Folkpensionsanstaltens uppgifter 
överförs till staten.    
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
 
 
 

1. 
 

Lag  

om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) 4 § 3 mom., 4 d § 7 

mom., 8 § 4 mom. 3 och 7 punkten, i 10 d § 2 mom. det inledande stycket och 1 punkten samt 
4—7 mom., 12 d § 1 mom., 15 b §, 16 § och mellanrubriken före den, 17 och 17 a—17 c §, 18 
§ och mellanrubriken före den, 19 § 1 mom., 19 c § 5 och 7 mom., 19 d § 1 mom., 21 § 1 och 
5 mom. och 21 a § 6 mom. samt temporärt 4 § 6 mom., 4 e § 2 mom., 6 a § 1 mom. och 2 
mom. 5 punkten, 7 § 4 mom., 7 d § 1 mom., 7 f § 1 mom. 1 och 5 punkten, 8 § 3 mom. och 12 
c § 1 mom.,  

av dessa lagrum 4 § 3 mom., 4 e § 2 mom., i 10 d § 2 mom. det inledande stycket och 1 
punkten samt 4—7 mom., 12 d § 1 mom., 21 § 5 mom. och 21 a § 6 mom. sådana de lyder i 
lag 375/2001, 4 § 6 mom., 6 a § 1 mom., 7 § 4 mom., 7 d § 1 mom. och 7 f § 1 mom. 1 punk-
ten sådana de lyder i lag 1482/1995, 4 d § 7 mom. sådant det lyder i lag 612/1991, 6 a § 2 
mom. 5 punkten och 8 § 3 mom. sådana de lyder i lag 559/1993, 7 f § 1 mom. 5 punkten sådan 
den lyder i lag 1279/2000, 8 § 4 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 1040/1998 och 7 punk-
ten sådan den lyder i lag 571/1993, 12 c § 1 mom. sådant det lyder i lag 1302/2002, 15 b § så-
dan den lyder i lag 1730/1991, 17 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1304/1989 och 
1167/1996 samt i nämnda lag 1482/1995, 17 a § sådan den lyder i lag 603/1986, 17 b § sådan 
den lyder i lag 949/1992 och i nämnda lag 375/2001, 17 c § sådan den lyder i lag 33/2002, 
18 § sådan den lyder i lagarna 459/1986 och 621/1995, 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag 
313/1995, 19 c § 5 och 7 mom. sådana de lyder i lag 1331/1999, 19 d § 1 mom. sådant det ly-
der i lag 835/1996 och 21 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1263/1999, samt 

fogas till 3 §, sådan den lyder i lag 356/1997, ett nytt 3 mom., till 10 d §, sådan den lyder i 
nämnda lag 375/2001, ett nytt 8 mom., varvid de nuvarande 8 och 9 mom. blir 9 och 10 mom., 
en ny mellanrubrik före 17 § och till lagen nya 17 d—17 k § samt en ny mellanrubrik före 
17 k § som följer: 
 
 
 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Arbetsgivaren skall se till att det på varje 
arbetsplats finns framlagt information om i 
vilken pensionsanstalt arbetsgivaren anordnat 
pensionsskydd enligt denna lag för sina ar-
betstagare. 
 

 
4 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rätt till invalidpension tillkommer en ar-

betstagare vars arbetsförmåga på grund av 
sjukdom, lyte eller skada, med beaktande 
också av den tid som redan förflutit, kan 
uppskattas vara utan avbrott nedsatt med 
minst två femtedelar åtminstone ett år. Vid 



 RP 85/2003 rd  
  
    

 

39

bedömningen av i vilken mån arbetsförmå-
gan är nedsatt beaktas arbetstagarens återstå-
ende förmåga att skaffa sig förvärvsinkoms-
ter genom sådant tillgängligt arbete som rim-
ligen kan förutsättas av honom eller henne 
med hänsyn till utbildning, tidigare verksam-
het, ålder och boendeförhållanden samt där-
med jämförliga andra omständigheter. Vid 
varierande arbetsförmåga beaktas de årliga 
inkomsterna. En arbetstagare har likaså rätt 
till invalidpension när han eller hon, efter det 
att ett arbetsförhållande som omfattas av 
denna lag upphört, för ett senare tjänste- eller 
arbetsavtalsförhållande beviljats invalidpen-
sion enligt 9 § lagen om statens pensioner 
(280/1966), 24 § lagen om kommunala pen-
sioner (549/2003), 1 § pensionslagen för 
evangelisk-lutherska kyrkan (298/1966) eller 
13 § lagen om Folkpensionsanstalten 
(731/2001), om inte något annat följer av 
förhandlingsförfarandet enligt 10 d § 5 mom.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Invalidpension betalas, om inte något annat 
följer av 4 d §, från ingången av den månad 
som följer närmast på den under vilken rätten 
till pension uppkommit. Invalidpension be-
viljas dock inte utan giltigt skäl retroaktivt 
för längre tid än ett år före den månad som 
följer närmast efter ansökan om pension. En 
invalidpension beviljas tills vidare eller i 
form av i 7 mom. avsett rehabiliteringsstöd 
för viss tid. En  invalidpension dras in eller 
utbetalningen avbryts från ingången av den 
kalendermånad som följer efter det att pen-
sionstagaren återfått sin arbetsförmåga i så-
dan grad att han eller hon inte längre uppfyl-
ler villkoren för erhållande av pensionen. 
Rehabiliteringsstöd kan dessutom dras in, om 
mottagaren utan giltig orsak har vägrat delta i 
rehabilitering. Om en invalidpension vars ut-
betalning avbrutits dras in, dras pensionen in 
från och med tidpunkten för avbrytandet. När 
en mottagare av invalidpension uppnår den 
ålder som berättigar till ålderspension, ändras 
invalidpensionen till ålderspension.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

4 d § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Utbetalas invalidpension enligt 19 b § 5 
mom. som ett engångsbelopp, skall på inva-

lidpensionen inte tillämpas det som bestäms 
ovan i denna paragraf. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 e § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En arbetstagare enligt 1 mom. har rätt att 
efter fyllda 58 år få individuell förtidspension 
också när han eller hon, efter det att ett ar-
betsavtalsförhållande som omfattas av denna 
lag har upphört, för ett senare tjänste- eller 
arbetsavtalsförhållande beviljats individuell 
förtidspension enligt 9 c § lagen om statens 
pensioner, 33 § lagen om kommunala pen-
sioner, 1 § pensionslagen för evangelisk-
lutherska kyrkan eller 13 § lagen om Folk-
pensionsanstalten, om inte något annat följer 
av 10 d § 5 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

6 a § 
Om arbetsoförmågan har börjat innan 360 

dagar har förflutit efter att arbetsavtalsförhål-
landet upphörde, skall även tiden mellan ar-
betsoförmågans början och pensionsåldern 
(återstående tid) räknas såsom till pension 
berättigande tid när den invalidpension som 
beviljas på grundval av detta arbetsavtalsför-
hållande fastställs. En förutsättning är dock 
att arbetstagaren under det år då arbetsoför-
mågan började och de omedelbart föregående 
tio kalenderåren i minst 12 månader har haft 
sådant förvärvsarbete som berättigar till 
grundpension enligt 8 § 4 mom. och skall 
försäkras i Finland. När ovan nämnda tid om 
12 månader räknas ut betraktas såsom till 
pension berättigande tid en sådan kalender-
månad under vilken arbetstagaren har haft 
sådana inkomster som avses i lagen om pen-
sion för arbetstagare i kortvariga arbetsför-
hållanden, dock under förutsättning att in-
komsterna för hela kalenderåret uppgår till 
minst det belopp som nämns i lagens 5 § 2 
mom. En kalendermånad under vilken arbets-
tagaren har haft sådana inkomster som avses 
i lagen om pension för konstnärer och sär-
skilda grupper av arbetstagare (662/1985) 
beaktas på motsvarande sätt, om inkomsterna 
för hela kalenderåret uppgår till minst det be-
lopp som nämns i den sistnämnda lagens 3 § 
2 mom.  
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Vid beräknandet av de 360 dagar som av-
ses i 1 mom. beaktas inte de dagar då arbets-
tagaren 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) har fått rehabiliteringspenning enligt en 
lag eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 
4 mom. eller enligt lagen om rehabiliterings-
penning eller ersättning för inkomstbortfall 
enligt rehabiliteringsbestämmelserna inom 
olycksfalls- eller trafikförsäkringen, eller 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

7 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Då pensionslönen räknas ut beaktas dock 
inte den tid för vilken arbetstagaren har varit 
berättigad till heleffektiv pension enligt 6 § 1 
mom. och inte heller tiden efter det att ar-
betstagaren har fyllt 65 år. Om ett arbetsav-
talsförhållande har avslutats enligt 2 § 5 
mom., anses det dock vid tillämpningen av 
denna paragraf att arbetsavtalsförhållandet 
har fortgått utan avbrott, ifall pensionens be-
lopp före samordningen enligt 8 § 1 mom. 
blir större om det räknas ut på detta sätt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

7 d § 
Om det av arbetstagarens eller förmånsta-

garens uppgifter framgår att pensionslönen i 
arbetstagarens eller förmånslåtarens arbets-
avtalsförhållande som omfattas av denna lag, 
av något undantagsskäl som yppat sig högst 
tio år före pensionsfallet är lägre än hans el-
ler hennes enligt 9 § justerade pensionslön i 
samma arbetsavtalsförhållande, innan ett så-
dant skäl yppade sig, under så lång tid att den 
större lönen kunde anses såsom stabiliserad, 
och om denna omständighet har en inverkan 
om minst 20 procent på helhetspensions-
skyddet, anses såsom pensionslön i detta ar-
betsavtalsförhållande den genomsnittliga ar-
betsförtjänst som arbetstagaren hade haft om 
nämnda skäl inte hade funnits.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 

7 f § 
Annan pension än deltidspension höjs med 

ett arbetspensionstillägg, om arbetstagaren 
har fått 

1) dagpenning avvägd enligt förtjänsten 
med stöd av lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa antingen såsom i nämnda lag avsedd 
löntagare eller såsom i 1 kap. 6 § 2 mom. i 
nämnda lag avsedd företagare, dock inte om 
arbetstagaren har fått i 5 kap. 12 i nämnda 
lag avsedd dagpenning som grundar sig på 
tilläggsförsäkring, 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) rehabiliteringspenning enligt en lag eller 
en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. i 
denna lag eller enligt lagen om rehabiliter-
ingspenning eller ersättning för inkomstbort-
fall enligt rehabiliteringsbestämmelserna 
inom olycksfalls- eller trafikförsäkringen, 
dock inte om rehabiliteringspenningen har 
betalts som tillägg till pensionen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om en arbetstagare inte har rätt till grund-
pension som omfattar minst ett år till pension 
berättigande tid, skall såsom samordnings-
grund användas den högsta pensionslön eller 
arbetsinkomst som ligger till grund för 
grundpensionen. Är en arbetstagare utan av-
brott under en tid av minst ett år samtidigt 
sysselsatt i två eller flera till i 4 mom. nämnd 
grundpension berättigande arbetsavtals- eller 
tjänsteförhållanden eller i företagarverksam-
het, sammanräknas motsvarande pensionslö-
ner och arbetsinkomster när samordnings-
grunden fastställs. Om en arbetstagare ome-
delbart före pensionsfallet på grund av ett ti-
digare pensionsfall har fått grundpension el-
ler annan därmed jämförbar, på arbetsavtals- 
eller tjänsteförhållande grundad pension, och 
har han eller hon samtidigt under minst tre år 
stått i sådant arbets- eller tjänsteförhållande 
eller bedrivit sådan företagarverksamhet som 
berättigar till grundpension enligt 4 mom., 
läggs vid bestämmandet av samordnings-
grunden till pensionslönen eller arbetsin-
komsten i nämnda arbetsavtals- eller tjänste-
förhållande eller företagarverksamhet 10/6 av 
den tidigare pensionen. Beträffande tillämp-
ningen av detta moment på arbetsförhållan-
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den som omfattas av lagen om pension för 
arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 
eller lagen om pension för konstnärer och 
särskilda grupper av arbetstagare gäller dock 
vad som bestäms i dessa lagar. 

De grundpensioner som skall beaktas vid 
samordningen är följande på arbets- och 
tjänsteförhållande samt företagarverksamhet 
grundade ålders- och invalidpensioner: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) pension i enlighet med det i lagen om 
kommunala pensioner  eller lagen om infö-
rande av lagen om kommunala pensioner 
(550/2003) föreskrivna grundpensionsskyd-
det, 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) med stöd av 13 § lagen om Folkpen-
sionsanstalten  beviljad pension i enlighet 
med grundpensionsskyddet, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 d § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om en arbetstagare har omfattats av pen-
sionsskydd såväl enligt en pensionslag för 
den privata sektorn som enligt en lag som av-
ses i 8 § 4 mom. 3, 4, 7 eller 8 punkten (pen-
sionslagar för den offentliga sektorn) och om 
pensionsskydd i enlighet med minimivillko-
ren vid tidpunkten för pensionsfallet eller 
därförinnan senast hade ordnats för honom 
eller henne i en pensionsanstalt inom den 
privata sektorn, skall denna pensionsanstalt 
(sista pensionsanstalt) 

1) ge en beslutssammanställning som upp-
tar pensionsanstaltens beslut enligt 1 mom. 
samt beslut av de pensionsanstalter (pen-
sionsanstalter inom den offentliga sektorn) 
som sköter pensionsskydd enligt pensionsla-
garna för den offentliga sektorn och motsva-
rande familjepensionsskydd, och 
— — — — — — — — — — — — — —  

Dock gäller att om den återstående tiden el-
ler motsvarande förtjänst beaktas på någon 
annan grund än arbetstagarens sista arbetsav-
tals- eller tjänsteförhållande eller företagar-
verksamhet när pensionens belopp räknas ut, 
är sista pensionsanstalt utan hinder av 1—3 
mom. den pensionsanstalt inom den privata 
eller den offentliga sektorn där pensions-
skyddet för den återstående tiden eller mot-
svarande pensionsskydd har ordnats. 

Om en pensionsanstalt inom den offentliga 
sektorn i egenskap av sista pensionsanstalt 
avgör en arbetstagares rätt till invalidpension 
eller individuell förtidspension med stöd av 
9 § 1 mom. a eller b punkten eller 9 c § lagen 
om statens pensioner, 24 § 1 mom. 1 punkten 
eller 33 § lagen om kommunala pensioner, 1 
§ pensionslagen för evangelisk-lutherska 
kyrkan eller 13 § lagen om Folkpensionsan-
stalten och om den månatliga pensionen från 
en pensionsanstalt inom den privata sektorn 
är större än tre gånger det belopp som avses i 
1 § 1 mom. 2 punkten, skall pensionsanstal-
ten inom den offentliga sektorn före beslutet 
begära att pensionsanstalten inom den privata 
sektorn ger en bedömning av arbetstagarens 
arbetsförmåga. Om pensionsanstalten inom 
den privata sektorn och den sista pensionsan-
stalten då är av olika åsikt om arbetstagarens 
arbetsförmåga, tillämpas inte på pensionen 
vad som i sista meningen i 4 § 3 mom. före-
skrivs om rätten till invalidpension, vad som 
i 4 e § 2 mom. föreskrivs om rätten till indi-
viduell förtidspension eller vad som i 3 mom. 
ovan föreskrivs om sista pensionsanstalt. 

En pensionsanstalt inom den privata eller 
den offentliga sektorn som betalar pension 
eller avträdelsestöd betraktas som sista pen-
sionsanstalt även när pensionstagaren bevil-
jas annan ny pension än invalidpension. En 
pensionsanstalt som betalar arbetslöshets- el-
ler deltidspension betraktas dock som sista 
pensionsanstalt när pensionstagaren beviljas 
invalidpension, om inte något annat följer av 
7 mom.  

Om den återstående tiden eller motsvaran-
de förtjänst skall eller borde beaktas i pen-
sioner både enligt pensionslagarna för den 
privata sektorn och enligt pensionslagarna 
för den offentliga sektorn när pensionsbelop-
pet räknas ut eller om ny pension beviljas ef-
ter en sådan pension, tillämpas inte vid be-
handlingen av pensionen vad som i 2—5 
mom. föreskrivs om sista pensionsanstalt. 
Detta förfarande tillämpas också när deltids-
pension beviljas samtidigt i enlighet med 
både en pensionslag för den privata sektorn 
och en pensionslag för den offentliga sek-
torn. På behandling av familjepension tilläm-
pas dock vad som i 2—5 bestäms om sista 
pensionsanstalt, trots att den återstående ti-
den eller motsvarande förtjänst skall beaktas 
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i familjepensioner både enligt pensionslagar-
na för den privata sektorn och enligt pen-
sionslagarna för den offentliga sektorn när 
pensionsbeloppet räknas ut. 

Pensionsanstalter inom arrangemanget med 
sista pensionsanstalt kan komma överens om 
att arrangemanget med sista pensionsanstalt 
skall iakttas även i de situationer som avses i 
6 och 7 mom. Pensionssökanden skall under-
rättas om vilken pensionsanstalt som sköter 
hans eller hennes pensionsärende.       
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

12 c § 
För täckande av det ansvar och de kostna-

der som beaktandet av arbetslöshets- och ut-
bildningstid förorsakar pensionsanstalter som 
bedriver i denna lag och i lagen om pension 
för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållan-
den nämnd verksamhet, den i lagen om sjö-
manspensioner nämnda sjömanspensionskas-
san, den i lagen om kommunala pensioner 
nämnda kommunala pensionsanstalten samt 
kyrkans centralfond, som bedriver i pen-
sionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan 
nämnd verksamhet, skall den i lagen om fi-
nansiering av arbetslöshetsförmåner 
(555/1998) avsedda arbetslöshetsförsäkrings-
fonden inom en tid som bestäms av social- 
och hälsovårdsministeriet årligen till pen-
sionsskyddscentralen betala en försäkrings-
premie vars storlek ministeriet fastställer så 
att den enligt uppskattning motsvarar 80 pro-
cent av det belopp som skulle erhållas, om 
för dagar som motsvarar i 7 f § 1 mom. 1— 4 
punkten nämnd förmån skulle betalas en mot 
medelpremien enligt denna lag svarande 
premie. I den genomsnittliga försäkrings-
premien beaktas härvid inte den del av för-
säkringspremien som tas ut för pensions-
skyddscentralens kreditförsäkring. Som lön 
som ligger till grund för försäkringspremien 
används den arbetsförtjänst som uppskattas 
motsvara den genomsnittliga lön som ligger 
till grund för den förmån som avses i 7 f § 1 
mom. 1 punkten. På gemensam framställning 
av pensionsskyddscentralen och arbetslös-
hetsförsäkringsfonden får social- och hälso-
vårdsministeriet bestämma att förskott skall 
betalas på ovan nämnd försäkringspremie.  
— — — — — — — — — — — — — —  

12 d § 
Har en pensionsanstalt i egenskap av sådan 

sista pensionsanstalt som avses i 10 d § 2 
mom. betalt ut pensioner eller familjepensio-
ner enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 3, 
4, 7 eller 8 punkten, skall pensionsskydds-
centralen driva in och gottgöra pensionsan-
stalten dessa pensionskostnader samt ränta 
senast under det kalenderår som följer på ut-
betalningsåret. Förskott kan också tas ut för 
ändamålet. Pensionskostnaderna drivs in och 
gottgörs enligt vad pensionsskyddscentralen 
och pensionsanstalterna inom den offentliga 
sektorn närmare avtalar särskilt om saken. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

15 b § 
Har en arbetsgivare anordnat pensions-

skyddet för sina arbetstagare enligt lagen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbets-
förhållanden eller lagen om pension för 
konstnärer och särskilda grupper av arbetsta-
gare, fastän denna lag borde ha tillämpats på 
arbetsavtalsförhållandet, skall pensionsarran-
gemanget rättas räknat från ingången av ka-
lenderåret före det under vilket pensionsan-
stalten har meddelat arbetsgivaren rättelsen. 
Pensionsskydd som för tid före denna tid-
punkt har anordnats enligt lagen om pension 
för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållan-
den eller lagen om pension för konstnärer 
och särskilda grupper av arbetstagare förblir i 
kraft. Arbetstagarens pension bestäms dock 
enligt denna lag. Pensionsbelopp som har be-
talts ut enligt lagen om pension för arbetsta-
gare i kortvariga arbetsförhållanden eller la-
gen om pension för konstnärer och särskilda 
grupper av arbetstagare skall anses som del-
betalningar av pensionen. 
 
 
 

Hörande av vittnen 

16 § 
Pensionsanstalterna och pensionsskydds-

centralen har rätt att på eget initiativ eller på 
anhållan av den som saken gäller för utred-
ning av ett ärende som är under behandling 
låta höra vittnen vid en allmän underrätt. 
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Erhållande, hemlighållande och utlämnande 
av uppgifter 

17 § 
Arbetsgivaren är skyldig att till pensions-

anstalterna och pensionsskyddscentralen 
lämna ut namn, personbeteckning, datum när 
anställningen började och när den slutade 
samt löne- och tjänstgöringstidsuppgifter om 
sina anställda i arbetsavtalsförhållanden en-
ligt denna lag. Dessutom är arbetsgivaren 
skyldig att till pensionsanstalterna och pen-
sionsskyddscentralen lämna ut uppgifter om 
de anställningar som fortgår vid kalender-
årets slut samt om övriga faktorer som på-
verkar arbetsgivarens skyldighet att teckna 
försäkring och försäkringspremien. Närmare 
bestämmelser om de ovan avsedda uppgif-
terna och utlämnandet av dessa utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. Om arbetsgiva-
ren underlåter att lämna de ovan avsedda 
uppgifterna eller gör det senare än vad som 
bestäms i statsrådets förordning, kan pen-
sionsanstalten påföra arbetsgivaren en skälig 
försäkringspremie förhöjd till högst det 
dubbla beloppet. 

Utöver det som bestäms i 1 mom. är ar-
betsgivaren skyldig att på begäran lämna 
pensionsanstalterna, pensionsskyddscentralen 
och en besvärsinstans som avses i denna lag 
de uppgifter om arbetstagarens arbete och ar-
betsförhållanden samt övriga motsvarande 
uppgifter som kan fås av arbetsgivaren och 
som är nödvändiga för avgörandet av ett för-
säkrings-, pensions- eller förmånsärende eller 
som annars är nödvändiga vid verkställighe-
ten av uppdrag enligt denna lag. 

Då arbetsgivaren ombes lämna uppgifter 
som behövs för behandlingen av arbetstaga-
rens pensions- eller rehabiliteringsärende, får 
till arbetsgivaren utan arbetstagarens sam-
tycke lämnas endast de sekretessbelagda 
uppgifter om arbetstagaren som är nödvändi-
ga för att precisera de uppgifter som behövs 
vid beslutsfattandet i de nämnda ärendena. 

Pensionsanstalterna och pensionsskydds-
centralen har rätt att i arbetsgivarens hand-
lingar granska riktigheten av de uppgifter 
som avses i 1 och 2 mom. De har också rätt 
att få handräckning av polisen och övriga 
myndigheter för att få de ovan avsedda upp-
gifterna. 

17 a § 
Pensionsanstalterna, pensionsskyddscentra-

len och en besvärsinstans enligt denna lag 
har rätt att utan hinder av sekretessbestäm-
melserna och andra begränsningar som gäller 
erhållande av uppgifter 

1) av en försäkrings- och pensionsanstalt 
som verkställer lagstadgad försäkring och av 
myndigheter och andra instanser på vilka till-
lämpas lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet (621/1999) få de uppgifter 
som är nödvändiga för avgörandet av ett för-
säkrings-, pensions- eller förmånsärende eller 
som annars är nödvändiga enligt denna lag 
eller enligt överenskommelser om social 
trygghet som är bindande för Finland eller 
vid utförandet av uppdrag som föreskrivits i 
internationella rättsakter om social trygghet, 

2) av läkare och andra yrkesutbildade per-
soner som avses i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården 
(559/1994) och av sådana verksamhetsenhe-
ter för hälso- och sjukvården som avses i 2 § 
4 punkten lagen om patientens ställning och 
rättigheter (785/1992) samt av den som verk-
ställer rehabilitering och av andra verksam-
hetsenheter för hälso- och sjukvården, social-
serviceproducenter eller vårdinrättningar på 
begäran få utlåtanden och övriga nödvändiga 
uppgifter om den pensions- eller förmånssö-
kandes journalhandlingar, rehabilitering, häl-
sotillstånd, vård samt arbetsförmåga, om sö-
kanden inte själv lämnar dessa uppgifter. 

Pensionsskyddscentralen har på det sätt 
som avses i det inledande stycket i 1 mom. 
dessutom rätt att 

1) av dem som beviljat förmåner få de 
uppgifter om i 6 a § 2 mom. avsedda förmå-
ner som arbetstagaren beviljats och som be-
hövs för fastställandet av pensionsgrundande 
rätt till återstående tid samt de uppgifter om i 
7 f § 1 mom. avsedda förmåner som arbets-
tagarna beviljats och som behövs för faststäl-
landet av arbetspensionstillägget; de uppgif-
ter som behövs för fastställandet av arbets-
pensionstillägget skall på det sätt pensions-
skyddscentralen bestämmer lämnas till pen-
sionsskyddscentralen för varje kalenderår 
före utgången av maj följande år eller före en 
annan med pensionsskyddscentralen över-
enskommen tidpunkt, 
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2) förutom av pensionsanstalterna också av 
landskapet Åland, Folkpensionsanstalten, 
Statskontoret, Olycksfallsförsäkringsanstal-
ternas förbund, Trafikförsäkringscentralen, 
försäkringsbolag som sköter lagstadgad 
olycksfalls- och trafikförsäkring, Försäk-
ringsbranschens Rehabilitering rf samt övriga 
myndigheter och inrättningar inom socialför-
säkringen få de personuppgifter och övriga 
uppgifter om det pensionsskydd och övriga 
socialskydd som dessa instanser sköter och 
som behövs för att fullgöra de uppdrag som 
nämns i 14 § 1 mom. 6 punkten. 
 
 

17 b § 
 

Den som ansöker om pension skall lämna 
pensionsanstalten de uppgifter som är nöd-
vändiga för behandlingen och avgörandet av 
pensionsärendet. 

Den som får invalidpension skall underrät-
ta pensionsanstalten om att han eller hon 
återfått arbetsförmågan och att rehabiliter-
ingen avbrutits samt den som får individuell 
förtidspension som beviljats som invalidpen-
sion att han eller hon börjar förvärvsarbeta.  

Den som får arbetslöshetspension skall un-
derrätta pensionsanstalten om  

1) sin vistelse utomlands eller något annat 
liknande skäl till att han eller hon inte kan ta 
emot arbete, 

2) att han eller hon börjar förvärvsarbeta 
och att förvärvsinkomsten motsvarar minst 
det belopp som nämns i 4 c § 4 mom. 2 
punkten lagen om pension för arbetstagare, 
och 

3) att han eller hon vägrar ta emot ett av 
arbetskraftsmyndigheten anvisat i 4 c § 1 
mom. 3 punkten lagen om pension för arbets-
tagare angivet fortlöpande arbete som varar 
minst en månad.  

Den som får deltidspension är skyldig att 
underrätta pensionsanstalten om 

1) förändringar i sina arbetstidsarrange-
mang, om den genomsnittliga arbetstiden per 
vecka samtidigt förändras, 

2) andra än kollektivavtalsenliga löneför-
höjningar, 

3) att ett arbetsavtalsförhållande eller före-
tagsverksamhet upphör eller att ett nytt för-
hållande eller ny verksamhet inleds, 

4) förändringar i företagsverksamheten, 
och 

5) att en ny arbetspension börjar löpa. 
Den som får efterlevandepension är skyldig 

att underrätta pensionsanstalten om han eller 
hon har ingått äktenskap. Om ett barn som 
får barnpension ges som adoptivbarn till nå-
gon annan än förmånslåtarens efterlevande 
make eller dennes make, är barnets adoptiv-
föräldrar skyldiga att underrätta pensionsan-
stalten om adoptionen.  

Oberoende av pensionstagarens underrät-
telseskyldighet enligt 2—5 mom. kan pen-
sionsanstalten kräva en utredning av pen-
sionstagaren angående omständigheter som 
nämns i 2—5 mom. samt om andra liknande 
omständigheter som påverkar pensionens be-
lopp och pensionsrätten, om det finns skäl att 
misstänka att det har skett förändringar i des-
sa omständigheter. Har pensionstagaren inte 
tillställt pensionsanstalten dessa utredningar 
inom en av pensionsanstalten utsatt skälig 
tid, kan ärendet avgöras på basis av tillgäng-
liga uppgifter. 
 
 

17 c § 
Pensionsanstalterna, pensionsskyddscentra-

len och en besvärsinstans enligt denna lag 
har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som de 
enligt denna lag har rätt att få. Om de i 17 a § 
avsedda uppgifterna behövs i en viss form 
och detta förorsakar den som lämnar ut upp-
gifterna betydande tilläggskostnader, skall 
kostnaderna dock ersättas. Dessutom har en 
yrkesutbildad person som avses i lagen om 
yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården rätt att få skälig ersättning för ut-
låtanden som ges på basis av den skyldighet 
att lämna uppgifter som föreskrivs i 17 a § 1 
mom. 2 punkten. 
 
 

17 d § 
Lagen om offentlighet i myndigheternas 

verksamhet tillämpas på offentligheten i frå-
ga om pensionsanstaltens och pensions-
skyddscentralens handlingar och verksamhet 
till den del som bestäms i 4 § 2 mom. i 
nämnda lag, om inte något annat anges i 
denna eller i någon annan lag. På verkställig-
heten av denna lag tillämpas inte 18 kap. 6, 6 
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b och 6 c § lagen om försäkringsbolag 
(1062/1979), 132, 132 a och 132 c § lagen 
om pensionsstiftelser (1774/1995) och inte 
heller 165, 165 a och 165 c § lagen om för-
säkringskassor (1164/1992).  

På sekretessen i fråga om handlingar som 
erhållits eller uppgjorts vid utförandet av 
uppdrag som föreskrivs i denna lag eller 
uppdrag som hänför sig till verkställandet av 
denna lag och på uppgifter i dessa handlingar 
samt i fråga om tystnadsplikt och förbud mot 
utnyttjande av uppgifter som erhållits vid ut-
förandet av dessa uppdrag tillämpas 22—24 
och 35 § lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet också när det inte är fråga 
om handlingar och uppgifter som upprättats 
eller erhållits för uppdrag som hör till ut-
övandet av offentlig makt enligt 4 § 2 mom. i 
nämnda lag. Beträffande utlämnande av upp-
gifter gäller härvid i tillämpliga delar vad 
som bestäms i 7 kap. i nämnda lag. 

Utöver det som i 24 § 1 mom. 20 punkten 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet bestäms är också sådana handlingar 
och uppgifter sekretessbelagda som grundar 
sig på verkställigheten av denna lag och som 
gäller arbetsgivarens ekonomiska ställning. 
 
 

17 e § 
Pensionsanstalterna och pensionsskydds-

centralen skall på arbetstagarens begäran till 
honom eller henne lämna ut de uppgifter 
pensionsanstalten eller pensionsskyddscen-
tralen har om arbetstagarens rätt till pension. 
Angående en parts rätt att få information, rätt 
att ta del av en handling som gäller parten 
själv samt rätt att kontrollera sådana uppgif-
ter om sig själv som införts i ett register gäll-
er i övrigt det som bestäms särskilt. 

Pensionsanstalterna har rätt att, utan hinder 
av sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar som gäller erhållande av uppgif-
ter, för arbetsgivarens bokföring och för fast-
ställandet av försäkringspremier som orsakas 
av förmåner beviljade enligt denna lag lämna 
uppgifter om en förmån enligt denna lag som 
arbetstagaren beviljats och om dess belopp 
samt för ovan nämnda ändamål också lämna 
övriga nödvändiga uppgifter till den arbets-
givare hos vilken den som erhållit förmånen 
är anställd eller på basis av vars arbetsavtals-

förhållande ansvaret för pensioner och reha-
biliteringspenning bestäms enligt denna lag. 
 
 
 

17 f § 
Utöver det som bestäms i lagen om offent-

lighet i myndigheternas verksamhet har pen-
sionsanstalterna och pensionsskyddscentralen 
rätt att, utan hinder av sekretessbestämmel-
serna och andra begränsningar som gäller er-
hållande av uppgifter, lämna uppgifter som 
grundar sig på verkställigheten av denna lag 
enligt följande: 

1) till ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse som sköter 
tilläggspensionsskyddet får för den löpande 
skötseln av annat pensionsskydd enligt denna 
lag än frivilligt grupptilläggspensionsskydd 
som avses i 11 § 1 mom. utlämnas arbetsta-
garnas namn- och adressuppgifter, personbe-
teckningar, uppgifter om pensionernas be-
lopp och de faktorer som påverkar pensio-
nens belopp samt övriga nödvändiga uppgif-
ter för ändamål som nämns i denna punkt, 

2) till ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse får för avta-
lande av villkoren för nytt grupptilläggspen-
sionsskydd utlämnas arbetstagarnas namn- 
och adressuppgifter, personbeteckningar, 
uppgifter om pensionernas belopp och om de 
faktorer som påverkar pensionens belopp 
samt övriga nödvändiga uppgifter för ända-
mål som nämns i denna punkt, om tilläggs-
pensionsskyddet avslutas på arbetsgivarens 
initiativ och ersätts med motsvarande nytt 
tilläggspensionsskydd; den som ger den nya 
tillläggspensionsförsäkringen skall härvid fö-
rete utredning för pensionsskyddscentralen 
om att det nya tilläggspensionsskyddet inne-
bär ersättande av tidigare tilläggspensions-
skydd med nytt pensionsskydd, 

3) till ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse får för fast-
ställande av tilläggspensionsskyddet och 
kostnaderna för det utlämnas uppgifter om 
arbetstagarnas arbetsavtalsförhållanden, pen-
sionsrätt, ålders- och könsfördelning och om 
de faktorer som påverkar pensionens belopp 
samt, för fastställande av tilläggspensions-
skyddets slutliga innehåll, arbetstagarnas 
namn- och adressuppgifter, personbeteck-
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ningar, uppgifter om pensionernas belopp 
och om de faktorer som påverkar pensionens 
belopp samt övriga nödvändiga uppgifter för 
ändamål som nämns i denna punkt; en förut-
sättning för utlämnande av preciserade per-
sonuppgifter är dock att livförsäkringsbola-
get, pensionskassan eller pensionsstiftelsen 
har sett till att de arbetstagare som omfattas 
av tilläggspensionsarrangemanget, efter att 
försäkringsavtalet eller pensionsarrange-
manget godkänts, har fått behövlig utredning 
om livförsäkringsbolagets, pensionskassans 
eller pensionsstiftelsens möjlighet att få de 
nödvändiga uppgifterna och att arbetstagaren 
inte uttryckligen avsäger sig  tillläggspen-
sionsarrangemanget eller förbjuder utläm-
nandet av uppgifter, 

4) till vederbörande myndighet och organ 
får utlämnas uppgifter som är nödvändiga för 
verkställandet av uppdrag enligt en överens-
kommelse om social trygghet som är bindan-
de för Finland eller en internationell rättsakt 
om social trygghet, 

5) uppgifter om pension, pensionsrätt eller 
försäkring som erhållits från en pensionsan-
stalt som sköter verkställandet av i 8 § 4 
mom. 3—5 och 7—9 punkten nämnda lagar 
och pensionsstadgor får utlämnas till Folk-
pensionsanstalten eller en annan sådan mot-
tagare som har rätt att få dessa uppgifter med 
stöd av lag, 

6) till ett ministerium, skatteförvaltningen 
och anstalter eller sammanslutningar som har 
hand om det lagstadgade socialskyddssyste-
met och som administrerar socialskyddsför-
måner som påverkas av en förmån enligt 
denna lag får i fråga om en person som erhål-
lit en förmån enligt denna lag utlämnas per-
sonbeteckning och övriga identifieringsupp-
gifter, uppgifter om utbetalade förmåner, 
uppgifter om arbetsgivaren och andra härmed 
jämförbara uppgifter som är nödvändiga för 
samkörning av personuppgifter för att utreda 
brott och missbruk som riktar sig mot social-
skyddet och för någon annan övervaknings-
åtgärd av engångsnatur, samt till polis- och 
åklagarmyndigheterna ovan nämnda uppgif-
ter, som är nödvändiga för att utreda brott 
och väcka åtal; dock inte uppgifter om hälso-
tillståndet i situationer enligt detta lagrum el-
ler uppgifter som avser att beskriva grunder-
na för en persons behov av socialvård, 

7) till skatteförvaltningen får utlämnas de 
uppgifter som den behöver för uppfyllandet 
av den övervakningsskyldighet som före-
skrivs i lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996), om det finns skäl att misstänka 
att arbetsgivaren inte har fullgjort sin inne-
hållningsskyldighet, 

8) till en registeransvarig som bedriver 
kreditupplysningsverksamhet får utlämnas 
uppgifter om en enligt denna lag utsöknings-
bar försäkringspremiefordran hos arbetsgiva-
ren. 

I de fall som avses i 1 mom. 2 och 3 punk-
ten får pensionsanstalten lämna ut uppgifter-
na endast på det villkoret att pensionsskydds-
centralen har gett tillstånd därtill. 

Pensionsskyddscentralen har på det sätt 
som avses i det inledande stycket i 1 mom. 
dessutom rätt 

1) att till arbetstagarnas grupplivförsäk-
ringspool, som med fullmakt av livförsäk-
rings- och olycksfallsförsäkringsbolagen skö-
ter ersättningsverksamheten i fråga om ar-
betstagarnas grupplivförsäkring, och till lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt lämna ut 
namn, personbeteckning och dödsdatum för 
arbetstagare som haft en anställning som om-
fattas av denna lag och som avlidit före 65 
års ålder, arbetstagarnas förmånstagares 
namn och personbeteckningar samt övriga 
motsvarande uppgifter som behövs när det 
avgörs huruvida förutsättningarna för bevil-
jande av grupplivförsäkringens försäkrings-
summa uppfylls; motsvarande uppgifter har 
pensionsskyddscentralen rätt att lämna ut 
också till Statskontoret och den kommunala 
pensionsanstalten för behandling av ekono-
miskt stöd motsvarande grupplivförsäkring, 

2) att lämna ut uppgifter som den fått med 
stöd av 17 och 17 a § till de pensionsanstalter 
som sköter verkställandet av i 8 § 4 mom. 
3—5 och 7—9 punkten nämnda lagar och 
pensionsstadgor och som med stöd av lag har 
rätt att få dessa uppgifter av arbetsgivaren, av 
en instans som nämns i 17 a § eller av pen-
sionsskyddscentralen. 

Pensionsanstalterna och pensionsskydds-
centralen skall i och för utlämnandet av så-
dana uppgifter som avses i 1 mom. 5 punkten 
och 3 mom. 2 punkten komma överens med 
de pensionsanstalter som sköter verkställan-
det av i 8 § 4 mom. 3—5 och 7—9 punkten 
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nämnda lagar och pensionsstadgor om vad 
som kan vidareutlämnas ur de uppgifter som 
avses ovan och till vem de kan vidareutläm-
nas. 
 
 

17 g § 
Ett arbetspensionsförsäkringsbolag och 

dess ombud har rätt att utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
som gäller erhållande av uppgifter till ett an-
nat företag som hör till samma i 14 b kap. la-
gen om försäkringsbolag avsedda försäk-
ringsgrupp eller i 18 kap. 6 b § 2 mom. lagen 
om försäkringsbolag avsedda ekonomiska 
sammanslutning lämna ut sådana uppgifter 
som omfattas av tystnadsplikten och som är 
nödvändiga för skötseln av uppgifterna enligt 
denna lag. 

Utöver det som bestäms i 1 mom. kan ar-
betspensionsförsäkringsbolaget till ett annat 
företag som avses i 1 mom. lämna ut de upp-
gifter som behövs för kundbetjäning, sköt-
seln av kundförhållanden och annan kund-
hantering. Sådana uppgifter är arbetsgivarens 
eller företagarens namn, personbeteckning, 
företags- och organisationsnummer eller 
kundbeteckning, uppgifter som behövs för 
kontakter, uppgifter om företagets ägande-
förhållanden och försäkringsarrangemang 
och lönesumman samt sådana uppgifter i an-
slutning till kundhanteringen som jämställs 
med dessa uppgifter. 

Vad som i denna lag bestäms om skyldig-
heten att iaktta sekretess och brott mot den 
gäller också dem som har fått en sekretessbe-
lagd uppgift på grundval av denna paragraf. 
 
 
 

17 h § 
Den som lämnar uppgifter vidare med stöd 

av 17 f och 17 g § ansvarar för att innehållet i 
de uppgifter som lämnas ut motsvarar de 
uppgifter som den som lämnar ut uppgifterna 
fick av den som gav dem. 

Innan uppgifter lämnas vidare med stöd av 
17 f § skall den som lämnar ut uppgifterna 
försäkra sig om att den som tar emot uppgif-
terna enligt lag har rätt att få de utlämnade 
uppgifterna av den som har gett dem till den 
som lämnar ut uppgifterna. 

17 i § 
Pensionsskyddscentralen och, med dess 

samtycke, pensionsanstalterna har, utöver det 
som bestäms i 29 § 3 mom. lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet, rätt att 
öppna en teknisk anslutning 

1) för en sammanslutning eller inrättning 
som verkställer lagstadgad socialförsäkring 
till sådana uppgifter i sina personregister som 
sammanslutningen eller inrättningen med 
stöd av denna eller en annan lag har rätt att få 
för verkställigheten av sina uppgifter, 

2) för myndigheter eller organ som nämns i 
17 f § 1 mom. 4 och 5 punkten för utlämnan-
de av uppgifter som avses i dessa punkter, 

3) för försäkringsbolag som idkar frivillig 
pensionsförsäkring som avses i 96 § in-
komstskattelagen (1535/1992) till sådana 
uppgifter i sina register som är nödvändiga 
för att utreda avdrag i beskattningen på basis 
av frivillig pensionsförsäkringspremie, 

4) för ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse för utlämnan-
de av uppgifter som avses i 17 f § 1 mom. 1–
3 punkten. 

Pensionsskyddscentralen har utöver det 
som bestäms i 1 mom. rätt att öppna en tek-
nisk anslutning för de i 17 f § 3 mom. 1 och 
2 punkten nämnda instanserna för lämnandet 
av uppgifter som avses i dessa punkter. 

En teknisk anslutning får dock öppnas för 
utlämnande av uppgifter som avses i 17 f § 1 
mom. 5 punkten och 3 mom. 2 punkten en-
dast om därom kommits överens enligt 17 f § 
4 mom. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får även 
hämtas sekretessbelagda uppgifter utan sam-
tycke av den vars intressen sekretessen är av-
sedd att skydda. Om det dock är fråga om en 
teknisk anslutning som öppnats med stöd av 
1 mom. 3 punkten, får sekretessbelagda per-
sonuppgifter med hjälp av den hämtas endast 
med samtycke av personen i fråga. 

Innan en teknisk anslutning öppnas skall 
den som begär uppgifter förete en utredning 
för den som öppnar anslutningen om att upp-
gifterna skyddas på behörigt sätt. 
 

17 j § 
Pensionsanstalten skall på förhand på 

lämpligt sätt informera pensionssökanden om 
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var uppgifter om denne finns att få och vart 
uppgifterna i regel kan lämnas ut.  
 
 

Straffbestämmelser 

17 k § 
En arbetsgivare eller dennes företrädare 

som uppsåtligen underlåter att sköta försäk-
ringsskyldigheten enligt denna lag eller till 
någon som handhar uppdrag enligt denna lag 
lämnar felaktiga uppgifter som är nödvändi-
ga enligt denna lag och som påverkar försäk-
ringspremien eller vägrar att lämna ut dessa 
uppgifter eller uppsåtligen felaktigt innehål-
ler arbetstagarens pensionsavgift som avses i 
12 b § 1 mom. skall, om inte gärningen med 
hänsyn till sin menlighet och skadlighet samt 
andra omständigheter som har samband med 
den, bedömd som en helhet är ringa eller om 
inte strängare straff för gärningen bestäms 
någon annanstans i lag, för brott mot arbets-
givarens skyldigheter enligt lagen om pen-
sion för arbetstagare dömas till böter. 

En arbetsgivare eller dennes företrädare 
som i andra fall än de som avses i 1 mom. 
uppsåtligen underlåter att lämna uppgifter 
enligt denna lag eller uppsåtligen lämnar fel-
aktiga uppgifter skall, om inte gärningen med 
hänsyn till sin menlighet och skadlighet samt 
andra omständigheter som har samband med 
den, bedömd som en helhet är ringa eller om 
inte strängare straff för gärningen bestäms 
någon annanstans i lag, för brott mot skyldig-
heten att lämna uppgifter enligt lagen om 
pension för arbetstagare dömas till böter. 

I denna paragraf avses med arbetsgivare 
den som låter utföra arbete i ett arbetsavtals-
förhållande eller därmed jämförbart anställ-
ningsförhållande samt den som faktiskt ut-
övar den beslutanderätt som hör till arbetsgi-
varen. Med arbetsgivarens företrädare avses 
en medlem i ett lagstadgat eller annat beslu-
tande organ hos en juridisk person som är ar-
betsgivare samt den som i arbetsgivarens 
ställe leder eller övervakar arbetet.  

Till straff för ett förfarande som är straff-
bart enligt denna paragraf döms den mot vars 
förpliktelser gärningen eller försummelsen 
strider. Vid bedömningen av detta skall beak-
tas dennes ställning, arten och omfattningen 
av hans uppgifter och befogenheter samt 

även i övrigt hans andel i att den lagstridiga 
situationen uppkommit eller fortgått.  

 
Återkrav av förmån och kvittning 

18 § 
Om en person har fått en i denna lag av-

sedd förmån till ett större belopp än vad han 
eller hon haft rätt till, skall den förmån som 
betalts utan grund krävas tillbaka. 

Återkrav av en förmån som betalts utan 
grund kan lämnas helt eller delvis därhän om 
detta kan anses skäligt och om utbetalningen 
av förmånen inte kan anses vara en följd av 
förmånstagarens eller dennes företrädares 
svikliga förfarande eller om det belopp som 
skall krävas tillbaka är obetydligt. 

En förmån som betalts utan grund får även 
återkrävas genom kvittning mot framtida 
pensionsposter. Från den pensionspost som i 
varje enskilt fall skall utbetalas får dock inte 
utan pensionstagarens medgivande dras av 
mer än en sjättedel av den del av pensions-
posten som återstår sedan på denna har verk-
ställts förskottsinnehållning med stöd av la-
gen om förskottsuppbörd eller uppburits käll-
skatt med stöd av lagen om beskattning av 
begränsat skattskyldig för inkomst och för-
mögenhet (627/1978). 

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas 
också när en pensionsanstalt i egenskap av 
pensionsanstalt inom den privata sektorn el-
ler sådan sista pensionsanstalt som avses i 10 
d § 2 mom. utan grund har betalt ut förmåner 
enligt pensionslagar för den privata sektorn. 
Till den del den sista pensionsanstalten utan 
grund har betalt ut förmåner enligt pensions-
lagar för den offentliga sektorn, fattas åter-
kravsbeslutet av den aktuella pensionsanstal-
ten inom den offentliga sektorn enligt vad 
som föreskrivs i den lag som gäller den. Den 
sista pensionsanstalten skall dock ge en be-
slutssammanställning över de förmåner som 
återkrävs samt återkräva beloppet. Om den 
sista pensionsanstalten sköter återkravet ge-
nom kvittning enligt 3 mom., skall såsom 
den pensionsrat som avses där betraktas det 
sammanlagda beloppet av de pensionsrater 
som den sista pensionsanstalten skall betala. 
 

19 § 
En avgift som med stöd av denna lag fast-
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ställts av en pensionsanstalt eller pensions-
skyddscentralen samt en på avgiften för tiden 
för betalningsdröjsmål beräknad årlig dröjs-
målsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 
1 mom. räntelagen (633/1982) får utsökas 
utan dom eller beslut på det sätt som bestäms 
i lagen om indrivning av skatter och avgifter 
i utsökningsväg (367/1961). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

19 c §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Om kommunen eller samkommunen har 
ordnat vård eller omvårdnad på institution el-
ler familjevård för en pensionsberättigad, 
skall pensionsanstalten på yrkande av kom-
munen eller samkommunen till kommunen 
eller samkommunen betala den pension som 
den pensionsberättigade har rätt till för tiden 
i vård eller omvårdnad på institution eller i 
familjevård, för att användas på det sätt som 
föreskrivs i 14 § lagen om klientavgifter 
inom social- och hälsovården (734/1992). 
— — — — — — — — — — — — — —  

I de fall som avses i 1—6 mom. utbetalas 
pensionen till arbetsgivaren, arbetslöshets-
kassan, folkpensionsanstalten, det organ som 
avses i 4 mom., kommunen eller samkom-
munen likväl endast under förutsättning att 
meddelandet om utbetalning av pensionen 
har gjorts till pensionsanstalten minst två 
veckor före den dag då pensionen skall utbe-
talas. 
 
 

19 d § 
Fördröjs utbetalningen av pension eller en 

annan förmån som avses i denna lag, skall 
pensionsanstalten betala den fördröjda pen-
sionen eller förmånen av annat slag förhöjd 
för dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer 
den räntefot som avses i 4 § 1 mom. räntela-
gen. Skyldighet att betala förmånen av annat  
slag förhöjd gäller likväl inte den del av för-
månen som utges till en annan försäkrings- 
eller pensionsanstalt som bedriver lagstadgad 
försäkringsverksamhet eller till folkpen-
sionsanstalten eller en arbetslöshetskassa, om 
det inte är fråga om en sådan prestation som 
avses i 19 c § 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

21 § 
En part som är missnöjd med en pensions-

anstalts beslut i ett ärende som gäller pension 
eller skyldigheter som i denna lag bestäms 
för en arbetsgivare, får söka ändring i beslu-
tet genom skriftliga besvär hos pensions-
nämnden senast den 30 dagen efter den dag 
då parten fick del av beslutet. Detsamma 
gäller ett dylikt beslut av pensionsskyddscen-
tralen och pensionsskyddscentralens beslut i 
ett ärende som gäller skyldigheter som i den-
na lag bestäms för en pensionsanstalt samt de 
beslut av pensionsskyddscentralen som avses 
i 1 § 7 mom, 1 c § 2 mom., 10 a § 2 mom., 
12 § 6 mom. och 14 § 3 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ändring i en beslutssammanställning som 
en pensionsanstalt inom den privata sektorn 
har givit i egenskap av sista pensionsanstalt 
söks och besvärsärendet behandlas enligt 1—
4 mom. och 21 a § 5—8 mom. Ändring i en 
beslutssammanställning som en pensionsan-
stalt inom den offentliga sektorn har givit i 
egenskap av sista pensionsanstalt söks och 
besvärsärendet behandlas enligt vad som fö-
reskrivs i de pensionslagar för den offentliga 
sektorn som avses i 10 d § 2 mom. 
 
 

21 a §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Om samtliga pensionsanstalter vilkas be-
slut besvären gäller godkänner ändringssö-
kandens yrkanden till den del de gäller ifrå-
gavarande pensionsanstalts beslut, skall pen-
sionsanstalten inom den privata sektorn i 
egenskap av sista pensionsanstalt ge en ny, 
rättad beslutssammanställning. I en på detta 
sätt rättad beslutssammanställning får änd-
ring sökas enligt denna lag. Rättar någon av 
ovan avsedda pensionsanstalter inte sitt be-
slut i enlighet med ändringssökandens krav, 
skall den sista pensionsanstalten inom 60 da-
gar från besvärstidens utgång tillställa den 
besvärsinstans som avses i 3 mom. besvärs-
skriften samt de utlåtanden som givits med 
anledning av den. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 
Lagens 4 § 6 mom., 4 e § 2 mom., 6 a § 1 

mom. och 2 mom. 5 punkten, 7 § 4 mom., 7 
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d § 1 mom., 7 f § 1 mom. 1 och 5 punkten, 
8 § 3 mom. och 12 c § 1 mom. gäller till och 
med den 31 december 2004. 

Om en i 10 d § avsedd pensionsanstalt 
inom den offentliga sektorn beviljar en pen-
sionssökande som har fyllt 60 år och är född 
1944—1947 invalidpension som individuell 
förtidspension, avgör pensionsanstalten inom 
den privata sektorn sökandens rätt att få inva-
lidpension enligt pensionslagarna för den 
privata sektorn. När en pensionsanstalt inom 
den privata sektorn avgör ett invalidpen-
sionsärende med stöd av 4 § 8 mom. skall 
den beakta det avgörande som pensionsan-
stalten inom den offentliga sektorn träffat 
samt det som sägs i de anvisningar som pen-
sionsskyddscentralen meddelar med stöd av 
4 § 8 mom. 

Lagens 4 § 3 mom., 4 e § 2 mom., 10 d § 2 
och 4—8 mom. och 12 d § 1 mom. tillämpas 
på pensionsansökningar som blir anhängiga 
efter det att lagen har trätt i kraft. De be-
stämmelser som nämns i första meningen i 

detta moment tillämpas dock inte, om pen-
sionssökanden på grundval av eget arbetsav-
tals- eller tjänsteförhållande eller egen verk-
samhet som företagare får pension eller på 
basis av ansökan som blivit anhängig innan 
lagen trätt i kraft har rätt att få pension enligt 
en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1—4, 7, 8 el-
ler 10—13 punkten och om han eller hon ge-
nom ansökan som blivit anhängig efter 
ikraftträdandet ansöker om ny pension eller 
fortsatt utbetalning av tidigare beviljad pen-
sion. Dessa bestämmelser tillämpas inte hel-
ler när pension som beviljats på ansökan vil-
ken blivit anhängig innan lagen träder i kraft 
och som senare avbrutits börjar betalas på 
nytt efter det att lagen har trätt i kraft. Om 
förmånslåtaren vid sin död fick sådan pen-
sion på vilken inte tillämpats de bestämmel-
ser som nämns i första meningen i detta mo-
ment, skall bestämmelserna inte heller till-
lämpas på familjepension som beviljas efter 
honom eller henne.  
 

 
————— 

 
 
 
 
 



 RP 85/2003 rd  
  
    

 

51

 
 
 
 

2. 
 
 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för ar-
betstagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 4 maj 2001 om ändring av lagen om 

pension för arbetstagare (375/2001) som följer:  
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lagen tillämpas på pensionsansökningar 

som blir anhängiga efter det att lagen har trätt 
i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om pen-
sionssökanden på grundval av eget arbetsav-
tals- eller tjänsteförhållande eller egen verk-
samhet som företagare får pension eller på 
basis av ansökan som blivit anhängig före 
ikraftträdandet har rätt att få pension enligt 
en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1—4, 7, 8 el-
ler 10—13 punkten lagen om pension för ar-
betstagare och om han eller hon genom an-
sökan som blivit anhängig efter ikraftträdan-
det ansöker om ny pension eller fortsatt utbe-

talning av tidigare beviljad pension. Lagen 
tillämpas inte heller när pension som bevil-
jats på ansökan vilken blivit anhängig innan 
lagen träder i kraft och som senare avbrutits 
börjar betalas på nytt efter det att lagen har 
trätt i kraft. Om förmånslåtaren vid sin död 
fick sådan pension på vilken denna lag inte 
tillämpats, skall lagen inte heller tillämpas på 
familjepension som beviljas efter honom el-
ler henne.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 

 
 

————— 
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3. 
 

Lag 

om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbets-
förhållanden 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållan-

den (134/1962) 10 § 1 och 4 mom. samt temporärt 13 a § , 
dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 1 mom. i lag 691/1968 och 4 mom. i lag 314/1995 samt 

13 a § i lag 376/2001, och 
fogas temporärt till 4 a §, sådan den lyder i lagarna 560/1993, 1483/1995 och 631/2002, ett 

nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som 
upphävts genom nämnda lag 1483/1995, och till 10 c §, sådan den lyder i nämnda lag 
560/1993, ett nytt 4 mom. som följer: 
 
 

4 a §  
— — — — — — — — — — — — — —  

En arbetstagare som avses i 1 mom. har ef-
ter fyllda 58 år rätt att få individuell förtids-
pension också när han eller hon efter det att 
ett arbetsförhållande som omfattas av denna 
lag har upphört, för ett senare tjänste- eller 
arbetsförhållande har beviljats individell för-
tidspension enligt 9 c § lagen om statens pen-
sioner, 33 § lagen om kommunala pensioner, 
1 § pensionslagen för evangelisk-lutherska 
kyrkan eller 13 § lagen om Folkpensionsan-
stalten, om inte något annat följer av 10 d § 5 
mom. lagen om pension för arbetstagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

10 § 
Arbetsgivaren är skyldig att betala en för-

säkringspremie som social- och hälsovårds-
ministeriet på framställning av arbetspen-
sionskassan eller en i 2 § avsedd annan pen-
sionsanstalt fastställer för alla arbetsgivare på 
samma område till samma procenttal av de 
löner som arbetsgivaren utbetalat till sina an-
ställda i arbetsförhållande på ett arbetsområ-
de som hör till denna lags tillämpningsområ-
de. Härvid beaktas likväl inte löner som utbe-
talats till funktionärer eller till andra arbets-

tagare som avses i 1 § 2 mom. eller i 3 §. Om 
tidpunkten och sättet för betalning av försäk-
ringspremien bestäms genom förordning av 
statsrådet.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Har arbetsgivaren försummat att betala en 
försäkringspremie som avses i denna lag och 
rättar han inte, sedan han uppmanats därtill, 
sin försummelse inom en av arbetspensions-
kassan föreskriven skälig tid, kan kassan på 
basis av inhämtad utredning eller, om sådan 
saknas, enligt uppskattning påföra arbetsgi-
varen en skälig försäkringspremie som för-
höjts till högst det dubbla beloppet. Försäk-
ringspremie får dock inte påföras för annan 
tid än för det löpande kalenderåret och de 
fem föregående kalenderåren. Arbetspen-
sionskassan har även rätt att för den tid som 
försäkringspremien försenats ta ut en årlig 
dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses 
i 4 § 1 mom. räntelagen (633/1982). En för-
säkringspremie som påförts av arbetspen-
sionskassan samt en på premien för betal-
ningsdröjsmålet beräknad årlig dröjsmålsrän-
ta får utsökas utan dom eller beslut på det 
sätt som bestäms i lagen om indrivning av 
skatter och avgifter i utsökningsväg 
(367/1961).  
— — — — — — — — — — — — — —  
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10 c §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Pensionsskyddscentralen skall på begäran 
av arbetstagaren skriftligen delge denne det 
enligt första meningen i 9 § 2 mom. lagen om 
pension för arbetstagare justerade samman-
lagda lönebelopp för vilket försäkringspre-
mier på grund av arbetsförhållandet har beta-
lats till arbetspensionskassan.  
 
 

13 a §  
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller dessutom i tillämpliga delar 1 § 6 och 
7 mom., 3 § 2 och 3 mom., 3 a §, 4 § 1 och 5 
mom., 4 a § 2—6 mom., 4 b—4 d och 4 f—4 
n §, 5 § 4 och 6 mom., 5 c, 7 f—7 h, 8, 8 a—
8 g, 9, 10, 10 a—10 d och 12 §, 12 a § 4 och 

5 mom., 12 d, 13 a, 13 b och 14 §, 15 § 2 
mom., 15 a, 15 b, 16, och 17 §, 17 a § 1 
mom., 17 b—17 e §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 
17 h §, 17 i § 1 och 3—5 mom. samt 17 j, 17 
k, 18, 19 b—19 d, 20, 21, 21 a—21 e, 22 och 
23 § lagen om pension för arbetstagare. 

Till den del arbetspensionskassans verk-
samhet inte gäller verkställighet av pensions-
skyddet iakttas i fråga om arbetspensionskas-
sans verksamhet i tillämpliga delar 165 och 
165 a—165 c § lagen om försäkringskassor 
(1164/1992).  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 
Lagens 4 a § 2 mom., 10 c § 4 mom. och 

13 a § 1 mom. gäller till och med den 31 de-
cember 2004. 
 

 
————— 
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4. 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för ar-
betstagare i kortvariga arbetsförhållanden 

 
 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 4 maj 2001 om ändring av lagen om 

pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (376/2001) som följer: 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lagen tillämpas på pensionsansökningar 
som blir anhängiga efter det att lagen har trätt 
i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om pen-
sionssökanden på grundval av eget arbetsav-
tals- eller tjänsteförhållande eller egen verk-
samhet som företagare får pension eller på 
basis av ansökan som blivit anhängig innan 
lagen trätt i kraft har rätt att få pension enligt 
en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1—4, 7, 8 el-
ler 10—13 punkten lagen om pension för ar-
betstagare och om han eller hon genom an-
sökan som blivit anhängig efter ikraftträdan-
det ansöker om ny pension eller fortsatt utbe-

talning av tidigare beviljad pension. Lagen 
tillämpas inte heller när pension som bevil-
jats av ansökan vilken blivit anhängig innan 
lagen träder i kraft och som senare avbrutits 
börjar betalas på nytt efter det att lagen har 
trätt i kraftoch som senare avbrutits. Om 
förmånslåtaren vid sin död fick sådan pen-
sion på vilken denna lag inte tillämpats, skall 
den inte heller tillämpas på familjepension 
som beviljas efter honom eller henne.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 

 
 

————— 
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5. 
 

Lag 

om ändring av 8 § lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 26 juli 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbets-

tagare (662/1985) 8 § 1 mom., sådant det lyder i lag 648/2002, som följer: 
 
 
 

8 §  
Har arbetsgivaren försummat att betala en 

försäkringspremie som avses i denna lag och 
rättar han inte, sedan han uppmanats därtill, 
sin försummelse inom en av pensionskassan 
föreskriven skälig tid, kan pensionskassan på 
basis av inhämtad utredning eller, om sådan 
saknas, enligt uppskattning påföra arbetsgi-
varen en skälig försäkringspremie som för-
höjts till högst det dubbla beloppet. Försäk-
ringspremie får dock inte påföras för annan 
tid än för det löpande kalenderåret och de 
fem föregående kalenderåren. Pensionskas-
san har även rätt att för den tid som försäk-

ringspremien försenats ta ut en årlig dröjs-
målsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 
1 mom. räntelagen (633/1982). En försäk-
ringspremie som påförts av pensionskassan 
jämte en på premien för betalningsdröjsmålet 
beräknad årlig dröjsmålsränta får utsökas 
utan dom eller beslut på det sätt som bestäms 
i lagen om indrivning av skatter och avgifter 
i utsökningsväg (367/1961).  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 

 

 
————— 
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6. 
 

Lag 

om ändring av lagen om sjömanspensioner  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) i 2 § 3 mom. inledande 

stycket och 1 punkten samt 5—8 mom., 3 c § 1 mom., 8 § 1 mom., 16 a § 4 mom., 16 d § 1 
mom., 17 § 2 mom., 28 § 1 mom., 28 c § 4 och 6 mom., 38 § 5 mom., 59 § 5 mom., 59 a § 6 
mom. och 63 a § 1 mom.,  

dessa lagrum sådana de lyder, i 2 § 3 mom. inledande stycket och 1 punkten samt 5—8 
mom., 3 c § 1 mom., 17 § 2 mom., 28 § 1 mom., 59 § 5 mom. och 59 a § 6 mom. i lag 
379/2001, 8 § 1 mom. i lag 316/1995, 16 a § 4 mom., 16 d § 1 mom. och 38 § 5 mom. i lag 
1745/1995, 28 c § 4 och 6 mom. i lag 1333/1999 samt 63 a § 1 mom. i lag 836/1996, och 

fogas till 2 §, sådan den lyder i nämnda lag 379/2001, ett nytt 9 mom., varvid de nuvarande 
9 och 10 mom. blir 10 och 11 mom., som följer: 
 
 
 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om en arbetstagare har omfattats av pen-
sionsskydd såväl enligt en pensionslag för 
den privata sektorn som enligt en lag som av-
ses i 8 § 4 mom. 3, 4, 7 eller 8 punkten lagen 
om pension för arbetstagare (pensionslagar 
för den offentliga sektorn) och om pensions-
skydd i enlighet med minimivillkoren vid 
tidpunkten för pensionsfallet eller därförin-
nan senast hade ordnats för honom eller hen-
ne i en pensionsanstalt inom den privata sek-
torn, skall denna pensionsanstalt (sista pen-
sionsanstalt) 

1) ge en beslutssammanställning som upp-
tar pensionsanstaltens beslut enligt 2 mom. 
samt beslut av de pensionsanstalter (pen-
sionsanstalter inom den offentliga sektorn) 
som sköter pensionsskydd enligt pensionsla-
garna för den offentliga sektorn och motsva-
rande familjepensionsskydd, och 
— — — — — — — — — — — — — —  

Dock gäller att om den återstående tiden el-
ler motsvarande förtjänst beaktas på någon 
annan grund än arbetstagarens sista arbetsav-
tals- eller tjänsteförhållande eller företagar-
verksamhet när pensionens belopp räknas ut, 
är sista pensionsanstalt utan hinder av 2—4 
mom. den pensionsanstalt inom den privata 

eller den offentliga sektorn där pensions-
skyddet för den återstående tiden eller mot-
svarande pensionsskydd har ordnats. 

Om en pensionsanstalt inom den offentliga 
sektorn i egenskap av sista pensionsanstalt 
avgör en arbetstagares rätt till invalidpension 
eller individuell förtidspension med stöd av 9 
§ 1 mom. a eller b punkten eller 9 c § lagen 
om statens pensioner, 24 § 1 mom. 1 punkten 
eller 33 § lagen om kommunala pensioner, 1 
§ pensionslagen för evangelisk-lutherska 
kyrkan eller 13 § lagen om Folkpensionsan-
stalten och om den månatliga pensionen från 
en pensionsanstalt inom den privata sektorn 
är större än tre gånger det belopp som avses i 
1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för 
arbetstagare, skall pensionsanstalten inom 
den offentliga sektorn före beslutet begära att 
pensionsanstalten inom den privata sektorn 
ger en bedömning av arbetstagarens arbets-
förmåga. Om pensionsanstalten inom den 
privata sektorn och den sista pensionsanstal-
ten då är av olika åsikt om arbetstagarens ar-
betsförmåga, tillämpas inte på pensionen vad 
som i 17 § 2 mom. föreskrivs om rätten till 
invaliditetspension och individuell förtids-
pension eller vad som i 4 mom. ovan före-
skrivs om sista pensionsanstalt. 

En pensionsanstalt inom den privata eller 
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den offentliga sektorn som betalar pension 
eller avträdelsestöd betraktas som sista pen-
sionsanstalt även när pensionstagaren bevil-
jas annan ny pension än invaliditetspension. 
En pensionsanstalt som betalar arbetslöshets- 
eller deltidspension betraktas dock som sista 
pensionsanstalt när pensionstagaren beviljas 
invaliditetspension, om inte något annat föl-
jer av 8 mom.   

Om den återstående tiden eller motsvaran-
de förtjänst skall eller borde beaktas i pen-
sioner både enligt pensionslagarna för den 
privata sektorn och enligt pensionslagarna 
för den offentliga sektorn när pensionsbelop-
pet räknas ut eller om ny pension beviljas ef-
ter en sådan pension, tillämpas inte på be-
handlingen av pensionen vad som i 3—6 
mom. föreskrivs om sista pensionsanstalt. 
Detta förfarande tillämpas också när deltids-
pension beviljas samtidigt i enlighet med 
både en pensionslag för den privata sektorn 
och en pensionslag för den offentliga sek-
torn. På behandling av familjepension tilläm-
pas dock vad som i 3—6 bestäms om sista 
pensionsanstalt, trots att den återstående ti-
den eller motsvarande förtjänst skall beaktas 
i familjepensioner både enligt pensionslagar-
na för den privata sektorn och enligt pen-
sionslagarna för den offentliga sektorn när 
pensionsbeloppet räknas ut. 

Pensionsanstalter inom arrangemanget med 
sista pensionsanstalt kan komma överens om 
att arrangemanget med sista pensionsanstalt 
skall iakttas även i de situationer som avses i 
7 och 8 mom. Pensionssökanden skall under-
rättas om vilken pensionsanstalt som sköter 
hans eller hennes pensionsärende. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

3 c §  
Har en pensionskassa i egenskap av sådan 

sista pensionsanstalt som avses i 2 § 3 mom. 
betalt ut pensioner eller familjepensioner en-
ligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 3, 4, 7 el-
ler 8 punkten lagen om pension för arbetsta-
gare, skall pensionsskyddscentralen driva in 
och gottgöra pensionskassan dessa pensions-
kostnader samt ränta senast under det kalen-
derår som följer på utbetalningsåret. Förskott 
kan också tas ut för ändamålet. Pensions-
kostnaderna drivs in och gottgörs enligt vad 

pensionsskyddscentralen och pensionsanstal-
terna inom den offentliga sektorn närmare 
avtalar särskilt om saken. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 
På en premie som inte har betalts inom fö-

reskriven tid skall arbetsgivaren för dröjs-
målstiden betala en årlig dröjsmålsränta en-
ligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. rän-
telagen (633/1982). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

16 a §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Då pensionslönen räknas ut beaktas dock 
inte tiden för vilken arbetstagaren har varit 
berättigad till heleffektiv pension enligt 12 § 
1 mom. och inte heller tiden efter det att ar-
betstagaren har uppnått pensionsåldern enligt 
14 §. Har ett arbetsavtalsförhållande avslutats 
enligt 11 § 6 mom., anses det dock vid till-
lämpningen av denna paragraf att arbetsav-
talsförhållandet har fortgått utan avbrott, ifall 
pensionens belopp före samordningen enligt 
8 § 1 mom. lagen om pension för arbetstaga-
re blir större om det räknas ut på detta sätt.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 d § 
Om det av arbetstagarens eller förmånsta-

garens uppgifter framgår att pensionslönen i 
arbetstagarens eller förmånslåtarens arbets-
avtalsförhållande som omfattas av denna lag, 
av något undantagsskäl som yppat sig högst 
tio år före pensionsfallet är lägre än hans el-
ler hennes enligt 18 § justerade pensionslön i 
samma arbetsavtalsförhållande, innan ett så-
dant skäl yppade sig, under så lång tid att den 
större lönen kunde anses såsom stabiliserad, 
och om denna omständighet har en inverkan 
om minst 20 procent på helhetspensions-
skyddet, anses såsom pensionslön i detta ar-
betsavtalsförhållande den genomsnittliga ar-
betsförtjänst som arbetstagaren hade haft om 
nämnda skäl inte hade funnits.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En arbetstagare har rätt att få invaliditets-
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pension eller en i 15 § 5 mom. avsedd arbets-
tagare individuell förtidspension också när 
han eller hon, efter det att ett arbetsavtalsför-
hållande som omfattas av denna lag har upp-
hört, för ett senare tjänste- eller arbetsavtals-
förhållande beviljats pension enligt 9 eller 9 
c § lagen om statens pensioner (280/1966), 
24 eller 33 § lagen om kommunala pensio-
ner, 1 § pensionslagen för evangelisk-
lutherska kyrkan eller 13 § lagen om Folk-
pensionsanstalten, om inte något annat följer 
av 2 § 6 mom.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

28 § 
Invaliditetspension betalas, om inte något 

annat föreskrivs i denna paragraf, från början 
av den månad som närmast följer på den må-
nad då rätten till pension har uppkommit. In-
validitetspension beviljas dock inte utan gil-
tigt skäl retroaktivt för en längre tid än för ett 
år före den månad som följer efter ansökan.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

28 c §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Om kommunen eller samkommunen har 
ordnat vård eller omvårdnad på institution el-
ler familjevård för en pensionsberättigad, 
skall pensionskassan på yrkande av kommu-
nen eller samkommunen till kommunen eller 
samkommunen betala den pension som den 
pensionsberättigade har rätt till för tiden i 
vård eller omvårdnad på institution eller i 
familjevård, för att användas på det sätt som 
14 § lagen om klientavgifter inom social- och 
hälsovården (734/1992) föreskriver. 
— — — — — — — — — — — — — —  

I de fall som avses i 1—5 mom. utbetalas 
pensionen till arbetslöshetskassan, folkpen-
sionsanstalten, det organ som avses i 3 mom., 
kommunen eller samkommunen likväl endast 
under förutsättning att meddelandet om utbe-
talning av pensionen har gjorts till pensions-
kassan minst två veckor före den dag då pen-
sionen skall utbetalas. 
 
 
 
 

38 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den som särskilt bemyndigats av den er-
kända befälsorganisation vars representant 
enligt 36 § 1 mom. inte är medlem av styrel-
sen har rätt att vara närvarande vid styrelsens 
sammanträde och att delta i överläggningar-
na. Samma rätt har den som företräder radio-
telegrafisterna. Social- och hälsovårdsminis-
teriet utnämner en representant för radiotele-
grafisterna och en personlig suppleant för 
honom eller henne då styrelsemedlemmarna 
utnämns. Om den som representerar radiote-
legrafisterna och hans eller hennes suppleant 
befrias från sitt uppdrag eller utnämns under 
styrelsens mandattid, skall i tillämpliga delar 
iakttas vad som föreskrivs om styrelsemed-
lemmarna och deras suppleanter. 
 

59 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ändring i en beslutssammanställning som 
pensionskassan har givit i egenskap av sista 
pensionsanstalt söks och besvärsärendet be-
handlas enligt 1—4 mom. och 59 a § 5—8 
mom. Ändring i en beslutssammanställning 
som en pensionsanstalt inom den offentliga 
sektorn har givit i egenskap av sista pen-
sionsanstalt söks och besvärsärendet behand-
las enligt vad som föreskrivs i de pensionsla-
gar för den offentliga sektorn som avses i 2 § 
3 mom. 
 

59 a §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Om samtliga pensionsanstalter vilkas be-
slut besvären gäller godkänner ändringssö-
kandens yrkanden till den del de gäller ifrå-
gavarande pensionsanstalts beslut, skall pen-
sionskassan i egenskap av sista pensionsan-
stalt ge en ny, rättad beslutssammanställning. 
I en på detta sätt rättad beslutssammanställ-
ning får ändring sökas enligt denna lag. Rät-
tar någon av ovan avsedda pensionsanstalter 
inte sitt beslut i enlighet med ändringssökan-
dens krav, skall pensionskassan inom 60 da-
gar från besvärstidens utgång tillställa den 
besvärsinstans som avses i 3 mom. besvärs-
skriften samt de utlåtanden som givits med 
anledning av den. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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63 a §  
Fördröjs utbetalningen av pension eller en 

annan förmån som avses i denna lag, skall 
pensionskassan betala den fördröjda pensio-
nen eller förmånen av annat slag förhöjd för 
dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer 
den räntefot som avses i 4 § 1 mom. räntela-
gen. Skyldighet att betala förmånen förhöjd 
gäller likväl inte den del av förmånen som 
betalas ut till en annan försäkrings- eller pen-
sionsanstalt som bedriver lagstadgad försäk-
ringsverksamhet eller till folkpensionsanstal-
ten eller en arbetslöshetskassa.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 
Om en i 2 § avsedd pensionsanstalt inom 

den offentliga sektorn beviljar en pensions-
sökande som har fyllt 60 år och är född 
1944—1947 invalidpension som individuell 
förtidspension, avgör pensionsanstalten inom 
den privata sektorn sökandens rätt att få inva-
lidpension enligt pensionslagarna för den 
privata sektorn. När en pensionsanstalt inom 
den privata sektorn avgör ett invalidpen-
sionsärende med stöd av 15 § 9 mom. skall 
den beakta det avgörande som pensionsan-
stalten inom den offentliga sektorn träffat det 
som sägs i de anvisningar som pensions-

skyddscentralen meddelar med stöd av 15 § 9 
mom. 

Lagens 2 § 3 och 5—9 mom., 3 c § 1 mom. 
och 17 § 2 mom. tillämpas på pensionsan-
sökningar som blir anhängiga efter det att la-
gen har trätt i kraft. De bestämmelser som 
nämns i första meningen i detta moment till-
lämpas dock inte, om pensionssökanden på 
grundval av eget arbetsavtals- eller tjänste-
förhållande eller egen verksamhet som före-
tagare får pension eller på basis av ansökan 
som blivit anhängig innan lagen trätt i kraft 
har rätt att få pension enligt en lag som 
nämns i 8 § 4 mom. 1—4, 7, 8 eller 10—13 
punkten lagen om pension för arbetstagare 
och om han eller hon genom ansökan som 
blivit anhängig efter ikraftträdandet ansöker 
om ny pension eller fortsatt utbetalning av ti-
digare beviljad pension. Dessa bestämmelser 
tillämpas inte heller när pension som bevil-
jats på ansökan vilken blivit anhängig innan 
lagen träder i kraft och som senare avbrutits 
börjar betalas på nytt efter det att lagen har 
trätt i kraft. Om förmånslåtaren vid sin död 
fick sådan pension på vilken inte tillämpats 
de bestämmelser som nämns i första mening-
en i detta moment, skall bestämmelserna inte 
heller tillämpas på familjepension som bevil-
jas efter honom eller henne.  

 
————— 
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7. 
 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i  en lag om ändring av lagen om sjömanspensio-
ner  

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 4 maj 2001 om ändring av lagen om 

sjömanspensioner (379/2001) som följer: 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lagen tillämpas på pensionsansökningar 
som blir anhängiga efter det att lagen har trätt 
i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om pen-
sionssökanden på grundval av eget arbetsav-
tals- eller tjänsteförhållande eller egen verk-
samhet som företagare får pension eller på 
basis av ansökan som blivit anhängig innan 
lagen trätt i kraft har rätt att få pension enligt 
en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1—4, 7, 8 el-
ler 10—13 punkten lagen om pension för ar-
betstagare och om han eller hon genom an-
sökan som blivit anhängig efter ikraftträdan-
det ansöker om ny pension eller fortsatt utbe-

talning av tidigare beviljad pension. Lagen 
tillämpas inte heller när pension som bevil-
jats på ansökan vilken blivit anhängig innan 
lagen träder i kraft och som senare avbrutits 
börjar betalas på nytt efter det att lagen har 
trätt i kraft. Om förmånslåtaren vid sin död 
fick sådan pension på vilken denna lag inte 
tillämpats, skall lagen inte heller tillämpas på 
familjepension som beviljas efter honom el-
ler henne.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 

 
 

————— 
 



 RP 85/2003 rd  
  
    

 

61

 
 

8. 
 

Lag 

om ändring och temporär ändring av lagen om pension för företagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969) 9 § 4 mom., 12 § 5 

mom. och 17 § 4 och 5 mom. samt temporärt 17 § 1 mom., 
av dessa lagrum, 9 § 4 mom. sådant det lyder i lag 393/1995, 12 § 5 mom. sådant det lyder i 

lag 1334/1999 och 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag 35/2002, samt 
fogas till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1485/1995 och i nämnda lag 35/2002, nya 

5, 6 och 8 mom., varvid det ändrade 5 mom. blir 7 mom., som följer: 
 
 
 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En företagare svarar såsom för egen skuld 
för i hans eller hennes företag arbetande fa-
miljemedlemmars försäkringspremie. Om fö-
retagarverksamhet som avses i denna lag be-
drivs i form av en sammanslutning eller ett 
samfund, svarar även sammanslutningen el-
ler samfundet för sina delägares på nämnda 
verksamhet grundade försäkringspremier så-
som för egen skuld. Pensionsanstalten skall 
på begäran lämna personer, sammanslutning-
ar och samfund som avses i detta moment de 
uppgifter som inverkar på ansvaret enligt 
momentet.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om företagaren försummat att betala för-
säkringspremien, har pensionsanstalten rätt 
att för dröjsmålstiden ta ut en årlig dröjs-
målsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 
1 mom. räntelagen (633/1982). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

17 § 
Om inte något annat följer av denna lag 

gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 och 
3 mom., 3 § 1 och 2 mom., 3 a, 4 och 4 a—
4 n §, 5 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten 

samt 3, 4 och 6 mom., 5 a—5 c, 7 g, 7 h, 8, 
8 a—8 g, 9, 10 och 10 b—10 d §, 11 § 2 och 
11 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten och 4 
mom. samt 12 d, 14 och 16 §, 17 a § 1 mom., 
17 b—17 d §, 17 e § 1 mom., 17 f § 1, 2 och 
4 mom., 17 g och 17 h §, 17 i § 1 och 3—5 
mom., 17 j §, 17 k § 2—4 mom. samt 18, 19, 
19 b—19 e, 20, 21, 21 a—21 e och 22 § la-
gen om pension för arbetstagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid tillämpningen av 17 d § 3 mom., 17 f § 
1 mom. 7 och 8 punkten samt 17 k § 2—4 
mom. lagen om pension för arbetstagare lik-
ställs en företagare med en arbetsgivare som 
avses i den nämnda lagen och vid tillämp-
ningen av 17 e § 1 mom. med en arbetstagare 
som avses i den nämnda lagen. 

En företagare är skyldig att utan dröjsmål 
lämna pensionsanstalten uppgifter om inle-
dande av företagarverksamhet enligt denna 
lag och om väsentliga förändringar i företa-
garverksamhetens art, omfattning eller form 
eller företagarens arbetsinsats. Likaså är en 
företagare skyldig att utan dröjsmål meddela 
pensionsanstalten om hans eller hennes före-
tagarverksamhet enligt denna lag upphör.  

Oberoende av företagarens upplysnings-
skyldighet enligt 5 mom., kan pensionsan-
stalten kräva att företagaren lämnar en utred-
ning över de omständigheter som nämns i 5 
mom. samt om motsvarande andra omstän-
digheter som kan inverka på försäkringsskyl-
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digheten, försäkringspremien, skötseln av 
försäkringen, arbetsinkomsten och pensions-
rätten enligt denna lag.  

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och övriga bestämmelser om rätten att få 
uppgifter har pensionsanstalten och pen-
sionsskyddscentralen rätt att av skattemyn-
digheterna få de uppgifter som är nödvändiga 
för verkställandet av denna lag. Pensionsan-
stalten och pensionsskyddscentralen har rätt 
att få de nämnda uppgifterna avgiftsfritt, om 
de är avsedda för avgörandet av ett anhängigt 
ärende. I annat fall skall den som begärt upp-
gifterna på yrkande av skattemyndigheterna 
betala skäliga kostnader för utlämnandet av 
uppgifterna.  

Pensionsanstalten skall, utöver det som nå-
gon annanstans i lag bestäms om pensionsan-
staltens skyldighet att lämna ut uppgifter, 
lämna ut uppgifter till  

1) Folkpensionsanstalten för beräknandet 
av förmåner enligt sjukförsäkringslagen 
(364/1963), 

2) skatteförvaltningen för fastställandet av 
sjukförsäkringsavgiften enligt sjukförsäk-
ringslagen.  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 
Lagens 17 § 1 mom. gäller till och med den 

31 december 2004. 
 

 
————— 
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9. 
 
 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för före-
tagare 

 
 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 4 maj 2001 om ändring av lagen om 

pension för företagare (378/2001) som följer: 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Denna lag tillämpas på pensionsansökning-
ar som blir anhängiga efter det att lagen har 
trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om 
pensionssökanden på grundval av eget ar-
betsavtals- eller tjänsteförhållande eller egen 
verksamhet som företagare får pension eller 
på basis av ansökan som blivit anhängig in-
nan lagen trätt i kraft har rätt att få pension 
enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1—4, 
7, 8 eller 10—13 punkten lagen om pension 
för arbetstagare och om han eller hon genom 
ansökan som blivit anhängig efter ikraftträ-
dandet ansöker om ny pension eller fortsatt 
utbetalning av tidigare beviljad pension. La-

gen tillämpas inte heller när pension som be-
viljats på ansökan vilken blivit anhängig in-
nan lagen träder i kraft och som senare av-
brutits börjar betalas på nytt efter det att la-
gen har trätt i kraft. Om förmånslåtaren vid 
sin död fick sådan pension på vilken be-
stämmelserna i denna lag inte tillämpats, 
skall lagen inte heller tillämpas på familje-
pension som beviljas efter honom eller hen-
ne.   
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 

 

 
————— 

 



 RP 85/2003 rd  
  
    

 

64

 
 

10. 
 
 

Lag 

om ändring och temporär ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 19 § 6 och 

7 mom.,  
dessa lagrum sådana de lyder, 19 § 6 mom. i lag 751/1974 och 7 mom. i lag 37/1987, 
ändras 10 § 5 mom., 12 § 4 mom. och 19 § 4 och 5 mom. samt temporärt 19 § 1 mom.,  
dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 5 mom. i lag 1282/2001, 12 § 4 mom. i lag 1335/1999, 

19 § 1 mom. i lag 377/2001 och  4 och 5 mom. i nämnda lag 751/1974, samt  
fogas till lagen nya 19 a—19 c § som följer: 

 
 

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En lantbruksföretagare som avses i 1 § 2 
mom. 1—3 eller 6 punkten svarar såsom för 
egen skuld för försäkringspremierna för en i 
samma företag arbetande make eller medlem 
i familjeföretag samt för den som avses i 1 § 
2 mom. 5 punkten. Det ansvar för en annans 
försäkringspremier som avses här gäller dock 
inte en lantbruksföretagare enligt 1 § 2 mom. 
1–3 eller 5 punkten som i ett företag han eller 
hon har bestämmanderätt i inte bedriver lant-
bruksföretagarverksamhet på grundval av 
ägande- eller arrenderätt. Om företagarverk-
samhet enligt denna lag bedrivs i form av en 
sammanslutning eller ett samfund, svarar 
även sammanslutningen och samfundet så-
som för egen skuld för sina delägares försäk-
ringspremier som grundar sig på verksamhe-
ten. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
skall på begäran lämna personer, samman-
slutningar och samfund avses i detta moment 
de uppgifter som påverkar ansvaret enligt 
momentet.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 

12 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Om lantbruksföretagaren försummat att be-
tala försäkringspremien, har pensionsanstal-
ten rätt att för dröjsmålstiden ta ut en årlig 
dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses 
i 4 § 1 mom. räntelagen (633/1982). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 § 
Om inte något annat följer av denna lag 

gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 och 
3 mom., 3 a, 4, 4 a—4 n §, 5 § 1 mom. och 2 
mom. 1 punkten samt 3, 4 och 6 mom., 5 a—
5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a—8 g, 9, 10 b—10 d §, 
11 § 2 och 11 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten 
samt 12 d, 14 och 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 
17 a § 1 mom., 17 b—17 d §, 17 e § 1 mom., 
17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1 och 
3—5 mom., 17 j §, 17 k § 2—4 mom. samt 
18, 19, 19 b—19 e, 20, 21, 21 a—21 e och 
22 § lagen om pension för arbetstagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid tillämpningen av 17 § 2 och 3 mom., 
17 d § 3 mom., 17 f § 1 mom. 7 och 8 punk-
ten samt 17 k § 2—4 mom. lagen om pension 
för arbetstagare likställs en lantbruksföreta-
gare med en arbetsgivare som avses i den 
nämnda lagen och vid tillämpningen av 
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17 e § 1 mom. med en arbetstagare som av-
ses i den nämnda lagen. 

Till den del pensionsanstaltens verksamhet 
inte gäller verkställighet av pensionsskyddet 
iakttas i fråga om pensionsanstaltens verk-
samhet i tillämpliga delar 165 och 165 a—
165 c § lagen om försäkringskassor 
(1164/1992).  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

19 a § 
En lantbruksföretagare är skyldig att utan 

dröjsmål lämna lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt uppgifter om inledande av lant-
bruksföretagarverksamhet enligt denna lag 
och om väsentliga förändringar i företagar-
verksamhetens art, omfattning eller form el-
ler lantbruksföretagarens arbetsinsats. Likaså 
är en lantbruksföretagare skyldig att utan 
dröjsmål meddela pensionsanstalten om hans 
företagarverksamhet enligt denna lag upphör.  

Oberoende av lantbruksföretagarens upp-
lysningsskyldighet enligt 1 mom., kan pen-
sionsanstalten kräva att lantbruksföretagaren 
lämnar en utredning över de omständigheter 
som nämns i 1 mom. samt om motsvarande 
andra omständigheter som kan inverka på 
försäkringsskyldigheten, försäkringspremien, 
skötseln av försäkringen, arbetsinkomsten 
och pensionsrätten enligt denna lag.  
 
 

19 b § 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har 

rätt att vid behandlingen av ett ärende enligt 
denna lag i enskilda fall använda uppgifter 
som den fått för skötseln av övriga uppdrag 
som anges i de lagar som nämns i 16 §, om 
det är uppenbart att dessa uppgifter påverkar 
en förmån enligt denna lag och uppgifterna 
enligt lag skall beaktas vid beslutsfattandet 
och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
också annars separat har rätt till dessa upp-
gifter. Den som ansöker om en förmån skall 
på förhand underrättas om att uppgifterna 
eventuellt kommer att användas.  

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och övriga bestämmelser om rätten att få 
uppgifter har lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt och pensionsskyddscentralen rätt 
att av skattemyndigheterna och den register-

myndighet som avses i lagen om lands-
bygdsnäringsregistret (1515/1994) få de upp-
gifter som är nödvändiga för verkställandet 
av uppdrag enligt denna lag. Lantbruksföre-
tagarnas pensionsanstalt och pensions-
skyddscentralen har dessutom rätt att av den 
myndighet som avses i lagen om verkställig-
het av Europeiska gemenskapens gemen-
samma fiskeripolitik (1139/1994) få de upp-
gifter som är nödvändiga för verkställandet 
av de uppdrag enligt denna lag som gäller 
fiske. Pensionsskyddscentralen och lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt har rätt att 
få de nämnda uppgifterna avgiftsfritt, om de 
är avsedda för avgörandet av ett anhängigt 
ärende. I annat fall skall den som begärt upp-
gifterna på yrkande av skattemyndigheterna 
betala skäliga kostnader för utlämnandet av 
uppgifterna.  

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och övriga bestämmelser om rätten att få 
uppgifter har lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt rätt att av renbeteslagen och ren-
beteslagsföreningen få de uppgifter som är 
nödvändiga för verkställandet av uppdrag en-
ligt denna lag. Dessa uppgifter skall varje år 
efter renskötselårets utgång lämnas pensions-
anstalten på det sätt som lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt närmare bestämmer. Pen-
sionsskyddscentralen och lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt har rätt att vid behov 
även vid andra tidpunkter få dessa uppgifter 
av renbeteslagen och renbeteslagsföreningen.  
 
 

19 c §  
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 

skall, utöver det som någon annanstans i lag 
bestäms om pensionsanstaltens skyldighet att 
lämna ut uppgifter, lämna ut uppgifter till  

1) de försäkringsbolag som nämns i 19 § 
trafikförsäkringslagen (279/1959) samt till 
Trafikförsäkringscentralen och Statskontoret 
för fastställande av den årsarbetsförtjänst 
som behövs för beräknandet av ersättning för 
trafikskada, 

2) Folkpensionsanstalten för beräknandet 
av förmåner enligt sjukförsäkringslagen 
(364/1963), 

3) skatteförvaltningen för fastställandet av 
sjukförsäkringsavgiften enligt sjukförsäk-
ringslagen.  
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Om lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
till en omyndig betalar en sådan försäkrings-
summa ur grupplivförsäkringen för lant-
bruksföretagare som avses i 9 a §, skall pen-
sionsanstalten utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter 
meddela försäkringssumman till den förmyn-

darmyndighet inom vars verksamhetsområde 
den omyndiga personen har sin hemkommun 
enligt lagen om hemkommun (201/1994).  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 
Lagens 19 § 1 mom. gäller till och med den 

31 december 2004.  
 

 
————— 
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11. 
 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för lant-
bruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 4 maj 2001 om ändring av lagen om 

pension för lantbruksföretagare (377/2001) som följer: 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lagen tillämpas på pensionsansökningar 
som blir anhängiga efter det att lagen har trätt 
i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om pen-
sionssökanden på grundval av eget arbetsav-
tals- eller tjänsteförhållande eller egen verk-
samhet som företagare får pension eller på 
ansökan vilken blivit anhängig innan lagen 
trätt i kraft har rätt att få pension enligt en lag 
som nämns i 8 § 4 mom. 1—4, 7, 8 eller 
10—13 punkten lagen om pension för arbets-
tagare och om han eller hon genom ansökan 
som blivit anhängig efter ikraftträdandet an-
söker om ny pension eller fortsatt utbetalning 

av tidigare beviljad pension. Lagen tillämpas 
inte heller när pension som beviljats på ansö-
kan vilken blivit anhängig innan lagen träder 
i kraft och som senare avbrutits börjar betalas 
på nytt efter det att lagen har trätt i kraft. Om 
förmånslåtaren vid sin död fick sådan pen-
sion på vilken denna lag inte tillämpats, skall 
lagen inte heller tillämpas på familjepension 
som beviljas efter honom eller henne.   
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 

 

 
————— 
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12. 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 24 § lagen om avträdelsepension 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/1974) 24 §, sådan den lyder 

delvis ändrad i lag 1336/1999, som följer: 
 
 

24 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelsepension dessutom i till-
lämpliga delar 9, 10 c och 16 §, 17 a § 1 
mom., 17 b—17 d §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 
17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom., 17 k § 2—4 
mom., 18, 19, 19 b–19 d, 20, 21, 21 a—

21 e § lagen om pension för arbetstagare 
samt 16–18 och 19 b § samt 19 c § 1 mom. 
lagen om pension för lantbruksföretagare. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 

 

 
————— 
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13. 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 43 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare 

 
 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare 
(1317/1990) 43 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1337/1999, som följer: 
 
 

43 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för generationsväxlingspension dess-
utom i tillämpliga delar 8 g, 9 och 10 c §, 
12 § 1 mom. 5 punkten, 16 §, 17 § 2 och 3 
mom., 17 a § 1 mom., 17 b—17 d §, 17 f § 1, 
2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom., 
17 k § 2—4 mom., 19 b § 1—4 mom. samt  

19 c § 2—7 mom., 19 d, 20, 21 och 21 a—21 
e § lagen om pension för arbetstagare samt 
16—18 och 19 b § samt 19 c § 1 mom. lagen 
om pension för lantbruksföretagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 

 
 

————— 
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14. 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 37 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 18 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföretagare 

(1330/1992) 37 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1338/1999, som följer: 
 
 

37 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelseersättning dessutom i till-
lämpliga delar 9 och 10 c §, 12 § 1 mom. 5 
punkten, 16 §, 17 a § 1 mom., 17 b—17 d §, 
17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1, 3 
och 4 mom., 17 k § 2—4 mom., 19 b § 1—4 
mom. samt 19 c § 2—7 mom. 19 d, 20, 21 

och 21 a—21 e § lagen om pension för ar-
betstagare samt 16—18 och 19 b § samt 
19 c § 1 mom. lagen om pension för lant-
bruksföretagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 

 
 

————— 
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15. 
 
 
 

Lag 

om ändring av 40 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 

(1293/1994) 40 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1339/1999, som följer: 
 
 

40 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelsestöd i tillämpliga delar 
8 g, 9, och 10 c §, 12 § 1 mom. 5 punkten, 
16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a § 1 mom., 
17 b—17 d §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 
17 i § 1, 3 och 4 mom., 17 j §, 17 k § 2—4 
mom., 19 b § 1—4 mom. samt 19 c § 2—7 

mom., 19 d, 20, 21 och 21 a—21 e § lagen 
om pension för arbetstagare samt 16—18 och 
19 b § och 19 c § 1 mom. lagen om pension 
för lantbruksföretagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 

 
 

————— 
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16. 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om statens pensioner 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/1966) 3 a §, 7 c § 1 mom., 14 § 1 

mom., 15 § 1 mom., 16 b § 1 mom., 17 b § 4 och 6 mom., 23 § 5 mom., 23 b § 5 och 6 mom. 
samt 25 § 3 mom.,  

dessa lagrum sådana de lyder, 3 a §., 16 b § 1 mom., 23 § 5 mom., 23 b § 5 och 6 mom. samt 
25 § 3 mom. i lag 381/2001, 7 c § 1 mom. i lag 1671/1995, 14 § 1 mom. i lag 837/1996, 15 § 
1 mom. i lag 1229/1999 och 17 b § 4 och 6 mom. i lag 625/2000, samt 

fogas till 17 b §, sådan den lyder i nämnda lag 625/2000, ett nytt 1 mom., varvid de nuva-
rande 1—3 mom. blir 2—4 mom., det ändrade 4 mom blir 5 mom., 5 mom. blir 6 mom. och 
det ändrade 6 mom. blir 7 mom. som följer:  
 
 

3 a § 
Om en förmånstagare har omfattats av pen-

sionsskydd såväl enligt denna lag som enligt 
lagen om kommunala pensioner (549/2003), 
pensionslagen för evangelisk-lutherska kyr-
kan (298/1966), 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 lagen om pension för arbetstagare 
(395/1961) (pensionslagar för den privata 
sektorn) och om han eller hon vid tidpunkten 
för pensionsfallet eller därförinnan senast 
hade sådan anställning som omfattas av den-
na lag, skall statskontoret i egenskap av sista 
pensionsanstalt 

1) ge en beslutssammanställning som upp-
tar statskontorets beslut och beslut av andra 
pensionsanstalter (pensionsanstalter inom 
den offentliga sektorn) som sköter pensions-
skydd enligt pensionslagarna för den offent-
liga sektorn och motsvarande familjepen-
sionsskydd samt pensionsanstalter enligt 
10 d § 1 mom. lagen om pension för arbets-
tagare (pensionsanstalter inom den privata 
sektorn) som sköter pensionsskydd enligt 
pensionslagarna för den privata sektorn och 
motsvarande familjepensionsskydd, och 

 
2) sköta utbetalningen av de pensioner som 

avses i beslutssammanställningen och pen-
sionsanstaltens övriga uppgifter i anslutning 
till pensionerna. 

Om förmånstagarens pensionsskydd vid 
tidpunkten för pensionsfallet eller därförin-
nan senast hade ordnats i den kommunala 
pensionsanstalten, evangelisk-lutherska kyr-
kans centralfond, Folkpensionsanstalten eller 
i en pensionsanstalt inom den privata sek-
torn, skall denna pensionsanstalt i egenskap 
av sista pensionsanstalt sköta de uppgifter 
som avses i 1 mom. även i fråga om pen-
sionsskyddet enligt denna lag. 

Dock gäller att om den till pension berätti-
gande tiden mellan pensionsfallet och pen-
sionsåldern eller avgångsåldern, om denna är 
lägre, (återstående tid) eller motsvarande för-
tjänst beaktas på någon annan grund än ar-
betstagarens sista arbets- eller tjänsteförhål-
lande eller företagarverksamhet när pensio-
nens belopp räknas ut, är sista pensionsan-
stalt utan hinder av 1 och 2 mom. den pen-
sionsanstalt inom den offentliga eller den 
privata sektorn där pensionsskyddet för den 
återstående tiden eller motsvarande pensions-
skydd har ordnats. 
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Om statskontoret i egenskap av sådan sista 
pensionsanstalt som avses i 1 mom. avgör 
rätten till invalidpension med stöd av 9 § 1 
mom. a  eller b punkten eller om eller om det 
är fråga om rätt till individuell förtidspension 
och om den månatliga pensionen från en 
pensionsanstalt inom den privata sektorn är 
större än tre gånger det belopp som avses i 
1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för 
arbetstagare, skall statskontoret före beslutet 
begära att pensionsanstalten inom den privata 
sektorn ger en bedömning av pensionssökan-
dens arbetsförmåga. Om statskontoret och 
pensionsanstalten inom den privata sektorn 
då är av olika åsikt om pensionssökandens 
arbetsförmåga, tillämpas inte 1 mom. på pen-
sionsskydd enligt pensionslagarna för den 
privata sektorn.  

En pensionsanstalt inom den offentliga el-
ler den privata sektorn som betalar pension 
eller avträdelsestöd betraktas som sista pen-
sionsanstalt även när pensionstagaren bevil-
jas annan ny pension än invalidpension. En 
pensionsanstalt som betalar arbetslöshets- el-
ler deltidspension betraktas dock som sista 
pensionsanstalt när pensionstagaren beviljas 
invalidpension, om inte något annat följer av 
6 mom.   

Om den återstående tiden eller motsvaran-
de förtjänst skall eller borde beaktas i pen-
sioner både enligt denna lag och enligt andra 
pensionslagar för den offentliga sektorn eller 
enligt pensionslagar för den privata sektorn 
eller om ny pension beviljas efter en sådan 
pension, tillämpas inte vid behandlingen av 
pensionen vad som i 1—4 mom. föreskrivs 
om sista pensionsanstalt. Detta förfarande 
tillämpas också när deltidspension beviljas 
samtidigt i enlighet med såväl denna lag som 
andra pensionslagar för den offentliga sek-
torn eller pensionslagar för den privata sek-
torn. På behandling av familjepension tilläm-
pas dock vad som i 1—4 mom. bestäms om 
sista pensionsanstalt, trots att den återstående 
tiden eller motsvarande förtjänst skall beak-
tas i familjepensioner både enligt pensionsla-
garna för den privata sektorn och enligt pen-
sionslagarna för den offentliga sektorn när 
pensionsbeloppet räknas ut.   

En pensionsanstalt inom den offentliga 
sektorn och en pensionsanstalt inom den pri-
vata sektorn kan komma överens om att prin-

cipen om sista pensionsanstalt skall tillämpas 
också i de fall som avses i 5 och 6 mom. Sö-
kanden skall underrättas om vilken pensions-
anstalt som sköter hans eller hennes pen-
sionsärende.  

Närmare bestämmelser om sista pensions-
anstalt och dess uppgifter utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

Om det är oklart vilken pensionsanstalt 
som enligt denna paragraf och enligt den för-
ordning av statsrådet som utfärdats med stöd 
av den är behörig att handlägga pensionsan-
sökan, avgörs ärendet på pensionsanstaltens 
begäran av pensionsskyddscentralen. Änd-
ring får inte sökas särskilt i pensionsskydds-
centralens beslut i ett sådant ärende. 
 
 

7 c §  
Om det av förmånstagarens uppgifter 

framgår att pensionslönen i hans eller hennes 
anställning som omfattas av denna lag, av 
något undantagsskäl som yppat sig högst tio 
år före pensionsfallet är lägre än hans eller 
hennes enligt 16 § justerade pensionslön i 
samma anställning, innan ett sådant skäl yp-
pade sig, under så lång tid att den större lö-
nen kunde anses såsom stabiliserad, och om 
denna omständighet har en inverkan om 
minst 20 procent på helhetspensionsskyddet, 
anses såsom pensionslön i denna anställning 
den genomsnittliga arbetsförtjänst som för-
månstagaren hade haft om nämnda skäl inte 
hade funnits.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

14 § 
Fördröjs utbetalningen av pension som av-

ses i denna lag, betalas den förhöjd för 
dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer 
den räntefot som avses i 4 § 1 mom. räntela-
gen (633/1982). Skyldighet att betala pensio-
nen förhöjd gäller likväl inte den del av pen-
sionen som utges till en annan försäkrings- 
eller pensionsanstalt som bedriver lagstadgad 
försäkringsverksamhet eller till folkpen-
sionsanstalten eller en arbetslöshetskassa.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 § 
Ålders- och invalidpension betalas, om inte 
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något annat följer av 15 a §, från ingången av 
månaden näst efter den under vilken rätten 
till pension uppkommit, i fråga om ålders-
pension likväl tidigast från ingången av må-
naden efter den då löneutbetalningen upp-
hört. Individuell förtidspension betalas enligt 
vad som bestäms ovan dock tidigast från in-
gången av månaden näst efter den då ansö-
kan om pension gjordes eller förhandsbeske-
det begärdes. Arbetslöshetspension betalas 
från ingången av månaden näst efter den un-
der vilken förmånstagaren uppfyller de i 
9 a § 1 mom. nämnda förutsättningarna för 
pensionen. Om förmånstagaren har fått det 
intyg av arbetskraftsbyrån som avses i 9 a § 1 
mom. 3 punkten senare än en månad efter att 
det intyg över arbetslöshetsdagpenning som 
avses i 9 a § 1 mom. 2 punkten utfärdades, 
betalas arbetslöshetspensionen från ingången 
av månaden näst efter den då intyget utfärda-
des. Pension enligt denna lag betalas dock 
inte för den tid för vilken förmånstagaren har 
rätt att få i lag, kollektivavtal eller arbetsavtal 
angiven lön eller motsvarande ersättning un-
der uppsägningstiden eller för vilken tid för-
månstagaren på basis av något annat avtal el-
ler arrangemang av sin arbetsgivare får en 
ekonomisk förmån, dock inte av arbetsgiva-
ren anordnad eller anskaffad utbildning, som 
kan periodiseras på basis av förmånstagarens 
stabiliserade lön. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

16 b § 
Har statskontoret i egenskap av sådan sista 

pensionsanstalt som avses i 3 a § 1 mom. be-
talt ut pensioner eller familjepensioner enligt 
en pensionslag för den privata sektorn, lagen 
om kommunala pensioner, pensionslagen för 
evangelisk-lutherska kyrkan eller 13 § lagen 
om Folkpensionsanstalten, skall den återkrä-
va dessa pensionskostnader samt ränta senast 
under det kalenderår som följer på utbetal-
ningsåret. Förskott kan också uppbäras för 
ändamålet. Pensionskostnaderna återkrävs 
enligt vad pensionsskyddscentralen, den 
kommunala pensionsanstalten, evangelisk-
lutherska kyrkans centralfond, Folkpensions-
anstalten och statskontoret närmare avtalar 
särskilt om saken. 
— — — — — — — — — — — — — —  

17 b § 
Har en förmånstagare beviljats invalidpen-

sion retroaktivt och har arbetsgivaren för 
samma tid till honom eller henne betalat lön 
för sjukdomstiden, betalas pensionen för 
denna tid på ansökan till arbetsgivaren, likväl 
högst till det belopp som betalats i lön för 
samma tid. Invalidpensionen utbetalas inte 
till arbetsgivaren till den del den med stöd av 
15 a § 4 mom. skall utges till sjukförsäk-
ringsfonden, och pensionen utbetalas inte 
heller till arbetsgivaren när denne med stöd 
av någon annan lag har fått ersättning för den 
lön som han eller hon betalat för sjukdomsti-
den. Om förmånstagaren har beviljats rehabi-
literingspenning eller invalidpension och där-
till anslutet rehabiliteringstillägg och arbets-
givaren har betalat eller betalar förmånstaga-
ren lön för samma tid, iakttas vid betalning 
av rehabiliteringspeng eller invalidpension 
och därtill anslutet rehabiliteringstillägg 
samma förfarande som ovan bestäms för be-
talning av invalidpension. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om kommunen eller samkommunen har 
ordnat vård eller omvårdnad på anstalt eller 
familjevård för en förmånstagare, skall stats-
kontoret på yrkande av kommunen eller 
samkommunen till kommunen eller sam-
kommunen betala den pension som förmåns-
tagaren har rätt till för tiden i vård eller om-
vårdnad på anstalt eller i familjevård, för att 
användas på det sätt som 14 § lagen om kli-
entavgifter inom social- och hälsovården 
(734/1992) föreskriver. 
— — — — — — — — — — — — — —  

I de fall som avses i 1—6 mom. utbetalas 
pensionen till arbetsgivaren, arbetslöshets-
kassan, Folkpensionsanstalten, det organ som 
avses i 4 mom., kommunen eller samkom-
munen, dock endast under förutsättning att 
meddelandet om utbetalning av pensionen 
har gjorts till statskontoret minst två veckor 
före den dag då pensionen skall utbetalas.  
 
 

23 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Angående sökande av ändring i en besluts-
sammanställning som statskontoret har givit i 
egenskap av sådan sista pensionsanstalt som 
avses i 3 a § 1 mom. samt behandlingen av 
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besvärsärendet gäller vad som föreskrivs i 
denna paragraf och i 23 b § 5—8 mom. När 
statskontorets beslut ingår i en beslutssam-
manställning som en annan pensionsanstalt 
givit i egenskap av sådan sista pensionsan-
stalt som avses i 3 a § 2 mom. söks ändring 
och behandlas besvärsärendet enligt vad som 
föreskrivs i lagen om kommunala pensioner, 
pensionslagen för evangelisk-lutherska kyr-
kan, 13 § lagen om Folkpensionsanstalten el-
ler i en pensionslag för den privata sektorn. I 
sådana fall skall den kommunala pensionsan-
stalten, evangelisk-lutherska kyrkans central-
fond, Folkpensionsanstalten eller pensions-
anstalten inom den privata sektorn, till den 
del besvären gäller pensionsskydd enligt 
denna lag, begära utlåtande om besvären av 
statskontoret. Utlåtande begärs inte, om be-
svären enbart gäller bedömning av arbets-
förmågan.  
 
 
 

23 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En besvärsskrift som gäller en besluts-
sammanställning som statskontoret har givit i 
egenskap av sådan sista pensionsanstalt som 
avses i 3 a § 1 mom. skall tillställas statskon-
toret inom den tid som föreskrivs i 23 § 2 
mom. Statskontoret skall begära utlåtande 
om besvären av pensionsanstalten inom den 
privata sektorn, den kommunala pensionsan-
stalten, evangelisk-lutherska kyrkans central-
fond eller Folkpensionsanstalten till den del 
besvären gäller pensionsskydd som sköts av 
dessa. Gäller överklagandet av en besluts-
sammanställning enbart bedömning av ar-
betsförmågan begärs utlåtande bara om det är 
fråga om en situation som avses i 3 a § 4 
mom. 

Om samtliga pensionsanstalter vilkas be-
slut besvären gäller godkänner ändringssö-
kandens yrkanden till den del de gäller ifrå-
gavarande pensionsanstalts beslut, skall 
statskontoret i egenskap av sista pensionsan-
stalt ge en ny, rättad beslutssammanställning. 
I en på detta sätt rättad beslutssammanställ-
ning får ändring sökas enligt denna lag. Rät-
tar någon av ovan avsedda pensionsanstalter 
inte sitt beslut i enlighet med ändringssökan-
dens krav, skall statskontoret inom 60 dagar 

från besvärstidens utgång tillställa den be-
svärsinstans som avses i 3 mom. besvärs-
skriften samt de utlåtanden som givits med 
anledning av den. Besvären över besluts-
sammanställningen behandlas då även till öv-
riga delar enligt 3 och 4 mom.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

25 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas 
också när statskontoret i egenskap av sådan 
sista pensionsanstalt som avses i 3 a § 1 
mom. utan grund har betalt ut förmåner en-
ligt denna lag. Till den del statskontoret utan 
grund har betalt ut förmåner enligt lagen om 
kommunala pensioner, pensionslagen för 
evangelisk-lutherska kyrkan, 13 § lagen om 
Folkpensionsanstalten eller enligt pensions-
lagar för den privata sektorn, fattas åter-
kravsbeslutet av de pensionsanstalter som 
sköter förmånerna enligt vad som föreskrivs i 
dessa lagar. Statskontoret skall dock i egen-
skap av sista pensionsanstalt ge en besluts-
sammanställning över de förmåner som åter-
krävs samt återkräva beloppet. Om statskon-
toret sköter återkravet genom kvittning, skall 
1 mom. tillämpas och såsom den pensionsrat 
som avses där betraktas det sammanlagda be-
loppet av de pensionsrater som statskontoret i 
egenskap av sista pensionsanstalt skall beta-
la.   

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 
Lagens 3 a § 1—7 mom. och 16 b § 1 

mom. tillämpas på pensionsansökningar som 
blir anhängiga efter det att lagen har trätt i 
kraft. De bestämmelser som nämns i första 
meningen i detta moment tillämpas dock 
inte, om pensionssökanden på grundval av 
eget arbetsavtals- eller tjänsteförhållande el-
ler egen verksamhet som företagare får pen-
sion eller på basis av ansökan som blivit an-
hängig innan lagen trätt i kraft har rätt till 
pension enligt en lag som nämns i 8 § 4 
mom. 1—4, 7, 8, eller 10—13 punkten lagen 
om pension för arbetstagare och om han eller 
hon genom ansökan som blivit anhängig efter 
ikraftträdandet ansöker om ny pension eller 
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fortsatt utbetalning av tidigare beviljad pen-
sion. Dessa bestämmelser tillämpas inte hel-
ler när pension som beviljats på ansökan vil-

ken blivit anhängig innan lagen träder i kraft 
och som senare avbrutits börjar betalas på 
nytt efter det att lagen har trätt i kraft. 

————— 
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17.  
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens pensio-
ner 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 4 maj 2001 om ändring av lagen om 

statens pensioner (381/2001) som följer: 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lagen tillämpas på pensionsansökningar 
som blir anhängiga efter det att lagen har trätt 
i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om pen-
sionssökanden på grundval av eget tjänste- 
eller arbetsavtalsförhållande eller egen verk-
samhet som företagare får pension eller på 
basis av ansökan som blivit anhängig innan 
lagen trätt i kraft har rätt till pension enligt en 
lag som nämns i 8 § 4 mom. 1—4, 7, 8 eller 
10—13 punkten lagen om pension för arbets-
tagare och om han eller hon genom ansökan 

som blivit anhängig efter ikraftträdandet an-
söker om ny pension eller fortsatt utbetalning 
av tidigare beviljad pension. Lagen tillämpas 
inte heller när pension som beviljats på ansö-
kan vilken blivit anhängig innan lagen träder 
i kraft och som senare avbrutits börjar betalas 
på nytt efter det att lagen har trätt i kraft.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 

 

 
————— 
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18. 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens familje-
pensioner 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 4 maj 2001 om ändring av lagen om 

statens familjepensioner (382/2001) som följer: 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lagen tillämpas på familjepensionsansök-
ningar som blir anhängiga efter det att lagen 
har trätt i kraft. Om förmånslåtaren vid sin 
död fick sådan pension på vilken bestämmel-
serna i 3 a § 1—8 mom. lagen om statens 
pensioner inte tillämpats, skall denna lag inte 

heller tillämpas på familjepension som bevil-
jas efter honom eller henne. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 

 

 
————— 
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19. 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av 4 § lagen om ordnande av 
pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar kortare tid än en månad  

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 4 maj 2001 om ändring av 4 § lagen 

om ordnande av pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar kortare tid än en 
månad (383/2001) som följer:   
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lagen tillämpas på pensionsansökningar 
som blir anhängiga efter det att lagen har trätt 
i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om pen-
sionssökanden på grundval av eget tjänste- 
eller arbetsavtalsförhållande eller egen verk-
samhet som företagare får pension eller på 
basis av ansökan som blivit anhängig innan 
lagen trätt i kraft har rätt till pension enligt en 
lag som nämns i 8 § 4 mom. 1—4, 7, 8 eller 
10—13 punkten lagen om pension för arbets-

tagare och om han eller hon genom ansökan 
som blivit anhängig efter ikraftträdandet an-
söker om ny pension eller fortsatt utbetalning 
av tidigare beviljad pension. Lagen tillämpas 
inte heller när pension som beviljats på ansö-
kan vilken blivit anhängig innan lagen träder 
i kraft och som senare avbrutits börjar betalas 
på nytt efter det att lagen har trätt i kraft.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 

 
————— 
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20. 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om kommunala pensioner 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 13 juni 2003 om kommunala pensioner (549/2003) 4 § 4—10 punkten, 

12 § 1 mom. 3 punkten, 71 § 3 mom., 73 § 1 mom., 103—106 §, 127 § 2 mom., 136 § 1 
mom., 153 § 3 mom. och 160 § 1 och 2 mom. samt 

fogas till 4 § nya 11—14 punkter och till 107 § ett nytt 3 mom. som följer:   
 
 

4 §  

Allmänna definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) pensionslagar för den offentliga sektorn 
denna pensionslag och lagar som nämns i 8 § 
4 mom. 4, 7 och 8 punkten lagen om pension 
för arbetstagare och familjepensionslagar 
som motsvarar dessa lagar, 

5) pensionslagar för den privata sektorn la-
gar som nämns i 8 § 4 mom. 1 och 2 samt 
10—13 punkten lagen om pension för arbets-
tagare, 

6) arbetspension pensioner enligt en ar-
betspensionslag, 

7) heleffektiv pension en pension som har 
fastställts med beaktande av den tid som 
återstår tills åldern för ålderspension uppnås 
eller motsvarande inkomst, 

8) återstående tid tiden mellan pensionsfal-
let och uppnåendet av åldern för ålderspen-
sion, 

9) pensionslön den pensionsgrundande lön 
som bestäms för varje anställning, 

10) penningbelopp motsvarande indextal 
summor som justeras vid ingången av januari 
varje år enligt det indextal som fastställs för 
tillämpningen av den första meningen i 9 § 2 
mom. lagen om pension för arbetstagare, 

11) förmånslåtare en person efter vilken 
familjepension enligt denna lag betalas, 

12) förmånstagare en person som har rätt 
till familjepension enligt denna lag, 

13) pensionsanstalter inom den offentliga 
sektorn kommunala pensionsanstalter, stats-
kontoret, evangelisk-lutherska kyrkans cen-
tralfond och Folkpensionsanstalten i egen-
skap av den som sköter pensionerna för dess 
anställda, samt  

14) pensionsanstalter inom den privata sek-
torn pensionsanstalter som sköter pensions-
skyddet enligt pensionslagarna för den priva-
ta sektorn.  
 
 

12 § 

Särskild ålder för ålderspension 

En anställd har rätt till ålderspension enligt 
denna lag om han eller hon före 65 års ålder 
har fått ålderspension som för tiden före den 
1 januari 1995 med tillämpning av 10 § 2 
mom. lagen om statens pensioner (280/1966) 
eller motsvarande bestämmelser har fast-
ställts med stöd av 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) 13 § lagen om Folkpensionsanstalten 
(731/2001), 
— — — — — — — — — — — — — —  
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71 §  

Uträkning av pensionslönen i vissa särskilda 
situationer  

— — — — — — — — — — — — — —  
Om anställningen har avbrutits automa-

tiskt, anses den ändå vid tillämpningen av 70 
§ ha fortgått oavbrutet, om pensionens be-
lopp före samordningen enligt 76 § blir större 
när det räknas ut på detta sätt. Om anställ-
ningen har avbrutits automatiskt, räknas det 
år då anställningen efter avbrytandet avslutas 
inte till urvalsåren för pensionslönen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

73 §  

Pensionslön enligt prövning  

Om det av den anställdes eller förmånsta-
garens uppgifter framgår att pensionslönen 
av den anställdes eller förmånslåtarens an-
ställning, av något undantagsskäl som yppat 
sig högst tio år före pensionsfallet, är lägre 
än hans eller hennes i enlighet med 70 § jus-
terade pensionslön i samma anställning, in-
nan sådant skäl yppade sig, under så lång tid 
att den större lönen kan anses som stabilise-
rad, anses som pensionslön av denna anställ-
ning den genomsnittliga inkomst som han el-
ler hon hade haft om nämnda skäl inte hade 
funnits. Förutsättningen är att nämnda 
omständighet har minst 20 procents inverkan 
på helhetspensionsskyddet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

103 §  

Den sista pensionsanstaltens uppgifter 

Om en anställd eller en förtroendevald har 
omfattats av pensionsskydd såväl enligt den-
na lag som enligt en annan pensionslag för 
den offentliga sektorn eller en pensionslag 
för den privata sektorn och om han eller hon 
vid tidpunkten för pensionsfallet eller därför-
innan senast hade en sådan anställning som 
omfattas av denna lag, skall den kommunala 
pensionsanstalten (sista pensionsanstalt) 

1) ge en beslutssammanställning som upp-
tar pensionsanstaltens beslut samt beslut av 
andra pensionsanstalter som sköter pensions-
skydd enligt pensionslagarna för den offent-
liga sektorn och enligt pensionslagarna för 
den privata sektorn och motsvarande famil-
jepensionsskydd, och 

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

Om för den anställde eller den förtroende-
valda vid tidpunkten för pensionsfallet eller 
därförinnan senast hade ordnats pensions-
skydd i en annan pensionsanstalt inom den 
offentliga sektorn eller i en pensionsanstalt 
inom den privata sektorn, skall denna pen-
sionsanstalt i egenskap av sista pensionsan-
stalt sköta de uppgifter som avses i 1 mom. 
även i fråga om pensionsskyddet enligt denna 
lag. 
 

104 §  

Pensionsanstalten för återstående tid som 
sista pensionsanstalt 

Om dock den återstående tiden eller mot-
svarande inkomst beaktas på någon annan 
grund än den anställdes sista tjänste- eller ar-
betsavtalsförhållande eller företagarverksam-
het när pensionens belopp räknas ut, är sista 
pensionsanstalt utan hinder av 103 § den 
pensionsanstalt inom den offentliga sektorn 
eller inom den privata sektorn där det pen-
sionsskydd som gäller den återstående tiden 
eller motsvarande pensionsskydd har ordnats. 

Om den återstående tiden eller motsvaran-
de inkomst skall eller borde beaktas i fråga 
om pensioner både enligt denna lag och en-
ligt andra pensionslagar för den offentliga 
sektorn eller enligt pensionslagarna för den 
privata sektorn när pensionsbeloppet räknas 
ut eller om ny pension beviljas efter en sådan 
pension, tillämpas inte vid behandlingen av 
pensionen vad som i 103 § föreskrivs om sis-
ta pensionsanstalt. Detta förfarande tillämpas 
också när deltidspension beviljas samtidigt i 
enlighet med såväl denna lag som andra pen-
sionslagar för den offentliga sektorn eller 
pensionslagar för den privata sektorn. På be-
handling av familjepension tillämpas dock 
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vad som i 103 § bestäms om sista pensions-
anstalt, trots att den återstående tiden eller 
motsvarande inkomst skall beaktas i familje-
pensioner såväl enligt denna lag som enligt 
andra pensionslagar för den offentliga sek-
torn eller enligt pensionslagarna för den pri-
vata sektorn när pensionsbeloppet räknas ut. 
 
 

105 §  

Förhandlingsskyldighet 

Om den kommunala pensionsanstalten i 
egenskap av sådan sista pensionsanstalt som 
avses i detta kapitel avgör rätten till invalid-
pension med stöd av 24 § 1 mom. 1 punkten 
eller om det är fråga om rätt till individuell 
förtidspension och om den anställdes månat-
liga pension från en i 10 d § 1 mom. lagen 
om pension för arbetstagare avsedd pen-
sionsanstalt inom den privata sektorn är stör-
re än tre gånger det belopp som avses i 1 § 1 
mom. 2 punkten lagen om pension för arbets-
tagare, skall den kommunala pensionsanstal-
ten före beslutet begära att pensionsanstalten 
inom den privata sektorn ger en bedömning 
av pensionssökandens arbetsförmåga. Om 
den kommunala pensionsanstalten och pen-
sionsanstalten inom den privata sektorn då är 
av olika åsikt om pensionssökandens arbets-
förmåga, tillämpas inte på pensionsskydd en-
ligt pensionslagarna för den privata sektorn 
vad som i 103 § 1 mom. bestäms om sista 
pensionsanstalt.  
 
 

106 §  

Utbetalande pensionsanstalt såsom sista 
pensionsanstalt  

En pensionsanstalt inom den offentliga el-
ler den privata sektorn som betalar pension 
eller avträdelsestöd betraktas som sista pen-
sionsanstalt även när pensionstagaren bevil-
jas en annan ny pension än invalidpension. 
En pensionsanstalt som betalar arbetslöshets- 
eller deltidspension betraktas dock som sista 
pensionsanstalt när pensionstagaren beviljas 
invalidpension, om inte något annat följer av 
104 § 2 mom.  

107 §  

Närmare bestämmelser om sista pensionsan-
stalt  

— — — — — — — — — — — — — —  
Pensionsanstalter inom arrangemanget med 

sista pensionsanstalt kan komma överens om 
att arrangemanget med sista pensionsanstalt 
skall iakttas även i de situationer som anges i 
104 § 2 mom. och 106 §. Pensionssökanden 
skall underrättas om vilken pensionsanstalt 
som sköter hans eller hennes pensionsärende.  
 
 

127 §  

Betalning av pension till organ inom social-
vården  

— — — — — — — — — — — — — —  
Har kommunen eller samkommunen för en 

pensionsberättigad ordnat anstaltsvård eller 
omvårdnad på en institution eller familje-
vård, skall den kommunala pensionsanstalten 
på yrkande av kommunen eller samkommu-
nen till kommunen eller samkommunen beta-
la den pension som den pensionsberättigade 
har rätt till för den tid vården varar för an-
vändning så som avses i 14 § lagen om kli-
entavgifter inom social- och hälsovården 
(734/1992).  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

136 §  

Den sista pensionsanstaltens kostnader  

Har den kommunala pensionsanstalten i 
egenskap av sådan sista pensionsanstalt som 
avses i 7 kap. betalat ut pensioner enligt pen-
sionslagar för andra delar av den offentliga 
sektorn eller enligt pensionslagar för den pri-
vata sektorn, skall den återkräva dessa pen-
sionskostnader jämte ränta senast under det 
kalenderår som följer på utbetalningsåret. I 
detta syfte kan också förskott tas ut. Pen-
sionskostnaderna återkrävs enligt vad pen-
sionsskyddscentralen och pensionsanstalterna 
inom den offentliga sektorn närmare avtalar 
särskilt om saken. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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153 §  

Sökande av ändring 

— — — — — — — — — — — — — —  
Angående sökande av ändring i en besluts-

sammanställning som den kommunala pen-
sionsanstalten har givit i egenskap av sådan 
sista pensionsanstalt som avses i 7 kap. samt 
behandlingen av besvärsärendet gäller vad 
som föreskrivs i detta kapitel. När den kom-
munala pensionsanstaltens beslut ingår i en 
beslutssammanställning som en annan pen-
sionsanstalt givit i egenskap av sådan sista 
pensionsanstalt som avses i 103 § 2 mom., 
söks ändring och behandlas besvärsärendet 
enligt vad som föreskrivs i en annan pen-
sionslag för den offentliga sektorn eller i en 
pensionslag för den privata sektorn. I sådana 
fall skall pensionsanstalten inom den offent-
liga sektorn eller pensionsanstalten inom den 
privata sektorn, till den del besvären gäller 
pensionsskydd enligt denna lag, begära utlå-
tande om besvären av den kommunala pen-
sionsanstalten. Utlåtande begärs inte, om be-
svären enbart gäller bedömning av arbets-
förmågan.  
 
 

160 §  

Sökande av ändring i beslutssammanställ-
ning 

En besvärsskrift som gäller en besluts-
sammanställning som den kommunala pen-
sionsanstalten har givit i egenskap av sådan 

sista pensionsanstalt som avses i 7 kap. skall 
tillställas den kommunala pensionsanstalten 
inom den tid som föreskrivs i 157 § 1 mom. 
Den kommunala pensionsanstalten skall be-
gära utlåtande om besvären av någon annan 
pensionsanstalten inom den offentliga sek-
torn eller av pensionsanstalt inom den privata 
sektorn till den del besvären gäller pensions-
skydd som sköts av dessa. Gäller överkla-
gandet av en beslutssammanställning enbart 
bedömning av arbetsförmågan, begärs utlå-
tande endast av pensionsanstalten inom den 
privata sektorn och endast om det är fråga 
om en situation som avses i 105 §. 

Om samtliga pensionsanstalter vilkas be-
slut besvären gäller godkänner ändringssö-
kandens yrkanden till den del de gäller ifrå-
gavarande pensionsanstalts beslut, skall den 
kommunala pensionsanstalten i egenskap av 
sista pensionsanstalt ge en ny, rättad beslut-
sammanställning. I en på detta sätt rättad be-
slutssammanställning får ändring sökas enligt 
denna lag. Om någon av ovan avsedda pen-
sionsanstalter inte rättar sitt beslut så som 
ändringssökanden krävt, skall den kommuna-
la pensionsanstalten inom 60 dagar från be-
svärstidens utgång tillställa den besvärsin-
stans som avses i 159 § 3 mom. besvärsskrif-
ten samt de utlåtanden som har givits med 
anledning av den. Besvären över besluts-
sammanställningen behandlas då även till öv-
riga delar enligt 159 § 3 och 4 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 

 

 
————— 
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21. 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om införande av lagen om kommunala pensioner 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 13 juni 2003 om införande av lagen om kommunala pensioner 

(550/2003) 1 § 2 mom. som följer: 
 
 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lagens 24 § 3 mom. tillämpas från den 1 
januari 2004. Lagens 7 kap., andra och tredje 
satsen i andra meningen i 96 §, 115 § 4 
mom., 120 § 4 mom., sista meningen i 121 § 
1 mom., 136 §, 153 § 3 mom., 160 § och 
161 § 3 mom. tillämpas på pensionsansök-
ningar som anhängiggörs den 1 januari 2004 
eller därefter. De bestämmelser som nämns i 
andra meningen i detta moment tillämpas 
dock inte, om pensionssökanden på grundval 
av eget tjänste- eller arbetsavtalsförhållande 
eller egen verksamhet som företagare får 
pension eller på basis av ansökan som blivit 
anhängig före den 1 januari 2004 har rätt till 
pension enligt en lag som nämns i 8 § 4 
mom. 1—4, 7, 8 eller 10—13 punkten lagen 

om pension för arbetstagare (395/1961) och 
om han eller hon genom ansökan som blivit 
anhängig den 1 januari 2004 eller därefter 
ansöker om ny pension eller fortsatt utbetal-
ning av tidigare beviljad pension. Dessa be-
stämmelser tillämpas inte heller när pension 
som beviljats på ansökan vilken blivit an-
hängig innan bestämmelserna träder i kraft 
och som senare avbrutits börjar betalas på 
nytt efter det att bestämmelserna har trätt i 
kraft. Om förmånslåtaren vid sin död fick så-
dan pension på vilken inte tillämpats de be-
stämmelser som nämns i andra meningen i 
detta moment, skall bestämmelserna inte hel-
ler tillämpas på familjepension som beviljas 
efter honom eller henne. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 

 
————— 
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22. 
 
 
 

Lag 

om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 20 maj 1966 (298/1966) 1 § 

3 mom., 1 a § 2 mom., 4, 5 c och 5 d §, 7 § 1 och 2 mom., 7 a § 1, 2 och 3 mom., 7 b § 1 och 3 
mom., 7 c  och 8 §, 8 a § 2 och 3 mom. samt 9—11 §, 

av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1316/1995, 1 a § 2 mom. sådant det lyder 
i lag 1372/1997, 5 c och 5 d §, 8 a § 2 och 3 mom. samt 10 § sådana de lyder i lag 1675/1993, 
7 § 1 och 2 mom. och 7 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 1233/1999, 7 a § 1 och 2 mom., 7 
b § 1 och 3 mom. samt 7 c § sådana de lyder i lag 938/1996, 8 § sådan den lyder i lag 
1004/1987, 9 § sådan den lyder i lag 112/1983 och 11 § sådan den lyder i lag 1042/1973, samt  

fogas till lagen nya 5 e, 6 a och 6 b § samt till 7 §, sådan den lyder i nämnda lagar 938/1996 
och 1233/1999, ett nytt 5 mom., till 7 a §, sådan den lyder i nämnda lagar 938/1996 och 
1233/1999, nya 5—8 mom. och till 7 d §, sådan den lyder i nämnda lag 938/1996, ett nytt 3 
mom. samt till lagen nya 10 a—10 f § som följer: 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

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  
läraruppgift 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.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 

1 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Återstående tid sammanräknas inte med de 
anställningsförhållanden som räknas som 
pensionsgrundande tid enligt denna paragraf. 
Om emellertid förmånstagaren inte på basis 
av ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande el-
ler företagarverksamhet enligt någon lag eller 
pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. la-
gen om pension för arbetstagare (395/1961) 
har rätt till heleffektiv pension enligt 5 b § 2 
mom. lagen om statens pensioner, skall åter-
stående tid beaktas när pensionen enligt den-
na lag bestäms. För att återstående tid skall 
beaktas, krävs dock att förmånstagaren i an-
ställningsförhållanden som berättigar till 
pension enligt denna paragraf under de 360 
dagar som föregår pensionsfallet 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 arbetsförtjänster som under nämnda 360 
dagar har erhållits i de anställningsförhållan-
den som enligt denna paragraf berättigar till 
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pension, dock så att nämnda arbetsförtjänster 
minskas på det sätt som avses i 7 a § lagen 
om statens pensioner och divideras med talet 
12.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 
Kyrkans centralfond äger rätt att av sär-

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

5 c §  
Om förmånstagaren har rätt att få sådan 

dagpenning, olycksfallspension, ersättning, 
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 för-
mån tills dess belopp slutligt avgjorts. För-
månstagarens rätt till nämnda förmån övergår 
till kyrkans centralfond till den del förmånen 
vid samordning hade minskat 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 god 
man, kan en av kyrkans centralfond godkänd 
nära anhörig eller annan person som huvud-
sakligen har hand om förmånstagaren, i 
egenskap av intressebevakare föra hans talan 
i ett ärende som gäller pension enligt denna 
lag.  
 
 

5 e § 
Har en förmånstagare beviljats invalidpen-

sion retroaktivt och har arbetsgivaren för 
samma tid till honom eller henne betalat lön 
för sjukdomstiden, betalas pensionen för 
denna tid på ansökan till arbetsgivaren, likväl 
högst till det belopp som betalats i lön för 
samma tid. Invalidpensionen utbetalas inte 
till arbetsgivaren till den del den med stöd av 
15 a § 4 mom. lagen om statens pensioner 
skall utges till sjukförsäkringsfonden, och 

pensionen utbetalas inte heller till arbetsgiva-
ren när denne med stöd av någon annan lag 
har fått ersättning för den lön som han eller 
hon betalat för sjukdomstiden. Om förmåns-
tagaren har beviljats rehabiliteringspenning 
eller invalidpension och därtill anslutet reha-
biliteringstillägg och arbetsgivaren har beta-
lat eller betalar förmånstagaren lön för sam-
ma tid, iakttas vid betalning av rehabiliter-
ingspeng eller invalidpension och därtill an-
slutet rehabiliteringstillägg samma förfarande 
som ovan bestäms för betalning av invalid-
pension. 

Har en förmånstagare fått arbetslöshets-
dagpenning enligt lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa eller arbetsmarknadsstöd enligt 
lagen om arbetsmarknadsstöd eller utbild-
ningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning (763/1990) eller utbild-
ningsdagpenning enligt lagen om stödjande 
av arbetslösas frivilliga studier (1402/1997) 
för den tid för vilken honom eller henne be-
viljas 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 
har utbetalts för samma tid. 

Har en förmånstagare tillfälligt fått av 
Folkpensionsanstalten utbetald pension enligt 
45 § 2 mom. folkpensionslagen (347/1956) 
för den tid för vilken honom eller henne på 
grund av besvär som avses i 7 § 1 mom. be-
viljas pension retroaktivt, skall kyrkans cen-
tralfond utbetala den retroaktiva pensionen 
till Folkpensionsanstalten till den del pensio-
nen motsvarar beloppet av pension som 
Folkpensionsanstalten utbetalt till ett för stort 
belopp för samma tid. Förfarandet kan vara 
detsamma, om förmånstagaren har fått pen-
sion enligt folkpensionslagen för den tid för 
vilken kyrkans centralfond i enlighet med 7  
b § 3 mom. rättar eller i övrigt justerar be-
loppet av beviljad pension.  

Har en förmånstagare fått utkomststöd en-
ligt 23 § lagen om utkomststöd i förskott 
(1412/1997), betalas pension eller en del där-
av som beviljas retroaktivt för samma tid på 
anhållan av det organ som avses i 6 § 1 mom. 
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socialvårdslagen (710/1982) till organet för 
att ersätta redan lämnat utkomststöd.  

Om kommunen eller samkommunen har 
ordnat vård eller omvårdnad på anstalt eller 
familjevård för en förmånstagare, skall kyr-
kans centralfond på yrkande av kommunen 
eller samkommunen till kommunen eller 
samkommunen betala den pension som för-
månstagaren har rätt till för tiden i vård eller 
omvårdnad på anstalt eller i familjevård, för 
att användas på det sätt som 14 § lagen om 
klientavgifter inom social- och hälsovården 
(734/1992) föreskriver. 

Har en förmånstagare fått studiepenning, 
vuxenstudiepenning eller bostadstillägg en-
ligt lagen om studiestöd (65/1994) för den tid 
för vilken honom eller henne retroaktivt be-
viljas annan pension än delinvalidpension, 
skall kyrkans centralfond på yrkande av 
folkpensionsanstalten utbetala den retroakti-
va pensionen till folkpensionsanstalten till 
den del pensionen motsvarar beloppet av stu-
diestöd som har utbetalts för samma tid.  

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 sam-
kommunen, dock endast under förutsättning 
att meddelandet om utbetalning av pensionen 
har gjorts till kyrkans centralfond minst två 
veckor före den dag då pensionen skall utbe-
talas. 
 
 

6 a § 
Om en förmånstagare har omfattats av pen-

sionsskydd såväl enligt denna lag som enligt 
lagen om statens pensioner, lagen om kom-
munala pensioner (549/2003), lagen om 
Folkpensionsanstalten (731/2001) (pensions-
lagar för den offentliga sektorn) eller enligt 
en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1, 2 eller 
10—13 punkten lagen om pension för arbets-
tagare (pensionslagar för den privata sek-
torn) och om han eller hon vid tidpunkten för 
pensionsfallet eller därförinnan senast hade 
sådan anställning som omfattas av denna lag, 
skall kyrkans centralfond i egenskap av sista 
pensionsanstalt  

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. lagen om pension för arbets-
tagare (pensionsanstalter inom den privata 
sektorn) som sköter pensionsskydd enligt 
pensionslagarna för den privata sektorn och 
motsvarande familjepensionsskydd, och 

2) sköta utbetalningen av pensioner enligt 
beslutssammanställningen och pensionsan-
staltens övriga uppgifter i anslutning till pen-
sionerna.  

Om förmånstagarens pensionsskydd vid 
tidpunkten för pensionsfallet eller därförin-
nan senast hade ordnats i statskontoret, i en 
kommunal pensionsanstalt, i folkpensionsan-
stalten eller i en pensionsanstalt inom den 
privata sektorn, skall denna pensionsanstalt i 
egenskap av sista pensionsanstalt sköta de 
uppgifter som avses i 1 mom. även i fråga 
om pensionsskyddet enligt denna lag. 

Dock gäller att om den till pension berätti-
gande tiden mellan pensionsfallet och pen-
sionsåldern (återstående tid) eller motsva-
rande förtjänst beaktas på någon annan grund 
än arbetstagarens sista arbetsavtals- eller 
tjänsteförhållande eller företagarverksamhet 
när pensionens belopp räknas ut, är sista pen-
sionsanstalt utan hinder av 1 och 2 mom. den 
pensionsanstalt inom den offentliga eller den 
privata sektorn där pensionsskyddet för den 
återstående tiden eller motsvarande pensions-
skydd har ordnats. 

Om kyrkans centralfond i egenskap av så-
dan sista pensionsanstalt som avses i 1 mom. 
avgör rätten till invalidpension med stöd av 
9 § 1 mom. a eller b punkten lagen om sta-
tens pensioner eller om det är fråga om rätt 
till individuell förtidspension och om den 
månatliga pensionen från en pensionsanstalt 
inom den privata sektorn är större än tre 
gånger det belopp som avses i 1 § 1 mom. 2 
punkten lagen om pension för arbetstagare, 
skall kyrkans centralfond före beslutet begära 
att pensionsanstalten inom den privata sek-
torn ger en bedömning av pensionssökandens 
arbetsförmåga. Om kyrkans centralfond och 
pensionsanstalten inom den privata sektorn 
då är av olika åsikt om pensionssökandens 
arbetsförmåga, tillämpas inte 1 mom. på pen-
sionsskydd enligt pensionslagarna för den 
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privata sektorn.  
En pensionsanstalt inom den offentliga el-

ler den privata sektorn som betalar pension 
eller avträdelsestöd betraktas som sista pen-
sionsanstalt även när pensionstagaren bevil-
jas en annan ny pension än invalidpension. 
En pensionsanstalt som betalar arbetslöshets- 
eller deltidspension betraktas dock som sista 
pensionsanstalt när pensionstagaren beviljas 
invalidpension, om inte något annat följer av 
6 mom. 

Om den återstående tiden eller motsvaran-
de förtjänst skall eller borde beaktas i pen-
sioner både enligt denna lag och enligt andra 
pensionslagar för den offentliga sektorn eller 
pensionslagar för den privata sektorn eller 
om ny pension beviljas efter en sådan pen-
sion, tillämpas inte vid behandlingen av pen-
sionen vad som i 1—4 mom. föreskrivs om 
sista pensionsanstalt. Detta förfarande till-
lämpas också när deltidspension beviljas 
samtidigt i enlighet med såväl denna lag som 
andra pensionslagar för den offentliga sek-
torn eller pensionslagar för den privata sek-
torn. På behandling av familjepension tilläm-
pas dock vad som i 1—4 bestäms om sista 
pensionsanstalt, trots att den återstående ti-
den eller motsvarande förtjänst skall beaktas 
i familjepensioner både enligt pensionslagar-
na för den privata sektorn och enligt pen-
sionslagarna för den offentliga sektorn när 
pensionsbeloppet räknas ut. 

Pensionsanstalter inom arrangemanget med 
sista pensionsanstalt kan komma överens om 
att principen om sista pensionsanstalt skall 
iakttas även i de situationer som avses i 5 och 
6 mom. Pensionssökanden skall då underrät-
tas om vilken pensionsanstalt som sköter 
hans eller hennes pensionsärende. 

Närmare bestämmelser om sista pensions-
anstalt och dess uppgifter utfärdas genom 
förordning av statsrådet.  

Om det är oklart vilken pensionsanstalt 
som enligt denna paragraf och enligt den för-
ordning av statsrådet som utfärdats med stöd 
av den är behörig att handlägga pensionsan-
sökan, avgörs ärendet på pensionsanstaltens 
begäran av pensionsskyddscentralen. Änd-
ring får inte sökas särskilt i pensionsskydds-
centralens beslut i ett sådant ärende. 

 
 

6 b § 
Har kyrkans centralfond i egenskap av så-

dan sista pensionsanstalt som avses i 6 a § 1 
mom. betalt ut pensioner eller familjepensio-
ner enligt en pensionslag för den privata sek-
torn, lagen om statens pensioner, lagen om 
kommunala pensioner eller 13 § lagen om 
Folkpensionsanstalten, skall den återkräva 
dessa pensionskostnader samt ränta senast 
under det kalenderår som följer på utbetal-
ningsåret. I detta syfte kan också förskott tas 
ut. Pensionskostnaderna återkrävs enligt vad 
pensionsskyddscentralen, statskontoret, den 
kommunala pensionsanstalten, Folkpen-
sionsanstalten och kyrkans centralfond när-
mare 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 pensionskostnader 
samt ränta enligt vad som bestäms i 1 mom.  
 
 

7 § 
Ändring i beslut av kyrkans centralfond i 

pensionsärenden 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. I pensionsnämndens beslut 
söks ändring genom besvär hos försäkrings-
domstolen. Besvärsrätt har pensionssökande 
eller pensionstagare och pensionsombud. I 
försäkringsdomstolens beslut får ändring inte 
sökas. 

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 anses 
ändringssökanden ha fått del av beslutet den 
sjunde dagen efter den dag då beslutet posta-
des under den adress som han uppgivit.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Angående sökande av ändring i en besluts-
sammanställning som kyrkans centralfond 
har givit i egenskap av sådan sista pensions-
anstalt som avses i 6 a § 1 mom. samt be-
handlingen av besvärsärendet gäller vad som 
föreskrivs i denna paragraf och i 7 a § 5—8 
mom. När kyrkans centralfonds beslut ingår i 
en beslutssammanställning som en annan 
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pensionsanstalt givit i egenskap av sådan sis-
ta pensionsanstalt som avses i 6 a § 2 mom. 
söks ändring och behandlas besvärsärendet 
enligt vad som föreskrivs i lagen om statens 
pensioner, lagen om kommunala pensioner, 
13 § lagen om Folkpensionsanstalten eller i 
en pensionslag för den privata sektorn. I så-
dana fall skall statskontoret, den kommunala 
pensionsanstalten, Folkpensionsanstalten el-
ler pensionsanstalten inom den privata sek-
torn, till den del besvären gäller pensions-
skydd enligt denna lag, begära utlåtande om 
besvären av kyrkans centralfond. Utlåtande 
begärs inte, om besvären enbart gäller be-
dömning av arbetsförmågan. 
 
 

7 a § 
I ärenden som avses i 7 § 1 mom. skall en 

part tillställa kyrkans centralfond sin be-
svärsskrift inom den tid som föreskrivs i 7 § 
2 mom. 

Om kyrkans centralfond till alla delar god-
känner de krav som framförs i besvärsskrif-
ten, skall den ge rättelsebeslut i ärendet. 
Ändring i rättelsebeslutet får sökas så som 
bestäms i 7 §.  

Om kyrkans centralfond inte kan rätta det 
överklagade beslutet så som nämns i 2 mom., 
skall den inom 30 dagar efter besvärstidens 
utgång tillställa statens pensionsnämnd eller, 
om besvären gäller ett beslut av statens pen-
sionsnämnd, försäkringsdomstolen besvärs-
skriften och sitt utlåtande. Kyrkans central-
fond kan då genom ett interimistiskt beslut 
rätta sitt tidigare beslut till den del den god-
känner de yrkanden som anförs i besvären. 
Om besvären redan har tillställts besvärsin-
stansen, skall kyrkans centralfond genast un-
derrätta denna om det interimistiska beslutet. 
Ändring får inte sökas i ett interimistiskt be-
slut.  
— — — — — — — — — — — — — —  

En besvärsskrift som gäller en besluts-
sammanställning som kyrkans centralfond 
har givit i egenskap av sådan sista pensions-
anstalt som avses i 6 a § 1 mom. skall tillstäl-
las kyrkans centralfond inom den tid som fö-
reskrivs i 7 § 2 mom. Kyrkans centralfond 
skall begära utlåtande om besvären av pen-
sionsanstalten inom den privata sektorn eller 
statskontoret, den kommunala pensionsan-

stalten eller folkpensionsanstalten till den del 
besvären gäller pensionsskydd som sköts av 
dessa. Gäller överklagandet av en besluts-
sammanställning enbart bedömning av ar-
betsförmågan, begärs utlåtande bara om det 
är fråga om en situation som avses i 6 a § 4 
mom.   

Om samtliga pensionsanstalter vilkas be-
slut besvären gäller godkänner ändringssö-
kandens yrkanden till den del de gäller ifrå-
gavarande pensionsanstalts beslut, skall kyr-
kans centralfond i egenskap av sista pen-
sionsanstalt ge en ny, rättad beslutssamman-
ställning. I en på detta sätt rättad besluts-
sammanställning får ändring sökas enligt 
denna lag. Om någon av ovan avsedda pen-
sionsanstalter inte rättar sitt beslut så som 
ändringssökanden krävt, skall kyrkans cen-
tralfond inom 60 dagar från besvärstidens ut-
gång tillställa den besvärsinstans som avses i 
3 mom. besvärsskriften samt de utlåtanden 
som givits med anledning av den. Besvären 
över beslutssammanställningen behandlas då 
även till övriga delar enligt 3 och 4 mom.   

Gäller besvär över beslutssammanställ-
ningen enbart bedömning av arbetsförmågan 
och godkänner kyrkans centralfond i egen-
skap av sista pensionsanstalt de yrkanden 
som framförts i den besvärsskrift som till-
ställts den, skall den ge en ny, rättad besluts-
sammanställning. Om den inte rättar besluts-
sammanställningen, tillämpas det förfarande 
som föreskrivs i 3 och 4 mom. Är det fråga 
om en situation som avses i 6 a § 4 mom. och 
godkänner pensionsanstalten inom den priva-
ta sektorn inte ändringssökandens yrkanden, 
skall kyrkans centralfond hänskjuta besvären 
till den del de gäller beslut av pensionsanstal-
ten inom den privata sektorn till den pen-
sionsnämnd som avses i 20 § lagen om pen-
sion för arbetstagare, och i fråga om besvären 
iakttas det förfarande som föreskrivs i 21 och 
21 a § lagen om pension för arbetstagare.  

När ett ärende som gäller besvär över en 
beslutssammanställning behandlas i statens 
pensionsnämnd eller försäkringsdomstolen 
eller när det är fråga om att till förmån för 
pensionstagaren undanröja eller rätta en be-
slutssammanställning som vunnit laga kraft 
eller när det i beslutssammanställningen fö-
rekommer ett sådant fel som avses i 50 eller 
51 § förvaltningslag (434/2003) skall denna 
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lag och förvaltningslag tillämpas, om inte 
något annat föreskrivs i lagen om försäk-
ringsdomstolen (132/2003). 
 
 

7 b § 
Grundar sig ett lagakraftvunnet beslut om 

pension på felaktig eller bristfällig utredning 
eller är det uppenbart inte lagenligt, kan för-
säkringsdomstolen på framställning av kyr-
kans centralfond eller på ansökan av den som 
ärendet berör, efter att ha hört andra parter, 
undanröja beslutet och ta upp eller förordna 
beslutet till ny behandling. Efter att ha gjort 
nämnda framställning kan kyrkans central-
fond, till dess ärendet avgjorts på nytt, tillfäl-
ligt inställa utbetalningen av pensionen eller 
utbetala pensionen i överensstämmelse med 
framställningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om det är fråga om beviljande av förväg-
rad förmån eller ökning av beviljad förmån 
kan kyrkans centralfond utan hinder av det 
tidigare beslutet behandla ärendet på nytt. 
 
 

7 c §  
Ett lagakraftvunnet beslut av kyrkans cen-

tralfond och statens pensionsnämnd om åter-
krav av en förmån kan verkställas så som en 
lagakraftvunnen dom i tvistemål. 

Vad som bestäms ovan i denna paragraf 
gäller även beslutssammanställningar som 
kyrkans centralfond givit i egenskap av sista 
pensionsanstalt enligt 6 a § 1 mom. 
 
 

7 d § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas 
också när kyrkans centralfond i egenskap av 
sådan sista pensionsanstalt som avses i 6 a § 
1 mom. utan grund har betalt ut förmåner en-
ligt denna lag. Till den del kyrkans central-
fond utan grund har betalt ut förmåner enligt 
lagen om statens pensioner, lagen om kom-
munala pensioner, 13 § lagen om Folkpen-
sionsanstalten eller enligt pensionslagar för 
den privata sektorn, fattas återkravsbeslutet 
av de pensionsanstalter som sköter förmå-
nerna enligt vad som föreskrivs i dessa lagar. 
Kyrkans centralfond skall dock i egenskap av 

sista pensionsanstalt ge en beslutssamman-
ställning över de förmåner som återkrävs 
samt återkräva beloppet. Om kyrkans central-
fond sköter återkravet genom kvittning, skall 
1 mom. tillämpas och såsom den pensionsrat 
som avses där betraktas det sammanlagda be-
loppet av de pensionsrater som kyrkans cen-
tralfond i egenskap av sista pensionsanstalt 
skall betala. 
 
 

8 § 
För pensionsskyddet enligt denna lag skall 

varje evangelisk-luthersk församling till kyr-
kans centralfond betala en i 22 kap. 8 § 2 
punkten kyrkolagen (1054/1993) föreskriven 
pensionsavgift.  

Kyrkomötet fastställer de grunder enligt 
vilka en i 1 § 3 mom. angiven förening, an-
nan sammanslutning, stiftelse eller anstalt är 
skyldig att delta i kostnaderna för pensions-
skyddet enligt denna lag. Kyrkans central-
fond har rätt att besluta om huruvida ersätt-
ning skall betalas till kyrkans centralfond för 
pensionsskydd för den som är anställd hos en 
mellankyrklig eller motsvarande organisation 
eller som är anställd hos en annan evange-
lisk-luthersk kyrka eller dess församling för 
arbete bland invandrare, samt om ersättning-
ens storlek. 
 
 

8 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Arbetsgivaren innehåller i samband med 
löneutbetalningen arbetstagares pensionsav-
gift av den lön till den anställda som avses i 
13 § 1 mom. 1 punkten lagen om förskotts-
uppbörd (1118/1996) eller 4 § lagen om be-
skattning av begränsat skattskyldig för in-
komst och förmögenhet samt redovisar pen-
sionsavgiften till kyrkans centralfond så som 
kyrkans centralfond bestämmer.  

Personer som omfattas av lagens tillämp-
ningsområde kan yrka rättelse av arbetstaga-
res pensionsavgift hos kyrkans centralfond. 
Vid sökande av ändring i ett beslut som gäll-
er rättelseyrkande iakttas denna lag. 
 
 

9 § 
Utnämns pensionstagare till tjänst eller be-



 RP 85/2003 rd  
  
    

 

91

fattning hos staten, kommun, samkommun, 
kyrkan, dess församling, kyrklig samfällighet 
eller församlingsförbund eller förordnas han 
eller hon att sköta sådan tjänst eller befatt-
ning eller anställs pensionstagare i arbetsav-
talsförhållande till här nämnt samfund, be-
stämmer kyrkans centralfond huruvida inne-
hållning med anledning härav skall verkstäl-
las på hans eller hennes pension och i så fall 
till vilket belopp.  
 
 

10 § 
Kyrkans centralfond och en besvärsinstans 

enligt denna lag har rätt att utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter  

1) av en försäkrings- och pensionsanstalt 
som verkställer lagstadgad försäkring, av 
myndigheter och andra instanser på vilka till-
lämpas lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet (621/1999) och av privata 
arbetsgivare få de uppgifter som är nödvän-
diga för avgörandet av ett ärende som gäller 
ordnande av pensionsskydd eller ett anhäng-
igt pensions- eller förmånsärende eller som i 
övrigt är nödvändiga vid utförandet av upp-
drag enligt denna lag eller överenskommelser 
om social trygghet som är bindande för Fin-
land eller som föreskrivits i andra internatio-
nella rättsakter om social trygghet, 

2) av läkare och andra yrkesutbildade per-
soner som avses i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården 
(559/1994) och av sådana verksamhetsenhe-
ter för hälso- och sjukvården som avses i 2 § 
4 punkten lagen om patientens ställning och 
rättigheter (785/1992) samt av den som verk-
ställer rehabilitering och av någon annan 
verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården, 
socialserviceproducent eller vårdinrättning 
på begäran få utlåtanden och övriga nödvän-
diga uppgifter ur den pensions- eller för-
månssökandes journalhandlingar samt upp-
gifter om sökandens rehabilitering, hälsotill-
stånd, vård och arbetsförmåga, om sökanden 
inte själv lämnar dessa uppgifter.  

Kyrkans centralfond och besvärsinstansen 
har rätt att få uppgifterna enligt 1 mom. av-
giftsfritt. En yrkesutbildad person som avses 
i lagen om yrkesutbildade personer inom häl-
so- och sjukvården har dock rätt att få skälig 

ersättning för utlåtanden som ges på basis av 
den skyldighet att lämna uppgifter som före-
skrivs i 1 mom. 2 punkten.  
 
 

10 a § 
Den som ansöker om pension är skyldig att 

lämna kyrkans centralfond de uppgifter som 
är nödvändiga för behandlingen och avgö-
randet av pensionsärendet. 

Den som får invalidpension är skyldig att 
underrätta kyrkans centralfond om att han el-
ler hon återfått arbetsförmågan och att reha-
biliteringen avbrutits samt den som får indi-
viduell förtidspension som beviljats som in-
validpension att han eller hon börjar för-
värvsarbeta.  

Den som får arbetslöshetspension är skyl-
dig att underrätta kyrkans centralfond om  

1) sin vistelse utomlands eller något annat 
liknande skäl till att han eller hon inte kan ta 
emot arbete, 

2) att han eller hon börjar förvärvsarbeta 
och att förvärvsinkomsten motsvarar minst 
det belopp som nämns i 18 a § 1 mom. 2 
punkten lagen om statens pensioner samt 

3) att han eller hon vägrar ta emot ett av 
arbetskraftsmyndigheten anvisat i 9 a § 1 
mom. 3 punkten lagen om statens pensioner 
angivet fortlöpande arbete som varar minst 
en månad.  

Den som får deltidspension är skyldig att 
underrätta kyrkans centralfond om  

1) förändringar i hans eller hennes arbets-
tidsarrangemang, om de inverkar på inkoms-
terna, 

2) andra än allmänna löneförhöjningar, 
3) att ett tjänste- eller arbetsförhållande el-

ler företagsverksamhet upphör eller att ett 
nytt förhållande eller ny verksamhet inleds, 

4) längre än sex veckors oavbruten frånva-
ro från arbetet, 

5) förändringar i företagsverksamheten 
samt 

6) att en ny arbetspension börjar löpa.  
Den som får efterlevandepension enligt la-

gen om familjepensioner inom den evange-
lisk-lutherska kyrkan (258/1970) är skyldig 
att underrätta kyrkans centralfond om han el-
ler hon har ingått äktenskap. Om ett barn 
som får barnpension enligt lagen om familje-
pensioner inom den evangelisk-lutherska 
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kyrkan ges som adoptivbarn till någon annan 
än förmånslåtarens efterlevande make eller 
dennes make, är barnets adoptivföräldrar 
skyldiga att underrätta kyrkans centralfond 
om adoptionen.  

Oberoende av pensionstagarens underrät-
telseskyldighet enligt 2—5 mom. kan kyr-
kans centralfond kräva en utredning av pen-
sionstagaren över omständigheter som nämns 
i 2—5 mom. samt om andra liknande om-
ständigheter som påverkar pensionens belopp 
och pensionsrätten, om det finns skäl att 
misstänka att det har skett förändringar i des-
sa omständigheter. Har pensionstagaren inte 
tillställt kyrkans centralfond dessa utredning-
ar inom en av kyrkans centralfond utsatt skä-
lig tid, kan ärendet avgöras på basis av till-
gängliga upgifter.  
 
 

10 b § 
Arbetsgivaren är skyldig att åtminstone en 

gång var fjärde månad meddela kyrkans cen-
tralfond namn, personbeteckning, datum för 
inledande och avslutande av anställningen, 
uppgifter om löner och arvoden samt uppgif-
ter om tjänstgöringstider och avbrott i fråga 
om förmånstagare som omfattas av denna 
lag. Dessutom är arbetsgivaren skyldig att 
lämna kyrkans centralfond uppgifter om lö-
ner och arvoden för de ovan nämnda anställ-
ningar som fortgår vid kalenderårets slut 
samt övriga uppgifter som gäller förmånsta-
garnas pensionsrätt och arbetsgivarens betal-
ningsskyldighet. Om arbetsgivaren underlåter 
att meddela kyrkans centralfond de ovan av-
sedda uppgifterna eller meddelar dem senare 
än vad som förutsätts i de föreskrifter som 
kyrkans centralfond utfärdat med stöd av 5 
mom. kan det bestämmas att den pensions-
avgift som avses i 8 § skall betalas med skä-
lig förhöjning, dock till högst det dubbla be-
loppet.  

Utöver det som bestäms i 1 mom. är ar-
betsgivaren skyldig att på begäran lämna 
kyrkans centralfond och en besvärsinstans 
som avses i denna lag de uppgifter om en av 
denna lag omfattad förmånstagares arbete 
och arbetsförhållanden samt övriga motsva-
rande uppgifter som kan erhållas av arbetsgi-
varen och som är nödvändiga för ordnande 
av pensionsskyddet och för avgörandet av ett 

anhängigt pensions- eller förmånsärende eller 
som i övrigt är nödvändiga vid verkställighe-
ten av uppdrag enligt denna lag.  

Då arbetsgivaren ombes lämna uppgifter 
som behövs för behandlingen av pensionssö-
kandens pensions- eller rehabiliteringsären-
de, får till arbetsgivaren utan förmånstaga-
rens samtycke meddelas endast de sekretess-
belagda uppgifter om förmånstagaren som är 
nödvändiga för att precisera de uppgifter som 
behövs vid beslutsfattandet i de nämnda 
ärendena. 

Kyrkans centralfond har rätt att i arbetsgi-
varens handlingar granska riktigheten av de 
uppgifter som avses i 1 och 2 mom.  

Kyrkans centralfond för register över de 
uppgifter som den får med stöd av denna pa-
ragraf och 10 § och som påverkar rätten till 
pension för förmånstagare som omfattas av 
denna lag. Kyrkans centralfond har rätt att ut-
färda föreskrifter för arbetsgivarna om när 
och i vilken form uppgifterna skall lämnas 
till kyrkans centralfond. 
 
 

10 c §  
Kyrkans centralfond har rätt att, utan hin-

der av den sekretess som föreskrivs i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
och andra begränsningar som gäller erhållan-
de av uppgifter, för arbetsgivarens bokföring 
och för fastställandet av sådana avgifter en-
ligt 22 kap. 8 § 4 punkten kyrkolagen som 
orsakas av förmåner beviljade enligt denna 
lag lämna uppgifter om en förmån enligt 
denna lag som pensionstagaren beviljats och 
om dess belopp samt för ovan nämnda än-
damål också lämna övriga nödvändiga upp-
gifter till den arbetsgivare hos vilken den 
som erhållit förmånen är anställd eller på ba-
sis av vars anställning arbetsgivarens avgift 
bestäms. Kyrkans centralfond har också rätt 
att meddela den arbetsgivare från vars tjänst 
en förmånstagare avgår med pension den be-
viljade pensionens art samt tidpunkten för 
pensionens början och slut för att arbetsgiva-
ren skall kunna avsluta anställningen.  
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10 d § 
Utöver det som bestäms i lagen om offent-

lighet i myndigheternas verksamhet har kyr-
kans centralfond rätt att, utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter, 
lämna uppgifter som grundar sig på verkstäl-
ligheten av denna lag enligt följande  

1) till vederbörande myndighet och organ 
får utlämnas uppgifter som är nödvändiga för 
verkställandet av uppdrag enligt en överens-
kommelse om social trygghet som är bindan-
de för Finland eller en internationell rättsakt 
om social trygghet, 

2) till pensionsskyddscentralen och de pen-
sionsanstalter som sköter verkställandet av i 
8 § 4 mom. 1—5, 7 och 9—13 punkten lagen 
om pension för arbetstagare nämnda lagar 
och pensionsstadgor och som med stöd av 
lag har rätt att få dessa uppgifter av arbetsgi-
varen, av en instans som nämns i 10 § eller 
av pensionsskyddscentralen får utlämnas 
uppgifter som kyrkans centralfond fått med 
stöd av 10 och 10 b §, 

3) uppgifter om pension, pensionsrätt eller 
försäkring som erhållits från pensions-
skyddscentralen eller en pensionsanstalt som 
sköter verkställandet av i 8 § 4 mom. 1—5, 7 
och 9—13 punkten lagen om pension för ar-
betstagare nämnda lagar och pensionsstadgor 
får utlämnas till folkpensionsanstalten eller 
en annan sådan mottagare som har rätt att få 
dessa uppgifter med stöd av lag, 

4) till ett ministerium, skatteförvaltningen 
och anstalter eller sammanslutningar som har 
hand om det lagstadgade socialskyddssyste-
met och som administrerar socialskyddsför-
måner som påverkas av en förmån enligt 
denna lag får i fråga om en person som erhål-
lit en förmån enligt denna lag utlämnas per-
sonbeteckning och övriga indentifiering-
suppgifter, uppgifter om utbetalade förmåner, 
uppgifter om arbetsgivaren och andra härmed 
jämförbara uppgifter som är nödvändiga för 
sådan samkörning av personuppgifter för att 
utreda brott och missbruk som riktar sig mot 
socialskyddet och för någon annan övervak-
ningsåtgärd av engångsnatur, samt till polis- 
och åklagarmyndigheterna ovan nämnda 
uppgifter, som är nödvändiga för att utreda 
brott och väcka åtal; dock inte uppgifter om 
hälsotillståndet i situationer enligt detta lag-

rum eller uppgifter som avser att beskriva 
grunderna för en persons behov av social-
vård, 

5) till skatteförvaltningen får utlämnas de 
uppgifter som är nödvändiga för uppfyllandet 
av den övervakningsskyldighet som före-
skrivs i lagen om förskottsuppbörd, om det 
finns skäl att misstänka att arbetsgivaren inte 
har fullgjort sin innehållningsskyldighet, 

6) till arbetstagarnas grupplivförsäkrings-
pool, som med fullmakt av livförsäkrings- 
och olycksfallsförsäkringsbolagen sköter er-
sättningsverksamheten i fråga om arbetsta-
garnas grupplivförsäkring, och till lantbruks-
företagarnas pensionsanstalt får, i fråga om 
förmånstagare som haft en anställning enligt 
denna lag och som avlidit före 65 års ålder, 
utlämnas namn, personbeteckning, dödsda-
tum, uppgifter i anslutning till anställningar, 
förmånstagarnas namn och personbeteck-
ningar samt övriga motsvarande uppgifter 
som behövs när det avgörs huruvida förut-
sättningarna för beviljande av grupplivför-
säkringens försäkringssumma uppfylls, samt 
motsvarande uppgifter till statskontoret och 
den kommunala pensionsanstalten för be-
handling av ekonomiskt stöd motsvarande 
grupplivförsäkring.  

Kyrkans centralfond skall i och för utläm-
nandet av sådana uppgifter som avses i 1 
mom. 2 och 3 punkten komma överens med 
pensionsskyddscentralen och pensionsanstal-
terna om vad som får vidareutlämnas av de 
uppgifter som avses ovan och till vem de får 
vidareutlämnas.  

Innan uppgifter lämnas ut med stöd av 
denna paragraf skall kyrkans centralfond för-
säkra sig om att den som mottar uppgifterna 
enligt lag har rätt att få de utlämnade uppgif-
terna av den som ursprungligen lämnade ut 
dem. Kyrkans centralfond ansvarar för att in-
nehållet i de uppgifter som lämnas ut mot-
svarar de uppgifter som den fick av den som 
ursprungligen lämnade uppgifterna. 
 
 
 
 
 

10 e § 
Kyrkans centralfond har, utöver det som 

bestäms i 29 § 3 mom. lagen om offentlighet 
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i myndigheternas verksamhet, rätt att öppna 
en teknisk anslutning  

1) för en sammanslutning eller inrättning 
som verkställer lagstadgad socialförsäkring 
till sådana uppgifter i sina personregister som 
sammanslutningen eller inrättningen med 
stöd av denna eller en annan lag har rätt att få 
för verkställigheten av sina uppgifter, 

2) för myndigheter eller organ som nämns i 
10 d § 1 mom. 1—3 och 6 punkten för ut-
lämnande av uppgifter som avses i nämnda 
punkter, 

3) för försäkringsbolag som idkar frivillig 
pensionsförsäkring som avses i 96 § in-
komstskattelagen (1535/1992) till sådana 
uppgifter i sina register som är nödvändiga 
för att utreda avdrag i beskattningen på basis 
av frivillig pensionsförsäkringspremie.  

Kyrkans centralfond har rätt att för en ar-
betsgivare öppna en teknisk anslutning för 
fullgörandet av den skyldighet att lämna 
uppgifter som avses i 10 b §. Kyrkans cen-
tralfond har rätt att också för pensions-
skyddscentralen och andra pensionsanstalter 
öppna en teknisk anslutning för lämnandet av 
uppgifter till förmånstagaren själv om hans 
eller hennes pensionsskydd enligt denna lag. 

En teknisk anslutning får dock öppnas för 
utlämnande av uppgifter som avses i 10 d § 1 
mom. 2 och 3 punkten endast om därom 
kommits överens enligt 10 d § 2 mom.  

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får ock-
så sökas sekretessbelagda uppgifter utan 
samtycke av den vars intressen sekretessen är 
avsedd att skydda. Om det dock är fråga om 
en teknisk anslutning som öppnats med stöd 
av 1 mom. 3 punkten, får med hjälp av den 
sökas sekretessbelagda personuppgifter en-
dast med samtycke av personen i fråga.  

Innan en teknisk anslutning öppnas skall 
den som begär uppgifter lägga fram en ut-
redning för den som öppnar anslutningen om 

att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.  
 

10 f § 
Kyrkans centralfond skall på förhand på 

lämpligt sätt informera pensionssökanden om 
var uppgifter om denna finns att få och vart 
uppgifterna i regel kan lämnas ut.  
 
 

11 § 
Kyrkans centralfond kan, då förutsättningar 

för erhållande av full ordinarie pension inte 
föreligger, av särskilda skäl inom ramen för 
ett av kyrkomötet för ändamålet fastställt an-
slag bevilja extra pension under förutsätt-
ning, att sökandens utkomst är beroende av 
pensionen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 
Denna lags 5 e, 6 a och 6 b §, 7 §:n 5 

mom., 7 a § 5—8 mom., 7 c § 2 mom. och 
7 d § 3 mom. tillämpas på pensionsansök-
ningar som blir anhängiga efter det att lagen 
har trätt i kraft. Nämnda bestämmelser till-
lämpas dock inte på ansökningar som blir 
anhängiga efter det att lagen har trätt i kraft, 
om pensionssökanden på grundval av eget 
arbets- eller tjänsteförhållande eller egen 
verksamhet som företagare får pension eller 
på ansökan vilken blivit anhängig innan la-
gen trätt i kraft har rätt att få pension enligt 
en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1—4, 7, 8 el-
ler 10—13 punkten lagen om pension för ar-
betstagare och om han eller hon ansöker om 
ny pension eller fortsatt utbetalning av tidiga-
re beviljad pension. De bestämmelser som 
nämns i första meningen tillämpas inte heller 
när pension som beviljats på ansökan vilken 
blivit anhängig innan lagen träder i kraft och 
som senare avbrutits börjar betalas på nytt ef-
ter det att lagen har trätt i kraft. 
 

 
————— 
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23. 
 

Lag 

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

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

(258/1970) 1 § 3 mom. och 3 § 2 mom., 
av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1317/1995, som följer: 

 
 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

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. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

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

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 

 

 
————— 
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24.  
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 17 augusti 2001 om Folkpensionsanstalten (731/2001) 7 § 1 mom. 8 och 

9 punkten samt 13 § som följer: 
 
 
 

7 § 
 

Styrelsens uppgifter 

Styrelsen leder och utvecklar Folkpen-
sionsanstaltens verksamhet. Styrelsen skall 
utöver annat 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) fastställa generaldirektörens och de öv-
riga direktörernas löneförmåner och andra 
förmåner, 

9) fastställa grunderna för tjänstemännens 
löner, arbetstid, semester och resekostnadser-
sättningar, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

13 § 
 

Pension och familjepension 

Generaldirektörens, de övriga direktörernas 
och tjänstemännens rätt till pension och fa-
miljepension av Folkpensionsanstaltens me-
del bestäms enligt lagen om statens pensioner 
(280/1966), lagen angående införande av la-
gen om statens pensioner (281/1966), lagen 
om statens familjepensioner (774/1968) och 
lagen angående införande av lagen om sta-
tens familjepensioner (775/1968). Pensioner 
och familjepensioner som avses i detta mo-
ment beviljas av Folkpensionsanstalten, som 

också sköter pensionsanstaltens övriga upp-
gifter i anslutning till dessa pensioner. Vid 
behandling och sökande av ändring beträf-
fande dessa pensionsärenden iakttas i övrigt i 
tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om 
statens pensioner. 

Utan hinder av 1 mom. tillämpas ålders-
gränsen 21 år i stället för den åldersgräns om 
23 år som föreskrivs 5 § 1, 4 och 5 mom. 
samt 10 a § 2 och 3 mom. lagen om statens 
pensioner. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 
Vad som i lagen om statens pensioner och 

lagen om statens familjepensioner samt i la-
gen angående införande av lagen om statens 
pensioner och lagen angående införande av 
lagen om statens familjepensioner bestäms 
om statskontoret samt om tjänste- och arbets-
avtalsförhållanden gäller vid tillämpningen 
av denna lag även Folkpensionsanstalten och 
sådana anställningsförhållanden vid Folkpen-
sionsanstalten som gäller före ikraftträdan-
det. 

Bestämmelserna om lagen om statens pen-
sioner och lagen om statens familjepensioner 
i de lagar som nämns i 2 mom. gäller vid till-
lämpningen av denna lag också Folkpen-
sionsanstaltens pensionsstadga som fastställts 
den 31 juli 1967 och Folkpensionsanstaltens 
familjepensionsstadga som fastställts den 21 
februari 1969 och som gällde före ikraftträ-
dandet. 

I stället för vad som i 4 och 7 § lagen om 
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statens pensioner bestäms om valet av pen-
sionsskydd iakttas vid tillämpningen av den-
na lag 28 och 29 § i Folkpensionsanstaltens 
pensionsstadga som gäller före ikraftträdan-
det. 

I stället för vad som i 2 § lagen angående 
införande av statens familjepensioner be-
stäms om förmånslåtare och i 5 § 1 mom. i 
nämnda lag bestäms om tillämpningen av la-
gen (696/1956) och förordningen (697/1956) 
om familjepension och begravningshjälp för 
statstjänstemän, iakttas vid tillämpningen av 
denna lag 27 § och 30 § 1 mom. i Folkpen-
sionsanstaltens familjepensionsstadga som 

gäller före ikraftträdandet. 
När en person i samband med överföring 

av Folkpensionsanstaltens uppgifter överförs 
från anställning hos Folkpensionsanstalten 
till en statlig anställning, bestäms pensions-
skyddet på basis av anställningen hos Folk-
pensionsanstalten på det sätt det skulle ha be-
stämts om han eller hon hade fortsatt att vara 
anställd hos Folkpensionsanstalten fram till 
pensionsfallet. Dessutom förutsätts att perso-
nen efter den överföring som avses ovan är i 
statens tjänst utan avbrott fram till pensions-
fallet. 
 

 
————— 
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25. 
 

Lag 

om ändring av 59 a § folkpensionslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 59 a § 1 mom., sådant det lyder i 

lag 1595/1991, som följer: 
 
 

59 a § 
 

Pensionsansvarsfondens tillgångar utgör 
täckning för det pensionsskydd för persona-
len som grundar sig på ett anställningsförhål-
lande till pensionsanstalten. Av fondens me-

del betalas pensionerna och familjepensio-
nerna enligt 13 § lagen om Folkpensionsan-
stalten (731/2001).  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 

————— 

Helsingfors den 3 oktober 2003 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Omsorgsminister Liisa Hyssälä 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 

Lag  

om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) 4 § 3 mom., 4 d § 7 

mom., 8 § 4 mom. 3 och 7 punkten, i 10 d § 2 mom. det inledande stycket och 1 punkten samt  
4—7 mom., 12 d § 1 mom., 15 b §, 16 § och mellanrubriken före den, 17 och 17 a—17 c §, 18 
§ och mellanrubriken före den, 19 § 1 mom., 19 c § 5 och 7 mom., 19 d § 1 mom., 21 § 1 och 
5 mom. och 21 a § 6 mom. samt temporärt 4 § 6 mom., 4 e § 2 mom., 6 a § 1 mom. och 2 
mom. 5 punkten, 7 § 4 mom., 7 d § 1 mom., 7 f § 1 mom. 1 och 5 punkten, 8 § 3 mom. och 12 
c § 1 mom.,  

av dessa lagrum 4 § 3 mom., 4 e § 2 mom., i 10 d § 2 mom. det inledande stycket och 1 
punkten samt  4—7 mom., 12 d § 1 mom., 21 § 5 mom. och 21 a § 6 mom. sådana de lyder i 
lag 375/2001, 4 § 6 mom., 6 a § 1 mom., 7 § 4 mom., 7 d § 1 mom. och 7 f § 1 mom. 1 punk-
ten sådana de lyder i lag 1482/1995, 4 d § 7 mom. sådant det lyder i lag 612/1991, 6 a § 2 
mom. 5 punkten och 8 § 3 mom. sådana de lyder i lag 559/1993, 7 f § 1 mom. 5 punkten sådan 
den lyder i lag 1279/2000, 8 § 4 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 1040/1998 och 7 punk-
ten sådan den lyder i lag 571/1993, 12 c § 1 mom. sådant det lyder i lag 1302/2002, 15 b § så-
dan den lyder i lag 1730/1991, 17 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1304/1989 och 
1167/1996 samt i nämnda lag 1482/1995, 17 a § sådan den lyder i lag 603/1986, 17 b § sådan 
den lyder i lag 949/1992 och i nämnda lag 375/2001, 17 c § sådan den lyder i lag 33/2002, 
18 § sådan den lyder i lagarna 459/1986 och 621/1995, 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag 
313/1995, 19 c § 5 och 7 mom. sådana de lyder i lag 1331/1999, 19 d § 1 mom. sådant det ly-
der i lag 835/1996 och 21 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1263/1999, samt 

fogas till 3 §, sådan den lyder i lag 356/1997, ett nytt 3 mom., till 10 d §, sådan den lyder i 
nämnda lag 375/2001, ett nytt 8 mom., varvid de nuvarande 8 och 9 mom. blir 9 och 10 mom., 
en ny mellanrubrik före 17 § och till lagen nya 17 d—17 k § samt en ny mellanrubrik före 
17 k § som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 3 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetsgivaren skall se till att det på varje 

arbetsplats finns framlagt information om i 
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vilken pensionsanstalt arbetsgivaren an-
ordnat pensionsskydd enligt denna lag för 
sina arbetstagare. 

 
4 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rätt till ålderspension tillkommer en ar-

betstagare sedan han har fyllt 65 år, under 
förutsättning att han inte längre står i ar-
betsförhållande som omfattas av denna lag. 
Pensionen beviljas från ingången av måna-
den efter det rätten att erhålla pension upp-
kommit, likväl tidigast från ingången av 
den månad som följer på pensionsansökan. 
Om pension sökts inom tre månader från 
arbetsförhållandets upphörande, beviljas 
pensionen likväl från ingången av den må-
nad som närmast följer efter det arbetsför-
hållandet upphörde. På ansökan beviljas ål-
derspension i förtid innan arbetstagaren 
fyllt 65 år, dock tidigast från ingången av 
månaden efter den under vilken han fyllt 60 
år. Pensionen beviljas härvid minskad så 
som bestäms i 5 a § 2 mom. På förtida ål-
derspension tillämpas i övrigt vad som i 
detta moment bestäms om ålderspension.  
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Invalidpension betalas, om inte något an-
nat följer av 4 d §, från ingången av den 
månad som följer på den under vilken rätten 
till pension uppkommit, dock inte retroak-
tivt för längre tid än ett år före den månad 
som följer efter ansökan om pension. Inva-
lidpension beviljas tills vidare eller i form 
av rehabiliteringsstöd enligt 7 mom. för viss 
tid. Invalidpension indras då pensionstaga-
ren återfått sin arbetsförmåga i sådan grad 
att han inte längre uppfyller villkoren för 
erhållande av pensionen. Rehabiliterings-
stöd kan indras, om mottagaren utan giltig 
orsak har vägrat delta i rehabilitering. Då 
mottagaren av invalidpension uppnår till ål-
derspension berättigande ålder, förändras 
invalidpensionen till ålderspension. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rätt till invalidpension tillkommer en ar-

betstagare vars arbetsförmåga på grund av 
sjukdom, lyte eller skada, med beaktande 
också av den tid som redan förflutit, kan 
uppskattas vara utan avbrott nedsatt med 
minst två femtedelar åtminstone ett år. Vid 
bedömningen av i vilken mån arbetsförmå-
gan är nedsatt beaktas arbetstagarens åter-
stående förmåga att skaffa sig förvärvsin-
komster genom sådant tillgängligt arbete 
som rimligen kan förutsättas av honom eller 
henne med hänsyn till utbildning, tidigare 
verksamhet, ålder och boendeförhållanden 
samt därmed jämförliga andra omständig-
heter. Vid varierande arbetsförmåga beak-
tas de årliga inkomsterna. En arbetstagare 
har likaså rätt till invalidpension när han 
eller hon, efter det att ett arbetsförhållande 
som omfattas av denna lag upphört, för ett 
senare tjänste- eller arbetsavtalsförhållan-
de beviljats invalidpension enligt 9 § lagen 
om statens pensioner (280/1966), 24 § la-
gen om kommunala pensioner (549/2003), 
1 § pensionslagen för evangelisk-lutherska 
kyrkan (298/1966) eller 13 § lagen om 
Folkpensionsanstalten (731/2001), om inte 
något annat följer av förhandlingsförfaran-
det enligt 10 d § 5 mom.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Invalidpension betalas, om inte något an-
nat följer av 4 d §, från ingången av den 
månad som följer närmast på den under vil-
ken rätten till pension uppkommit. Invalid-
pension beviljas dock inte utan giltigt skäl 
retroaktivt för längre tid än ett år före den 
månad som följer närmast efter ansökan om 
pension. Innvalidpension beviljas tills vida-
re eller i form av i 7 mom. avsett rehabili-
teringsstöd för viss tid. En i invalidpension 
dras in eller utbetalningen avbryts från in-
gången av den kalendermånad som följer 
efter det att pensionstagaren återfått sin ar-
betsförmåga i sådan grad att han eller hon 
inte längre uppfyller villkoren för erhållan-
de av pensionen. Rehabiliteringsstöd kan 
dessutom dras in, om mottagaren utan giltig 
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— — — — — — — — — — — — — —  

orsak har vägrat delta i rehabilitering. Om 
en invalidpension vars utbetalning avbrutits 
dras in, dras pensionen in från och med 
tidpunkten för avbrytandet. När en mottaga-
re av invalidpension uppnår den ålder som 
berättigar till ålderspension, ändras invalid-
pensionen till ålderspension.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 d § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Beviljas invalidpension retroaktivt, beta-

las pension inte för den tid under vilken ar-
betstagaren har fått rehabiliteringspenning 
enligt en lag, ett pensionsreglemente eller 
en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. 
eller enligt lagen om rehabiliteringspenning 
(611/1991) eller ersättning för inkomstbort-
fall enligt rehabiliteringsstadgandena inom 
olycksfalls- eller trafikförsäkringen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Utbetalas invalidpension enligt 19 b § 5 

mom .som ett engångsbelopp, skall på inva-
lidpensionen inte tillämpas det som bestäms 
ovan i denna paragraf. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 e § 

— — — — — — — — — — — — — —  
En arbetstagare har rätt att få individuell 

förtidspension också när han eller hon, efter 
det att ett arbetsförhållande som omfattas av 
denna lag har upphört, för ett senare tjänste- 
eller arbetsförhållande beviljats pension en-
ligt 9 c § lagen om statens pensioner eller 
motsvarande bestämmelse i den kommunala 
pensionsanstaltens pensionsstadga, om inte 
något annat följer av 10 d § 5 mom.  

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
En arbetstagare enligt 1 mom. har rätt att 

efter fyllda 58 år få individuell förtidspen-
sion också när han eller hon, efter det att ett 
arbetsavtalsförhållande som omfattas av 
denna lag har upphört, för ett senare tjänste- 
eller arbetsavtalsförhållande beviljats indi-
viduell förtidspension enligt 9 c § lagen om 
statens pensioner, 33 § lagen om kommuna-
la pensioner, 1 § pensionslagen för evange-
lisk-lutherska kyrkan eller 13 § lagen om 
Folkpensionsanstalten, om inte något annat 
följer av 10 d § 5 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
6 a § 

Om arbetsoförmågan har börjat innan 360 
dagar har förflutit efter att arbetsförhållan-
det upphörde, skall även tiden mellan ar-
betsoförmågans början och pensionsåldern 
(återstående tid) räknas såsom till pension 
berättigande tid när den invalidpension som 
beviljas på grundval av detta arbetsförhål-
lande fastställs. En förutsättning är dock att 
arbetstagaren under det år då arbetsoförmå-
gan började och de omedelbart föregående 
tio kalenderåren i minst 12 månader har 
handhaft sådant förvärvsarbete som berätti-
gar till grundpension enligt 8 § 4 mom. och 

6 a § 
Om arbetsoförmågan har börjat innan 360 

dagar har förflutit efter att arbetsavtalsför-
hållandet upphörde, skall även tiden mellan 
arbetsoförmågans början och pensionsål-
dern (återstående tid) räknas såsom till pen-
sion berättigande tid när den invalidpension 
som beviljas på grundval av detta arbetsav-
talsförhållande fastställs. En förutsättning är 
dock att arbetstagaren under det år då ar-
betsoförmågan började och de omedelbart 
föregående tio kalenderåren i minst 12 må-
nader har haft sådant förvärvsarbete som 
berättigar till grundpension enligt 8 § 4 
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skall försäkras i Finland. När ovan nämnda 
tid om 12 månader räknas ut betraktas så-
som till pension berättigande tid en sådan 
kalendermånad under vilken arbetstagaren 
har haft sådana inkomster som avses i lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga ar-
betsförhållanden, dock under förutsättning 
att inkomsterna för hela kalenderåret upp-
går till minst det markbelopp som nämns i 
lagens 5 § 2 mom. En kalendermånad under 
vilken arbetstagaren har haft sådana in-
komster som avses i lagen om pension för 
vissa konstnärer och redaktörer i arbetsför-
hållande beaktas på motsvarande sätt, om 
inkomsterna för hela kalenderåret uppgår 
till minst det markbelopp som nämns i den 
sistnämnda lagens 3 § 2 mom. 

Vid beräknandet av de 360 dagar som av-
ses i 1 mom. beaktas inte de dagar då ar-
betstagaren  
— — — — — — — — — — — — — —  

5) har fått rehabiliteringspenning enligt en 
lag, ett pensionsreglemente eller en pen-
sionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. eller 
enligt lagen om rehabiliteringspenning eller 
ersättning för inkomstbortfall enligt rehabi-
literingsstadgandena inom olycksfalls- eller 
trafikförsäkringen, eller 
— — — — — — — — — — — — — —  

mom. och skall försäkras i Finland. När 
ovan nämnda tid om 12 månader räknas ut 
betraktas såsom till pension berättigande tid 
en sådan kalendermånad under vilken ar-
betstagaren har haft sådana inkomster som 
avses i lagen om pension för arbetstagare i 
kortvariga arbetsförhållanden, dock under 
förutsättning att inkomsterna för hela ka-
lenderåret uppgår till minst det belopp som 
nämns i lagens 5 § 2 mom. En kalendermå-
nad under vilken arbetstagaren har haft så-
dana inkomster som avses i lagen om pen-
sion för konstnärer och särskilda grupper 
av arbetstagare (662/1985) beaktas på mot-
svarande sätt, om inkomsterna för hela ka-
lenderåret uppgår till minst det belopp som 
nämns i den sistnämnda lagens 3 § 2 mom.  

Vid beräknandet av de 360 dagar som av-
ses i 1 mom. beaktas inte de dagar då ar-
betstagaren 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) har fått rehabiliteringspenning enligt en 
lag eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 
4 mom. eller enligt lagen om rehabiliter-
ingspenning eller ersättning för inkomst-
bortfall enligt rehabiliteringsbestämmelser-
na inom olycksfalls- eller trafikförsäkring-
en, eller 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
7 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Då pensionslönen räknas ut beaktas dock 

inte den tid för vilken arbetstagaren har va-
rit berättigad till heleffektiv pension enligt 
6 § 1 mom. och inte heller tiden efter det att 
arbetstagaren har fyllt 65 år. Om ett arbets-
förhållande har avslutats enligt 2 § 5 mom., 
anses det dock vid tillämpningen av denna 
paragraf att arbetsförhållandet har fortgått 
utan avbrott, ifall pensionens belopp blir 
större om det räknas ut på detta sätt. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Då pensionslönen räknas ut beaktas dock 

inte den tid för vilken arbetstagaren har va-
rit berättigad till heleffektiv pension enligt 
6 § 1 mom. och inte heller tiden efter det att 
arbetstagaren har fyllt 65 år. Om ett arbets-
avtalsförhållande har avslutats enligt 2 § 5 
mom., anses det dock vid tillämpningen av 
denna paragraf att arbetsavtalsförhållandet 
har fortgått utan avbrott, ifall pensionens 
belopp före samordningen enligt 8 § 1 
mom. blir större om det räknas ut på detta 
sätt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
7 d § 

Om det av arbetstagarens eller förmånsta-
garens uppgifter framgår att pensionslönen i 
arbetstagarens eller förmånslåtarens arbets-
förhållande som omfattas av denna lag, av 
något undantagsskäl som yppat sig högst tio 

7 d § 
Om det av arbetstagarens eller förmånsta-

garens uppgifter framgår att pensionslönen i 
arbetstagarens eller förmånslåtarens arbets-
avtalsförhållande som omfattas av denna 
lag, av något undantagsskäl som yppat sig 
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år före pensionsfallet är lägre än hans enligt 
9 § justerade pensionslön i samma arbets-
förhållande, innan ett sådant skäl yppade 
sig, under så lång tid att den större lönen 
kunde anses såsom stabiliserad, och om 
denna omständighet har en inverkan om 
minst 20 procent på pensionsskyddet, anses 
såsom pensionslön i detta arbetsförhållande 
den genomsnittliga arbetsförtjänst som ar-
betstagaren hade haft om nämnda skäl inte 
hade funnits.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

högst tio år före pensionsfallet är lägre än 
hans eller hennes enligt 9 § justerade pen-
sionslön i samma arbetsavtalsförhållande, 
innan ett sådant skäl yppade sig, under så 
lång tid att den större lönen kunde anses så-
som stabiliserad, och om denna omständig-
het har en inverkan om minst 20 procent på 
helhetspensionsskyddet, anses såsom pen-
sionslön i detta arbetsavtalsförhållande den 
genomsnittliga arbetsförtjänst som arbetsta-
garen hade haft om nämnda skäl inte hade 
funnits.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
7 f § 

Annan pension än deltidspension höjs 
med ett arbetspensionstillägg, om arbetsta-
garen har fått  

1) dagpenning avvägd enligt förtjänsten 
med stöd av lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa antingen såsom löntagare enligt la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa eller 
såsom i 1 a § 1 mom. 1—3 punkten lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa avsedd 
person som idkar företagsverksamhet, 

  
— — — — — — — — — — — — — —  

5) rehabiliteringspenning enligt en lag, ett 
pensionsreglemente eller en pensionsstadga 
som nämns i 8 § 4 mom. eller enligt lagen 
om rehabiliteringspenning eller ersättning 
för inkomstbortfall enligt rehabiliteringsbe-
stämmelserna inom olycksfalls- eller trafik-
försäkringen, dock inte om rehabiliterings-
penningen har betalts som tillägg till pen-
sionen.  
— — — — — — — — — — — — — —  

7 f § 
Annan pension än deltidspension höjs 

med ett arbetspensionstillägg, om arbetsta-
garen har fått 

1) dagpenning avvägd enligt förtjänsten 
med stöd av lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa antingen såsom i nämnda lag av-
sedd löntagare eller såsom i 1 kap. 6 § 2 
mom. i nämnda lag avsedd företagare, dock 
inte om arbetstagaren har fått i 5 kap. 12 i 
nämnda lag avsedd dagpenning som grun-
dar sig på tilläggsförsäkring, 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) rehabiliteringspenning enligt en lag el-
ler en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 
mom. i denna lag eller enligt lagen om re-
habiliteringspenning eller ersättning för in-
komstbortfall enligt rehabiliteringsbestäm-
melserna inom olycksfalls- eller trafikför-
säkringen, dock inte om rehabiliteringspen-
ningen har betalts som tillägg till pensio-
nen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
8 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en arbetstagare inte har rätt till 

grundpension som omfattar minst ett år till 
pension berättigande tid, skall såsom sam-
ordningsgrund användas den högsta pen-
sionslön eller arbetsinkomst som ligger till 
grund för grundpensionen. Är en arbetsta-
gare utan avbrott under en tid av minst ett 
år samtidigt sysselsatt i två eller flera till i 4 
mom. nämnd grundpension berättigande ar-
bets- eller tjänsteförhållanden eller i företa-
garverksamhet, sammanräknas motsvarande 
pensionslöner och arbetsinkomster vid fast-

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en arbetstagare inte har rätt till 

grundpension som omfattar minst ett år till 
pension berättigande tid, skall såsom sam-
ordningsgrund användas den högsta pen-
sionslön eller arbetsinkomst som ligger till 
grund för grundpensionen. Är en arbetsta-
gare utan avbrott under en tid av minst ett 
år samtidigt sysselsatt i två eller flera till i 4 
mom. nämnd grundpension berättigande ar-
betsavtals- eller tjänsteförhållanden eller i 
företagarverksamhet, sammanräknas mot-
svarande pensionslöner och arbetsinkomster 
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ställandet av samordningsgrunden. Om en 
arbetstagare omedelbart före pensionsfallet 
på grund av ett tidigare pensionsfall har fått 
grundpension eller annan därmed jämför-
bar, på arbets- eller tjänsteförhållande grun-
dad pension, och har han samtidigt under 
minst tre år stått i sådant arbets- eller tjäns-
teförhållande eller bedrivit sådan företagar-
verksamhet som berättigar till grundpension 
enligt 4 mom., läggs vid bestämmandet av 
samordningsgrunden till pensionslönen el-
ler arbetsinkomsten i nämnda arbets- eller 
tjänsteförhållande eller företagarverksamhet 
10/6 av den tidigare pensionen. Beträffande 
tillämpningen av detta moment på arbets-
förhållanden som omfattas av lagen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbets-
förhållanden eller lagen om pension för vis-
sa konstnärer och redaktörer i arbetsförhål-
lande (662/1985) gäller dock vad som stad-
gas i dessa lagar.  

De grundpensioner som skall beaktas vid 
samordningen är följande på arbets- och 
tjänsteförhållande samt företagarverksam-
het grundade ålders- och invalidpensioner:  
— — — — — — — — — — — — — —  

3) pension i enlighet med det i lagen om 
pension för kommunala tjänsteinnehavare 
och arbetstagare (202/1964) föreskrivna 
grundpensionsskyddet; som sådan pension 
betraktas också pension i enlighet med 
grundpensionsskyddet som beviljats vårda-
re som avses i 1 § 7 mom. samt förtroende-
valda som avses i 1 § 8 mom. i nämnda lag;  
— — — — — — — — — — — — — —  

7) med stöd av pensionsreglementet eller 
pensionsstadgan för folkpensionsanstalten 
eller 48 § 2 mom. folkpensionslagen bevil-
jad pension i enlighet med grundpensions-
skyddet;  
— — — — — — — — — — — — — —  

när samordningsgrunden faststäls. Om en 
arbetstagare omedelbart före pensionsfallet 
på grund av ett tidigare pensionsfall har fått 
grundpension eller annan därmed jämför-
bar, på arbetsavtals- eller tjänsteförhållande 
grundad pension, och har han eller hon 
samtidigt under minst tre år stått i sådant 
arbets- eller tjänsteförhållande eller bedrivit 
sådan företagarverksamhet som berättigar 
till grundpension enligt 4 mom., läggs vid 
bestämmandet av samordningsgrunden till 
pensionslönen eller arbetsinkomsten i 
nämnda arbetsavtals- eller tjänsteförhållan-
de eller företagarverksamhet 10/6 av den ti-
digare pensionen. Beträffande tillämpning-
en av detta moment på arbetsförhållanden 
som omfattas av lagen om pension för ar-
betstagare i kortvariga arbetsförhållanden 
eller lagen om pension för konstnärer och 
särskilda grupper av arbetstagare gäller 
dock vad som bestäms i dessa lagar. 

De grundpensioner som skall beaktas vid 
samordningen är följande på arbets- och 
tjänsteförhållande samt företagarverksam-
het grundade ålders- och invalidpensioner: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) pension i enlighet med det i lagen om 
kommunala pensioner eller lagen om infö-
rande av lagen om kommunala pensioner 
(550/2003) föreskrivna grundpensionsskyd-
det, 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
7) med stöd av 13 § lagen om Folkpen-

sionsanstalten beviljad pension i enlighet 
med grundpensionsskyddet, 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
10 d § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en arbetstagare har omfattats av pen-

sionsskydd såväl enligt en pensionslag för 
den privata sektorn som enligt en lag som 
avses i 8 § 4 mom. 3 eller 4 punkten (pen-
sionslagar för den offentliga sektorn) och 
om pensionsskydd i enlighet med minimi-
villkoren vid tidpunkten för pensionsfallet 
eller därförinnan senast hade ordnats för 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en arbetstagare har omfattats av pen-

sionsskydd såväl enligt en pensionslag för 
den privata sektorn som enligt en lag som 
avses i 8 § 4 mom. 3, 4, 7 eller 8 punkten 
(pensionslagar för den offentliga sektorn) 
och om pensionsskydd i enlighet med mi-
nimivillkoren vid tidpunkten för pensions-
fallet eller därförinnan senast hade ordnats 
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honom eller henne i en pensionsanstalt 
inom den privata sektorn, skall denna pen-
sionsanstalt (sista pensionsanstalt)  

1) ge en beslutssammanställning som 
upptar pensionsanstaltens beslut enligt 1 
mom. samt beslut av den kommunala pen-
sionsanstalten och statskontoret (pensions-
anstalter inom den offentliga sektorn) som 
sköter pensionsskydd enligt pensionslagar-
na för den offentliga sektorn och motsva-
rande familjepensionsskydd, och  
— — — — — — — — — — — — — —  

Dock gäller att om den återstående tiden 
eller motsvarande förtjänst beaktas på nå-
gon annan grund än arbetstagarens sista ar-
bets- eller tjänsteförhållande eller företa-
garverksamhet när pensionens belopp räk-
nas ut, är sista pensionsanstalt utan hinder 
av 1—3 mom. den pensionsanstalt där pen-
sionsskyddet för den återstående tiden eller 
motsvarande pensionsskydd har ordnats.  

 
 
Om en pensionsanstalt inom den offentli-

ga sektorn i egenskap av sista pensionsan-
stalt avgör en arbetstagares rätt till invalid-
pension med stöd av 9 § 1 mom. a eller b 
punkten eller 9 c § lagen om statens pensio-
ner eller motsvarande bestämmelser i den 
kommunala pensionsanstaltens pensions-
stadga och om det månatliga pensionsbe-
loppet från en pensionsanstalt inom den 
privata sektorn är större än tre gånger det 
belopp som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten, 
skall denna pensionsanstalt inom den of-
fentliga sektorn före sitt beslut begära att 
pensionsanstalten inom den privata sektorn 
ger en bedömning av arbetstagarens arbets-
förmåga. Om pensionsanstalten inom den 
privata sektorn och den sista pensionsan-
stalten då är av olika åsikt om arbetstaga-
rens arbetsförmåga, tillämpas inte vad som i 
sista meningen i 4 § 3 mom. föreskrivs om 
rätten till invalidpension, vad som i 4 e § 2 
mom. föreskrivs om rätten till individuell 
förtidspension eller vad som i 3 mom. ovan 
föreskrivs om sista pensionsanstalt.  
 
 
 

En pensionsanstalt som betalar ålders-, 
invalid- eller arbetslöshetspension eller ge-

för honom eller henne i en pensionsanstalt 
inom den privata sektorn, skall denna pen-
sionsanstalt (sista pensionsanstalt) 

1) ge en beslutssammanställning som 
upptar pensionsanstaltens beslut enligt 1 
mom. samt beslut av de pensionsanstalter 
(pensionsanstalter inom den offentliga sek-
torn) som sköter pensionsskydd enligt pen-
sionslagarna för den offentliga sektorn och 
motsvarande familjepensionsskydd, och 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Dock gäller att om den återstående tiden 
eller motsvarande förtjänst beaktas på nå-
gon annan grund än arbetstagarens sista ar-
betsavtals- eller tjänsteförhållande eller fö-
retagarverksamhet när pensionens belopp 
räknas ut, är sista pensionsanstalt utan hin-
der av 1—3 mom. den pensionsanstalt inom 
den privata eller den offentliga sektorn där 
pensionsskyddet för den återstående tiden 
eller motsvarande pensionsskydd har ord-
nats. 

Om en pensionsanstalt inom den offentli-
ga sektorn i egenskap av sista pensionsan-
stalt avgör en arbetstagares rätt till invalid-
pension eller individuell förtidspension med 
stöd av 9 § 1 mom. a eller b punkten eller 9 
c § lagen om statens pensioner, 24 § 1 mom. 
1 punkten eller 33 § lagen om kommunala 
pensioner, 1 § pensionslagen för evange-
lisk-lutherska kyrkan eller 13 § lagen om 
Folkpensionsanstalten och om den månatli-
ga pensionen från en pensionsanstalt inom 
den privata sektorn är större än tre gånger 
det belopp som avses i 1 § 1 mom. 2 punk-
ten, skall pensionsanstalten inom den of-
fentliga sektorn före beslutet begära att pen-
sionsanstalten inom den privata sektorn ger 
en bedömning av arbetstagarens arbetsför-
måga. Om pensionsanstalten inom den pri-
vata sektorn och den sista pensionsanstalten 
då är av olika åsikt om arbetstagarens ar-
betsförmåga, tillämpas inte på pensionen 
vad som i sista meningen i 4 § 3 mom. före-
skrivs om rätten till invalidpension, vad 
som i 4 e § 2 mom. föreskrivs om rätten till 
individuell förtidspension eller vad som i 3 
mom. ovan föreskrivs om sista pensionsan-
stalt. 

En pensionsanstalt inom den privata eller 
den offentliga sektorn som betalar pension 
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nerationsväxlingspension, avträdelseersätt-
ning eller avträdelsestöd betraktas som sista 
pensionsanstalt även när pensionstagaren 
beviljas ny pension. Om pensionstagaren 
dock söker invalidpension där den återstå-
ende tiden eller motsvarande förtjänst skall 
eller borde beaktas när pensionsbeloppet 
räknas ut, tillämpas inte på invalidpensio-
nen vad som i 2—5 mom. bestäms om sista 
pensionsanstalt.  

Om den återstående tiden eller motsva-
rande förtjänst skall eller borde beaktas i 
pensioner både enligt pensionslagarna för 
den privata sektorn och enligt pensionsla-
garna för den offentliga sektorn när pen-
sionsbeloppet räknas ut, tillämpas inte vad 
som i 2—5 mom. föreskrivs om sista pen-
sionsanstalt, om inte pensionsanstalterna 
kommer överens om något annat.  

eller avträdelsestöd betraktas som sista pen-
sionsanstalt även när pensionstagaren bevil-
jas annan ny pension än invalidpension. En 
pensionsanstalt som betalar arbetslöshets- 
eller deltidspension betraktas dock som sis-
ta pensionsanstalt när pensionstagaren be-
viljas invalidpension, om inte något annat 
följer av 7 mom.  

 
 
Om den återstående tiden eller motsva-

rande förtjänst skall eller borde beaktas i 
pensioner både enligt pensionslagarna för 
den privata sektorn och enligt pensionsla-
garna för den offentliga sektorn när pen-
sionsbeloppet räknas ut eller om ny pension 
beviljas efter en sådan pension, tillämpas 
inte vid behandlingen av pensionen vad 
som i 2—5 mom. föreskrivs om sista pen-
sionsanstalt. Detta förfarande tillämpas 
också när deltidspension beviljas samtidigt 
i enlighet med både en pensionslag för den 
privata sektorn och en pensionslag för den 
offentliga sektorn. På behandling av famil-
jepension tillämpas dock vad som i 2—5 
bestäms om sista pensionsanstalt, trots att 
den återstående tiden eller motsvarande 
förtjänst skall beaktas i familjepensioner 
både enligt pensionslagarna för den privata 
sektorn och enligt pensionslagarna för den 
offentliga sektorn när pensionsbeloppet 
räknas ut. 

Pensionsanstalter inom arrangemanget 
med sista pensionsanstalt kan komma över-
ens om att arrangemanget med sista pen-
sionsanstalt skall iakttas även i de situatio-
ner som avses i 6 och 7 mom. Pensionssö-
kanden skall underrättas om vilken pen-
sionsanstalt som sköter hans eller hennes 
pensionsärende. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
12 c § 

För täckande av det ansvar och de kostna-
der som beaktandet av arbetslöshets- och 
utbildningstid förorsakar pensionsanstalter 
som bedriver i denna lag och i lagen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbets-
förhållanden nämnd verksamhet, den i la-
gen om sjömanspensioner nämnda sjö-
manspensionskassan, den i lagen om kom-
munala tjänsteinnehavare och arbetstagare 

12 c § 
För täckande av det ansvar och de kostna-

der som beaktandet av arbetslöshets- och 
utbildningstid förorsakar pensionsanstalter 
som bedriver i denna lag och i lagen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbets-
förhållanden nämnd verksamhet, den i la-
gen om sjömanspensioner nämnda sjö-
manspensionskassan, den i lagen om kom-
munala pensioner nämnda kommunala pen-
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nämnda kommunala pensionsanstalten samt 
kyrkans centralfond, som bedriver i pen-
sionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan 
nämnd verksamhet, skall den i lagen om fi-
nansiering av arbetslöshetsförmåner 
(555/1998) avsedda arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden inom en tid som bestäms av 
social- och hälsovårdsministeriet årligen till 
pensionsskyddscentralen betala en försäk-
ringspremie vars belopp ministeriet faststäl-
ler så att det enligt beräkning motsvarar 80 
procent av det belopp som skulle erhållas, 
om för dagar som motsvarar i 7 f § 1 mom. 
1—4 punkten nämnd förmån skulle betalas 
en mot medelpremien enligt denna lag sva-
rande premie. I den genomsnittliga försäk-
ringspremien beaktas härvid inte den del av 
försäkringspremien som uppbärs för pen-
sionsskyddscentralens kreditförsäkring. 
Som lön som ligger till grund för försäk-
ringspremien används den arbetsförtjänst 
som uppskattas motsvara den genomsnittli-
ga lön som ligger till grund för den förmån 
som avses i 7 f § 1 mom. 1 punkten. På ge-
mensam framställning av pensionsskydds-
centralen och arbetslöshetsförsäkringsfon-
den kan social- och hälsovårdsministeret 
bestämma att förskott skall betalas på ovan 
nämnd försäkringspremie.  
— — — — — — — — — — — — — —  

sionsanstalten samt kyrkans centralfond, 
som bedriver i pensionslagen för evange-
lisk-lutherska kyrkan nämnd verksamhet, 
skall den i lagen om finansiering av arbets-
löshetsförmåner (555/1998) avsedda arbets-
löshetsförsäkringsfonden inom en tid som 
bestäms av social- och hälsovårdsministeri-
et årligen till pensionsskyddscentralen beta-
la en försäkringspremie vars storlek mini-
steriet fastställer så att den enligt uppskatt-
ning motsvarar 80 procent av det belopp 
som skulle erhållas, om för dagar som mot-
svarar i 7 f § 1 mom. 1—4 punkten nämnd 
förmån skulle betalas en mot medelpremien 
enligt denna lag svarande premie. I den ge-
nomsnittliga försäkringspremien beaktas 
härvid inte den del av försäkringspremien 
som tas up för pensionsskyddscentralens 
kreditförsäkring. Som lön som ligger till 
grund för försäkringspremien används den 
arbetsförtjänst som uppskattas motsvara den 
genomsnittliga lön som ligger till grund för 
den förmån som avses i 7 f § 1 mom. 1 
punkten. På gemensam framställning av 
pensionsskyddscentralen och arbetslöshets-
försäkringsfonden får social- och hälso-
vårdsministeriet bestämma att förskott skall 
betalas på ovan nämnd försäkringspremie. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
12 d § 

Har en pensionsanstalt i egenskap av så-
dan sista pensionsanstalt som avses i 10 d § 
2 mom. betalt ut pensioner enligt en lag 
som nämns i 8 § 4 mom. 3 eller 4 punkten 
eller enligt motsvarande familjepensions-
skydd, skall pensionsskyddscentralen åter-
kräva och gottgöra pensionsanstalten dessa 
pensionskostnader jämte ränta senast under 
det kalenderår som följer på utbetalnings-
året. Förskott kan också uppbäras för än-
damålet. Pensionskostnaderna återkrävs och 
gottgörs enligt vad pensionsskyddscentralen 
och pensionsanstalterna inom den offentliga 
sektorn närmare avtalar särskilt om saken.  
— — — — — — — — — — — — — —  

12 d § 
Har en pensionsanstalt i egenskap av så-

dan sista pensionsanstalt som avses i 10 d § 
2 mom. betalt ut pensioner eller familjepen-
sioner enligt en lag som nämns i 8 § 4 
mom. 3, 4, 7 eller 8 punkten, skall pen-
sionsskyddscentralen driva in och gottgöra 
pensionsanstalten dessa pensionskostnader 
samt ränta senast under det kalenderår som 
följer på utbetalningsåret. Förskott kan ock-
så tas ut för ändamålet. Pensionskostnader-
na drivs in och gottgörs enligt vad pen-
sionsskyddscentralen och pensionsanstal-
terna inom den offentliga sektorn närmare 
avtalar särskilt om saken. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
15 b § 

Har en arbetsgivare anordnat pensions-
skyddet för sina arbetstagare enligt lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga ar-

15 b § 
Har en arbetsgivare anordnat pensions-

skyddet för sina arbetstagare enligt lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga ar-
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betsförhållanden eller lagen om pension för 
vissa konstnärer och redaktörer i arbetsför-
hållande, fastän denna lag borde ha tilläm-
pats på arbetsförhållandet, skall pensions-
anordningen rättas räknat från ingången av 
kalenderåret före det under vilket pensions-
anstalten har meddelat arbetsgivaren rättel-
sen. Pensionsskydd som för tid före denna 
tidpunkt har anordnats enligt lagen om pen-
sion för arbetstagare i kortvariga arbetsför-
hållanden eller lagen om pension för vissa 
konstnärer och redaktörer i arbetsförhållan-
de förblir i kraft. Arbetstagarens pension 
bestäms likväl enligt denna lag. Pensionsbe-
lopp som har betalts ut enligt lagen om pen-
sion för arbetstagare i kortvariga arbetsför-
hållanden eller lagen om pension för vissa 
konstnärer och redaktörer i arbetsförhållan-
de skall anses som delbetalningar av pen-
sionen.  

betsförhållanden eller lagen om pension för 
konstnärer och särskilda grupper av arbets-
tagare, fastän denna lag borde ha tillämpats 
på arbetsavtalsförhållandet, skall pensions-
arrangemanget  rättas räknat från ingången 
av kalenderåret före det under vilket pen-
sionsanstalten har meddelat arbetsgivaren 
rättelsen. Pensionsskydd som för tid före 
denna tidpunkt har anordnats enligt lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga ar-
betsförhållanden eller lagen om pension för 
konstnärer och särskilda grupper av arbets-
tagare förblir i kraft. Arbetstagarens pen-
sion bestäms dock enligt denna lag. Pen-
sionsbelopp som har betalts ut enligt lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga ar-
betsförhållanden eller lagen om pension för 
konstnärer och särskilda grupper av arbets-
tagare skall anses som delbetalningar av 
pensionen. 

 
Särskilda övervakningsbestämmelser 

16 § 
Pensionsanstalt och pensionsskyddscen-

tralen äga rätt att på eget initiativ eller på 
anhållan av vederbörande i och för utredan-
de av föreliggande ärende låta förhöra vitt-
nen vid allmän underrätt. De hava även rätt 
att erhålla handräckning av myndigheterna. 

Hörande av vittnen 

16 § 
Pensionsanstalterna och pensionsskydds-

centralen har rätt att på eget initiativ eller på 
anhållan av den som saken gäller för utred-
ning av ett ärende som är under behandling 
låta höra vittnen vid en allmän underrätt. 
 

 
 
 
 

17 § 
En arbetsgivare är skyldig att lämna pen-

sionsanstalterna, pensionsskyddscentralen 
och en besvärsmyndighet som avses i denna 
lag alla uppgifter som behövs för verkstäl-
ligheten av denna lag. Nämnda anstalter har 
rätt att i arbetsgivarens böcker granska upp-
gifternas riktighet. Till den del arbetsgiva-
ren underlåter att sända in nämnda uppgifter 
eller gör detta senare än vad som närmare 
stadgas genom förordning, påförs arbetsgi-
varen enligt uppskattning en till högst dub-
belt belopp förhöjd försäkringspremie, om 
det inte finns särskilda skäl för att avstå från 
förhöjning. Pensionsskyddscentralen med-
delar vid behov närmare anvisningar om på-
förande av förhöjning och om avstående 
från sådan. Vad som ovan stadgas om ar-

Erhållande, hemlighållande och utlämnan-
de av uppgifter 

17 § 
Arbetsgivaren är skyldig att till pensions-

anstalterna och pensionsskyddscentralen 
lämna ut namn, personbeteckning, datum 
när anställningen började och när den slu-
tade samt löne- och tjänstgöringstidsuppgif-
ter om sina anställda i arbetsavtalsförhål-
landen enligt denna lag. Dessutom är ar-
betsgivaren skyldig att till pensionsanstal-
terna och pensionsskyddscentralen lämna 
ut uppgifter om de anställningar som fort-
går vid kalenderårets slut samt om övriga 
faktorer som påverkar arbetsgivarens skyl-
dighet att teckna försäkring och försäk-
ringspremien. Närmare bestämmelser om 
de ovan avsedda uppgifterna och utläm-
nandet av dessa utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Om arbetsgivaren underlåter 
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betsgivare gäller i tillämpliga delar även de 
myndigheter och inrättningar som beviljar 
förmåner som avses i 6 a och 7 f §§. 

 
 
Statlig, kommunal eller annan offentligt-

rättslig myndighet eller anstalt, läkare i of-
fentlig tjänst, sjukhus samt försäkrings- el-
ler pensionsanstalt och pensionsstiftelse, 
som bedriva lagstadgad försäkring, äro 
skyldiga att på begäran avgiftsfritt tillställa i 
denna lag avsedd pensionsanstalt, pensions-
skyddscentralen och besvärsmyndighet 
samt försäkringsanstalt, som bedriver lag-
stadgad försäkring, alla på avgörandet i fö-
religgande ärende inverkande uppgifter, 
som de hava i sin besittning. Pensionsan-
stalt och pensionsskyddscentralen äro skyl-
diga att erlägga skäligt arvode för läkarutlå-
tande, som givits på grund av i detta mo-
ment föreskriven skyldighet.  

Pensionsanstalten skall för utmätning på 
begäran av behörig myndighet meddela det 
pensionsbelopp som den betalar samt de 
uppgifter som den har om övriga anstalter 
som betalar utkomstförmåner till pensions-
tagaren. Vad som ovan stadgas om pen-
sionsanstalten gäller i tillämpliga delar även 
pensionsskyddscentralen. 

 
Om det finns skäl att misstänka att en ar-

betsgivare inte har fullgjort sin innehåll-
ningsskyldighet, har pensionsskyddscentra-
len och sådana pensionsanstalter som avses 
i denna lag rätt att utan hinder av sekretess-
stadgandena till skattestyrelsen och läns-
skatteverket lämna information som de er-
hållit vid skötseln av sina uppgifter och som 
behövs för fullgörandet av den övervak-
ningsskyldighet som hör samman med skat-
testyrelsens och länsskatteverkets uppgift 
enligt lagen om förskottsuppbörd 
(418/1959). 

att lämna de ovan avsedda uppgifterna eller 
gör de senare än vad som bestäms i stats-
rådets förordning, kan pensionsanstalten 
påföra arbetsgivaren en skälig försäkrings-
premie förhöjd till högst det dubbla belop-
pet. 

Utöver det som bestäms i 1 mom. är ar-
betsgivaren skyldig att på begäran lämna 
pensionsanstalterna, pensionsskyddscentra-
len och en besvärsinstans som avses i den-
na lag de uppgifter om arbetstagarens ar-
bete och arbetsförhållanden samt övriga 
motsvarande uppgifter som kan fås av ar-
betsgivaren och som är nödvändiga för av-
görandet av ett försäkrings-, pensions- eller 
förmånsärende eller som annars är nöd-
vändiga vid verkställigheten av uppdrag en-
ligt denna lag. 
 
 
 
 

Då arbetsgivaren ombes lämna uppgifter 
som behövs för behandlingen av arbetsta-
garens pensions- eller rehabiliteringsären-
de, får till arbetsgivaren utan arbetstaga-
rens samtycke lämnas endast de sekretess-
belagda uppgifter om arbetstagaren som är 
nödvändiga för att precisera de uppgifter 
som behövs vid beslutsfattandet i de nämn-
da ärendena. 

Pensionsanstalterna och pensionsskydds-
centralen har rätt att i arbetsgivarens hand-
lingar granska riktigheten av de uppgifter 
som avses i 1 och 2 mom. De har också rätt 
att få handräckning av polisen och övriga 
myndigheter för att få de ovan avsedda 
uppgifterna. 
 

 
17 a § 

Pensionstagare är skyldig att till pen-
sionsanstalten anmäla sådana ändringar som 
inverkar på hans rätt att erhålla pension el-
ler på pensionens belopp.  

Pensionsanstalten kan vid behov av pen-
sionstagaren kräva utredning över omstän-
digheter som påverkar pensionens belopp 

17 a § 
Pensionsanstalterna, pensionsskyddscen-

tralen och en besvärsinstans enligt denna 
lag har rätt att utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar 
som gäller erhållande av uppgifter 

1) av en försäkrings- och pensionsanstalt 
som verkställer lagstadgad försäkring och 
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och utredning över att han fortfarande upp-
fyller villkoren för erhållande av pension. 
Har pensionstagaren inte tillställt pensions-
anstalten nämnda utredning inom en av an-
stalten utsatt skälig tid, kan anstalten för-
ordna att utbetalningen av pensionen skall 
avbrytas till dess utredningen inlämnats.  

Arbetsgivaren är även skyldig att till pen-
sionsanstalten på dess begäran lämna de 
uppgifter som avses i 2 mom. och som be-
hövs för att pension skall kunna betalas.  

av myndigheter och andra instanser på vil-
ka tillämpas lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999) få de 
uppgifter som är nödvändiga för avgöran-
det av ett försäkrings-, pensions- eller för-
månsärende eller som annars är nödvändi-
ga enligt denna lag eller enligt överens-
kommelser om social trygghet som är bin-
dande för Finland eller vid utförandet av 
uppdrag som föreskrivits i internationella 
rättsakter om social trygghet, 

2) av läkare och andra yrkesutbildade 
personer som avses i lagen om yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården 
(559/1994) och av sådana verksamhetsen-
heter för hälso- och sjukvården som avses i 
2 § 4 punkten lagen om patientens ställning 
och rättigheter (785/1992) samt av den som 
verkställer rehabilitering och av andra 
verksamhetsenheter för hälso- och sjukvår-
den, socialserviceproducenter eller vårdin-
rättningar på begäran få utlåtanden och 
övriga nödvändiga uppgifter om den pen-
sions- eller förmånssökandes journalhand-
lingar, rehabilitering, hälsotillstånd, vård 
samt arbetsförmåga, om sökanden inte själv 
lämnar dessa uppgifter. 

Pensionsskyddscentralen har på det sätt 
som avses i det inledande stycket i 1 mom. 
dessutom rätt att 

1) av dem som beviljat förmåner få de 
uppgifter om i 6 a § 2 mom. avsedda för-
måner som arbetstagaren beviljats och som 
behövs för fastställandet av pensionsgrun-
dande rätt till återstående tid samt de upp-
gifter om i 7 f § 1 mom. avsedda förmåner 
som arbetstagarna beviljats och som be-
hövs för fastställandet av arbetspensions-
tillägget; de uppgifter som behövs för fast-
ställandet av arbetspensionstillägget skall 
på det sätt pensionsskyddscentralen be-
stämmer lämnas till pensionsskyddscentra-
len för varje kalenderår före utgången av 
maj följande år eller före en annan med 
pensionsskyddscentralen överenskommen 
tidpunkt, 

2) förutom av pensionsanstalterna också 
av landskapet Åland, Folkpensionsanstal-
ten, Statskontoret, Olycksfallsförsäkrings-
anstalternas förbund, Trafikförsäkringscen-
tralen, försäkringsbolag som sköter lag-
stadgad olycksfalls- och trafikförsäkring, 
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Försäkringsbranschens Rehabilitering rf 
samt övriga myndigheter och inrättningar 
inom socialförsäkringen få de personupp-
gifter och övriga uppgifter om det pensions-
skydd och övriga socialskydd som dessa in-
stanser sköter och som behövs för att full-
göra de uppdrag som nämns i 14 § 1 mom. 
6 punkten. 

 
17 b §  

Om en person har uppburit en i denna lag 
avsedd förmån till ett större belopp än vad 
han haft rätt till, skall den förmån som be-
talts utan grund krävas tillbaka.  

Återkrav av en förmån som betalts utan 
grund kan lämnas helt eller delvis därhän 
om detta kan anses skäligt och om utbetal-
ningen av förmånen inte kan anses vara en 
följd av förmånstagarens eller hans företrä-
dares svikliga förfarande eller om det be-
lopp som skall krävas tillbaka är obetydligt.  

En förmån som betalts utan grund får 
även återkrävas genom kvittning mot fram-
tida pensionsrater. Från den pensionsrat 
som i varje enskilt fall skall utbetalas får 
dock inte utan pensionstagarens medgivan-
de avdras mer än en sjättedel av den del av 
pensionsraten som återstår sedan på denna 
har verkställts förskottsinnehållning med 
stöd av lagen om förskottsuppbörd 
(418/1959) eller uppburits källskatt med 
stöd av lagen om beskattning av begränsat 
skattskyldig för inkomst och förmögenhet 
(627/1978).  

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas 
också när en pensionsanstalt i egenskap av 
pensionsanstalt inom den privata sektorn el-
ler sådan sista pensionsanstalt som avses i 
10 d § 2 mom. utan grund har betalt ut för-
måner enligt pensionslagar för den privata 
sektorn. Till den del som den sista pen-
sionsanstalten utan grund har betalt ut för-
måner enligt pensionslagar för den offentli-
ga sektorn, fattas återkravsbeslutet av den 
aktuella pensionsanstalten inom den offent-
liga sektorn enligt vad som föreskrivs i den 
lag som gäller den. Den sista pensionsan-
stalten skall dock ge en beslutssamman-
ställning över de förmåner som återkrävs 
samt återkräva beloppet. Om den sista pen-
sionsanstalten sköter återkravet genom 
kvittning enligt 3 mom., skall såsom den 

17 b § 
Den som ansöker om pension skall lämna 

pensionsanstalten de uppgifter som är nöd-
vändiga för behandlingen och avgörandet 
av pensionsärendet. 

Den som får invalidpension skall under-
rätta pensionsanstalten om att han eller hon 
återfått arbetsförmågan och att rehabiliter-
ingen avbrutits samt den som får individuell 
förtidspension som beviljats som invalid-
pension att han eller hon börjar förvärvs-
arbeta.  

Den som får arbetslöshetspension skall 
underrätta pensionsanstalten om  

1) sin vistelse utomlands eller något an-
nat liknande skäl till att han eller hon inte 
kan ta emot arbete, 

2) att han eller hon börjar förvärvsarbeta 
och att förvärvsinkomsten motsvarar minst 
det belopp som nämns i 4 c § 4 mom. 2 
punkten lagen om pension för arbetstagare, 
och 

3) att han eller hon vägrar ta emot ett av 
arbetskraftsmyndigheten anvisat i 4 c § 1 
mom. 3 punkten lagen om pension för ar-
betstagare angivet fortlöpande arbete som 
varar minst en månad.  

Den som får deltidspension är skyldig att 
underrätta pensionsanstalten om 

1) förändringar i sina arbetstidsarrange-
mang, om den genomsnittliga arbetstiden 
per vecka samtidigt förändras, 

2) andra än kollektivavtalsenliga löneför-
höjningar, 

3) att ett arbetsavtalsförhållande eller fö-
retagsverksamhet upphör eller att ett nytt 
förhållande eller ny verksamhet inleds, 

4) förändringar i företagsverksamheten, 
och 

5) att en ny arbetspension börjar löpa. 
Den som får efterlevandepension är skyl-

dig att underrätta pensionsanstalten om 
han eller hon har ingått äktenskap. Om ett 
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pensionsrat som avses där betraktas det 
sammanlagda beloppet av de pensionsrater 
som den sista pensionsanstalten skall betala. 

barn som får barnpension ges som adoptiv-
barn till någon annan än förmånslåtarens 
efterlevande make eller dennes make, är 
barnets adoptivföräldrar skyldiga att un-
derrätta pensionsanstalten om adoptionen.  

Oberoende av pensionstagarens under-
rättelseskyldighet enligt 2—5 mom. kan 
pensionsanstalten kräva en utredning av 
pensionstagaren angående omständigheter 
som nämns i 2—5 mom. samt om andra lik-
nande omständigheter som påverkar pen-
sionens belopp och pensionsrätten, om det 
finns skäl att misstänka att det har skett 
förändringar i dessa omständigheter. Har 
pensionstagaren inte tillställt pensionsan-
stalten dessa utredningar inom en av pen-
sionsanstalten utsatt skälig tid, kan ärendet 
avgöras på basis av tillgängliga uppgifter. 

 
17 c § 

Utan hinder av vad som föreskrivs i 18 § 
eller i 18 kap. 6 § lagen om försäkringsbo-
lag har ett arbetspensionsförsäkringsbolag 
och dess ombud rätt att till ett annat företag 
som hör till samma i 14 b kap. lagen om 
försäkringsbolag avsedda försäkringsgrupp 
eller till samma i 18 kap. 6 b § 2 mom. la-
gen om försäkringsbolag avsedda ekono-
miska sammanslutning lämna ut sådana 
uppgifter som omfattas av tystnadsplikten 
och som är nödvändiga för skötseln av upp-
gifterna enligt denna lag.  

 
 
Utöver vad som bestäms i 1 mom. kan ett 

arbetspensionsförsäkringsbolag till ett an-
nat företag som avses i 1 mom. lämna ut de 
uppgifter som behövs för kundbetjäning, 
skötseln av kundförhållanden och annan 
kundhantering. Sådana uppgifter är arbets-
givarens eller företagarens namn, person-
beteckning, företags- och organisations-
nummer och kundbeteckning, uppgifter som 
behövs för kontakter, uppgifter om företa-
gets ägandeförhållanden och försäkrings-
arrangemang och lönesumman samt sådana 
uppgifter i anslutning till kundhanteringen 
som kan jämställas med dessa uppgifter.  

17 c § 
Pensionsanstalterna, pensionsskyddscen-

tralen och en besvärsinstans enligt denna 
lag har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter 
som de enligt denna lag har rätt att få. Om 
de i 17 a § avsedda uppgifterna behövs i en 
viss form och detta förorsakar den som 
lämnar ut uppgifterna betydande tilläggs-
kostnader, skall kostnaderna dock ersättas. 
Dessutom har en yrkesutbildad person som 
avses i lagen om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården rätt att få skä-
lig ersättning för utlåtanden som ges på ba-
sis av den skyldighet att lämna uppgifter 
som föreskrivs i 17 a § 1 mom. 2 punkten. 
 

 
 17 d 

Lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet tillämpas på offentligheten i 
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fråga om pensionsanstaltens och pensions-
skyddscentralens handlingar och verksam-
het till den del som bestäms i 4 § 2 mom. i 
nämnda lag, om inte något annat anges i 
denna eller i någon annan lag. På verkstäl-
ligheten av denna lag tillämpas inte 18 kap. 
6, 6 b och 6 c § lagen om försäkringsbolag 
(1062/1979), 132, 132 a och 132 c § lagen 
om pensionsstiftelser (1774/1995) och inte 
heller 165, 165 a och 165 c § lagen om för-
säkringskassor (1164/1992).  

På sekretessen i fråga om handlingar som 
erhållits eller uppgjorts vid utförandet av 
uppdrag som föreskrivs i denna lag eller 
uppdrag som hänför sig till verkställandet 
av denna lag och på uppgifter i dessa hand-
lingar samt i fråga om tystnadsplikt och 
förbud mot utnyttjande av uppgifter som er-
hållits vid utförandet av dessa uppdrag till-
lämpas 22—24 och 35 § lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet också 
när det inte är fråga om handlingar och 
uppgifter som upprättats eller erhållits för 
uppdrag som hör till utövandet av offentlig 
makt enligt 4 § 2 mom. i nämnda lag. Be-
träffande utlämnande av uppgifter gäller 
härvid i tillämpliga delar vad som bestäms i 
7 kap. i nämnda lag. 

Utöver det som i 24 § 1 mom. 20 punkten 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet bestäms är också sådana hand-
lingar och uppgifter sekretessbelagda som 
grundar sig på verkställigheten av denna 
lag och som gäller arbetsgivarens ekono-
miska ställning. 

 
 17 e § 

Pensionsanstalterna och pensionsskydds-
centralen skall på arbetstagarens begäran 
till honom eller henne lämna ut de uppgifter 
pensionsanstalten eller pensionsskyddscen-
tralen har om arbetstagarens rätt till pen-
sion. Angående en parts rätt att få informa-
tion, rätt att ta del av en handling som gäll-
er parten själv samt rätt att kontrollera så-
dana uppgifter om sig själv som införts i ett 
register gäller i övrigt det som bestäms sär-
skilt. 

Pensionsanstalterna har rätt att, utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar som gäller erhållande 
av uppgifter, för arbetsgivarens bokföring 
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och för fastställandet av försäkringspremier 
som orsakas av förmåner beviljade enligt 
denna lag lämna uppgifter om en förmån 
enligt denna lag som arbetstagaren bevil-
jats och om dess belopp samt för ovan 
nämnda ändamål också lämna övriga nöd-
vändiga uppgifter till den arbetsgivare hos 
vilken den som erhållit förmånen är an-
ställd eller på basis av vars arbetsavtals-
förhållande ansvaret för pensioner och re-
habiliteringspenning bestäms enligt denna 
lag. 

 
 17 f § 

Utöver det som bestäms i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet har 
pensionsanstalterna och pensionsskydds-
centralen rätt att, utan hinder av sekretess-
bestämmelserna och andra begränsningar 
som gäller erhållande av uppgifter, lämna 
uppgifter som grundar sig på verkställighe-
ten av denna lag enligt följande: 

1) till ett livförsäkringsbolag, en pen-
sionskassa eller en pensionsstiftelse som 
sköter tilläggspensionsskyddet får för den 
löpande skötseln av annat pensionsskydd 
enligt denna lag än frivilligt grupptilläggs-
pensionsskydd som avses i 11 § 1 mom. ut-
lämnas arbetstagarnas namn- och adress-
uppgifter, personbeteckningar, uppgifter 
om pensionernas belopp och de faktorer 
som påverkar pensionens belopp samt övri-
ga nödvändiga uppgifter för ändamål som 
nämns i denna punkt, 

2) till ett livförsäkringsbolag, en pen-
sionskassa eller en pensionsstiftelse får för 
avtalande av villkoren för nytt grupptill-
läggspensionsskydd utlämnas arbetstagar-
nas namn- och adressuppgifter, personbe-
teckningar, uppgifter om pensionernas be-
lopp och om de faktorer som påverkar pen-
sionens belopp samt övriga nödvändiga 
uppgifter för ändamål som nämns i denna 
punkt, om tilläggspensionsskyddet avslutas 
på arbetsgivarens initiativ och ersätts med 
motsvarande nytt tilläggspensionsskydd; 
den som ger den nya tillläggspensionsför-
säkringen skall härvid förete utredning för 
pensionsskyddscentralen om att det nya 
tilläggspensionsskyddet innebär ersättande 
av tidigare tilläggspensionsskydd med nytt 
pensionsskydd, 
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3) till ett livförsäkringsbolag, en pen-
sionskassa eller en pensionsstiftelse får för 
fastställande av tilläggspensionsskyddet 
och kostnaderna för det utlämnas uppgifter 
om arbetstagarnas arbetsavtalsförhållan-
den, pensionsrätt, ålders- och könsfördel-
ning och om de faktorer som påverkar pen-
sionens belopp samt, för fastställande av 
tilläggspensionsskyddets slutliga innehåll, 
arbetstagarnas namn- och adressuppgifter, 
personbeteckningar, uppgifter om pensio-
nernas belopp och om de faktorer som på-
verkar pensionens belopp samt övriga nöd-
vändiga uppgifter för ändamål som nämns i 
denna punkt; en förutsättning för utläm-
nande av preciserade personuppgifter är 
dock att livförsäkringsbolaget, pensionskas-
san eller pensionsstiftelsen har sett till att 
de arbetstagare som omfattas av tilläggs-
pensionsarrangemanget, efter att försäk-
ringsavtalet eller pensionsarrangemanget 
godkänts, har fått behövlig utredning om 
livförsäkringsbolagets, pensionskassans el-
ler pensionsstiftelsens möjlighet att få de 
nödvändiga uppgifterna och att arbetstaga-
ren inte uttryckligen avsäger sig tillläggs-
pensionsarrangemanget eller förbjuder ut-
lämnandet av uppgifter, 

4) till vederbörande myndighet och organ 
får utlämnas uppgifter som är nödvändiga 
för verkställandet av uppdrag enligt en 
överenskommelse om social trygghet som 
är bindande för Finland eller en internatio-
nell rättsakt om social trygghet, 

5) uppgifter om pension, pensionsrätt el-
ler försäkring som erhållits från en pen-
sionsanstalt som sköter verkställandet av i 
8 § 4 mom. 3—5 och 7—9 punkten nämnda 
lagar och pensionsstadgor får utlämnas till 
Folkpensionsanstalten eller en annan sådan 
mottagare som har rätt att få dessa uppgif-
ter med stöd av lag, 

6) till ett ministerium, skatteförvaltningen 
och anstalter eller sammanslutningar som 
har hand om det lagstadgade socialskydds-
systemet och som administrerar social-
skyddsförmåner som påverkas av en förmån 
enligt denna lag får i fråga om en person 
som erhållit en förmån enligt denna lag ut-
lämnas personbeteckning och övriga identi-
fieringsuppgifter, uppgifter om utbetalade 
förmåner, uppgifter om arbetsgivaren och 
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andra härmed jämförbara uppgifter som är 
nödvändiga för samkörning av personupp-
gifter för att utreda brott och missbruk som 
riktar sig mot socialskyddet och för någon 
annan övervakningsåtgärd av engångsna-
tur, samt till polis- och åklagarmyndighe-
terna ovan nämnda uppgifter, som är nöd-
vändiga för att utreda brott och väcka åtal; 
dock inte uppgifter om hälsotillståndet i si-
tuationer enligt detta lagrum eller uppgifter 
som avser att beskriva grunderna för en 
persons behov av socialvård, 

7) till skatteförvaltningen får utlämnas de 
uppgifter som den behöver för uppfyllandet 
av den övervakningsskyldighet som före-
skrivs i lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996), om det finns skäl att misstän-
ka att arbetsgivaren inte har fullgjort sin 
innehållningsskyldighet, 

8) till en registeransvarig som bedriver 
kreditupplysningsverksamhet får utlämnas 
uppgifter om en enligt denna lag utsök-
ningsbar försäkringspremiefordran hos ar-
betsgivaren. 

I de fall som avses i 1 mom. 2 och 3 punk-
ten får pensionsanstalten lämna ut uppgif-
terna endast på det villkoret att pensions-
skyddscentralen har gett tillstånd därtill. 

Pensionsskyddscentralen har på det sätt 
som avses i det inledande stycket i 1 mom. 
dessutom rätt 

1) att till arbetstagarnas grupplivförsäk-
ringspool, som med fullmakt av livförsäk-
rings- och olycksfallsförsäkringsbolagen 
sköter ersättningsverksamheten i fråga om 
arbetstagarnas grupplivförsäkring, och till 
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt läm-
na ut namn, personbeteckning och dödsda-
tum för arbetstagare som haft en anställ-
ning som omfattas av denna lag och som 
avlidit före 65 års ålder, arbetstagarnas 
förmånstagares namn och personbeteck-
ningar samt övriga motsvarande uppgifter 
som behövs när det avgörs huruvida förut-
sättningarna för beviljande av grupplivför-
säkringens försäkringssumma uppfylls; 
motsvarande uppgifter har pensionsskydds-
centralen rätt att lämna ut också till Stats-
kontoret och den kommunala pensionsan-
stalten för behandling av ekonomiskt stöd 
motsvarande grupplivförsäkring, 

2) att lämna ut uppgifter som den fått med 



 RP 85/2003 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
    

 

117

stöd av 17 och 17 a § till de pensionsanstal-
ter som sköter verkställandet av i 8 § 4 
mom. 3—5 och 7—9 punkten nämnda lagar 
och pensionsstadgor och som med stöd av 
lag har rätt att få dessa uppgifter av ar-
betsgivaren, av en instans som nämns i 
17 a § eller av pensionsskyddscentralen. 

Pensionsanstalterna och pensionsskydds-
centralen skall i och för utlämnandet av så-
dana uppgifter som avses i 1 mom. 5 punk-
ten och 3 mom. 2 punkten komma överens 
med de pensionsanstalter som sköter verk-
ställandet av i 8 § 4 mom. 3—5 och 7—9 
punkten nämnda lagar och pensionsstadgor 
om vad som kan vidareutlämnas ur de upp-
gifter som avses ovan och till vem de kan 
vidareutlämnas. 

 
 17 g § 

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag och 
dess ombud har rätt att utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter 
till ett annat företag som hör till samma i 
14 b kap. lagen om försäkringsbolag av-
sedda försäkringsgrupp eller i 18 kap. 6 b § 
2 mom. lagen om försäkringsbolag avsedda 
ekonomiska sammanslutning lämna ut så-
dana uppgifter som omfattas av tystnads-
plikten och som är nödvändiga för skötseln 
av uppgifterna enligt denna lag. 

Utöver det som bestäms i 1 mom. kan ar-
betspensionsförsäkringsbolaget till ett an-
nat företag som avses i 1 mom. lämna ut de 
uppgifter som behövs för kundbetjäning, 
skötseln av kundförhållanden och annan 
kundhantering. Sådana uppgifter är arbets-
givarens eller företagarens namn, person-
beteckning, företags- och organisations-
nummer eller kundbeteckning, uppgifter 
som behövs för kontakter, uppgifter om fö-
retagets ägandeförhållanden och försäk-
ringsarrangemang och lönesumman samt 
sådana uppgifter i anslutning till kundhan-
teringen som jämställs med dessa uppgifter. 

Vad som i denna lag bestäms om skyldig-
heten att iaktta sekretess och brott mot den 
gäller också dem som har fått en sekretess-
belagd uppgift på grundval av denna para-
graf. 
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 17 h § 
Den som lämnar uppgifter vidare med 

stöd av 17 f och 17 g § ansvarar för att in-
nehållet i de uppgifter som lämnas ut mot-
svarar de uppgifter som den som lämnar ut 
uppgifterna fick av den som gav dem. 

Innan uppgifter lämnas vidare med stöd 
av 17 f § skall den som lämnar ut uppgif-
terna försäkra sig om att den som tar emot 
uppgifterna enligt lag har rätt att få de ut-
lämnade uppgifterna av den som har gett 
dem till den som lämnar ut uppgifterna. 

 
 17 i § 

Pensionsskyddscentralen och, med dess 
samtycke, pensionsanstalterna har, utöver 
det som bestäms i 29 § 3 mom. lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet, rätt 
att öppna en teknisk anslutning 

1) för en sammanslutning eller inrättning 
som verkställer lagstadgad socialförsäkring 
till sådana uppgifter i sina personregister 
som sammanslutningen eller inrättningen 
med stöd av denna eller en annan lag har 
rätt att få för verkställigheten av sina upp-
gifter, 

2) för myndigheter eller organ som nämns 
i 17 f § 1 mom. 4 och 5 punkten för utläm-
nande av uppgifter som avses i dessa punk-
ter, 

3) för försäkringsbolag som idkar frivillig 
pensionsförsäkring som avses i 96 § in-
komstskattelagen (1535/1992) till sådana 
uppgifter i sina register som är nödvändiga 
för att utreda avdrag i beskattningen på ba-
sis av frivillig pensionsförsäkringspremie, 

4) för ett livförsäkringsbolag, en pen-
sionskassa eller en pensionsstiftelse för ut-
lämnande av uppgifter som avses i 17 f § 1 
mom. 1—3 punkten. 

Pensionsskyddscentralen har utöver det 
som bestäms i 1 mom. rätt att öppna en tek-
nisk anslutning för de i 17 f § 3 mom. 1 och 
2 punkten nämnda instanserna för lämnan-
det av uppgifter som avses i dessa punkter. 

En teknisk anslutning får dock öppnas för 
utlämnande av uppgifter som avses i 17 f § 
1 mom. 5 punkten och 3 mom. 2 punkten 
endast om därom kommits överens enligt 17 
f § 4 mom. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får 
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även hämtas sekretessbelagda uppgifter 
utan samtycke av den vars intressen sekre-
tessen är avsedd att skydda. Om det dock är 
fråga om en teknisk anslutning som öppnats 
med stöd av 1 mom. 3 punkten, får sekre-
tessbelagda personuppgifter med hjälp av 
den hämtas endast med samtycke av perso-
nen i fråga. 

Innan en teknisk anslutning öppnas skall 
den som begär uppgifter förete en utredning 
för den som öppnar anslutningen om att 
uppgifterna skyddas på behörigt sätt. 

 
 17 j § 

Pensionsanstalten skall på förhand på 
lämpligt sätt informera pensionssökanden 
om var uppgifter om denne finns att få och 
vart uppgifterna i regel kan lämnas ut.  

 
 
 Straffbestämmelser 

17 k § 
En arbetsgivare eller dennes företrädare 

som uppsåtligen underlåter att sköta för-
säkringsskyldigheten enligt denna lag eller 
till någon som handhar uppdrag enligt den-
na lag lämnar felaktiga uppgifter som är 
nödvändiga enligt denna lag och som på-
verkar försäkringspremien eller vägrar att 
lämna ut dessa uppgifter eller uppsåtligen 
felaktigt innehåller arbetstagarens pen-
sionsavgift som avses i 12 b § 1 mom. skall, 
om inte gärningen med hänsyn till sin men-
lighet och skadlighet samt andra omstän-
digheter som har samband med den, be-
dömd som en helhet är ringa eller om inte 
strängare straff för gärningen bestäms nå-
gon annanstans i lag, för brott mot ar-
betsgivarens skyldigheter enligt lagen om 
pension för arbetstagare dömas till böter. 

En arbetsgivare eller dennes företrädare 
som i andra fall än de som avses i 1 mom. 
uppsåtligen underlåter att lämna uppgifter 
enligt denna lag eller uppsåtligen lämnar 
felaktiga uppgifter skall, om inte gärningen 
med hänsyn till sin menlighet och skadlig-
het samt andra omständigheter som har 
samband med den, bedömd som en helhet 
är ringa eller om inte strängare straff för 
gärningen bestäms någon annanstans i lag, 
för brott mot skyldigheten att lämna 
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uppgifter enligt lagen om pension för ar-
betstagare dömas till böter. 

I denna paragraf avses med arbetsgivare 
den  som låter utföra arbete i ett arbetsav-
talsförhållande eller därmed jämförbart an-
ställningsförhållande samt den som faktiskt 
utövar den beslutanderätt som hör till ar-
betsgivaren. Med arbetsgivarens företräda-
re avses en medlem i ett lagstadgat eller 
annat beslutande organ hos en juridisk per-
son som är arbetsgivare samt den som i ar-
betsgivarens ställe leder eller övervakar 
arbetet.  

Till straff för ett förfarande som är straff-
bart enligt denna paragraf döms den mot 
vars förpliktelser gärningen eller försum-
melsen strider. Vid bedömningen av detta 
skall beaktas dennes ställning, arten och 
omfattningen av hans uppgifter och befo-
genheter samt även i övrigt hans andel i att 
den lagstridiga situationen uppkommit eller 
fortgått.  

 
 
 

18 § 
Om arbetsgivare eller pensionsanstalt 

lämnar enligt denna lag erforderlig, på för-
säkringspremien eller fördelningen av kost-
naderna för pensionerna inverkande uppgift 
oriktigt, eller vägrar lämna uppgift eller på 
svikligt sätt innehåller i 11 § 4 mom. nämnd 
försäkringspremie oriktigt, skall bötesstraff 
ådömas, såvida strängare straff för gärning-
en inte är stadgat i annan lag. 

Den som vid fullgörande av uppdrag en-
ligt denna lag har fått uppgifter om någons 
ekonomiska ställning eller hälsotillstånd får 
inte utan lov röja dem. 

Till straff för brott mot tystnadsplikten 
enligt 2 mom. döms enligt 38 kap. 2 § 2 
mom. strafflagen, om inte gärningen skall 
bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller 
strängare straff för den stadgas på något an-
nat ställe än i 38 kap. 1 § strafflagen.  

Allmän åklagare får inte väcka åtal för 
brott som nämns i 1 mom., om inte målsä-
ganden har anmält brottet till åtal.  

Återkrav av förmån och kvittning 

18 § 
Om en person har fått en i denna lag av-

sedd förmån till ett större belopp än vad 
han eller hon haft rätt till, skall den förmån 
som betalts utan grund krävas tillbaka. 

Återkrav av en förmån som betalts utan 
grund kan lämnas helt eller delvis därhän 
om detta kan anses skäligt och om utbetal-
ningen av förmånen inte kan anses vara en 
följd av förmånstagarens eller dennes före-
trädares svikliga förfarande eller om det 
belopp som skall krävas tillbaka är obetyd-
ligt. 

En förmån som betalts utan grund får 
även återkrävas genom kvittning mot fram-
tida pensionsposter. Från den pensionspost 
som i varje enskilt fall skall utbetalas får 
dock inte utan pensionstagarens medgivan-
de dras av mer än en sjättedel av den del av 
pensionsposten som återstår sedan på den-
na har verkställts förskottsinnehållning med 
stöd av lagen om förskottsuppbörd eller 
uppburits källskatt med stöd av lagen om 
beskattning av begränsat skattskyldig för 
inkomst och förmögenhet (627/1978). 

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas 
också när en pensionsanstalt i egenskap av 
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pensionsanstalt inom den privata sektorn 
eller sådan sista pensionsanstalt som avses 
i 10 d § 2 mom. utan grund har betalt ut 
förmåner enligt pensionslagar för den pri-
vata sektorn. Till den del den sista pen-
sionsanstalten utan grund har betalt ut för-
måner enligt pensionslagar för den offentli-
ga sektorn, fattas återkravsbeslutet av den 
aktuella pensionsanstalten inom den offent-
liga sektorn enligt vad som föreskrivs i den 
lag som gäller den. Den sista pensionsan-
stalten skall dock ge en beslutssamman-
ställning över de förmåner som återkrävs 
samt återkräva beloppet. Om den sista pen-
sionsanstalten sköter återkravet genom 
kvittning enligt 3 mom., skall såsom den 
pensionsrat som avses där betraktas det 
sammanlagda beloppet av de pensionsrater 
som den sista pensionsanstalten skall beta-
la. 

 
19 § 

En avgift som med stöd av denna lag fast-
ställts av en pensionsanstalt eller pensions-
skyddscentralen jämte en på avgiften för ti-
den för betalningsdröjsmål beräknad årlig 
dröjsmålsränta enligt den räntefot som av-
ses i 4 § 3 mom. räntelagen får utsökas utan 
dom eller utslag på det sätt som stadgas i 
lagen om indrivning av skatter och avgifter 
i utsökningsväg (367/1961). 
— — — — — — — — — — — — — —  

19 § 
En avgift som med stöd av denna lag fast-

ställts av en pensionsanstalt eller pensions-
skyddscentralen samt en på avgiften för ti-
den för betalningsdröjsmål beräknad årlig 
dröjsmålsränta enligt den räntefot som av-
ses i 4 § 1 mom. räntelagen (633/1982) får 
utsökas utan dom eller beslut på det sätt 
som bestäms i lagen om indrivning av skat-
ter och avgifter i utsökningsväg (367/1961). 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
19 c § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om kommunen har ordnat vård eller om-

vårdnad på institution eller familjevård för 
en pensionsberättigad, skall pensionsanstal-
ten på yrkande av kommunen till kommu-
nen betala den pension som den pensions-
berättigade har rätt till för tiden i vård eller 
omvårdnad på institution eller i familjevård, 
för att användas på det sätt som 14 § lagen 
om klientavgifter inom social- och hälso-
vården (734/1992) föreskriver.  

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 likväl 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om kommunen eller samkommunen har 

ordnat vård eller omvårdnad på institution 
eller familjevård för en pensionsberättigad, 
skall pensionsanstalten på yrkande av 
kommunen eller samkommunen till kom-
munen eller samkommunen betala den pen-
sion som den pensionsberättigade har rätt 
till för tiden i vård eller omvårdnad på insti-
tution eller i familjevård, för att användas 
på det sätt som föreskrivs i 14 § lagen om 
klientavgifter inom social- och hälsovården 
(734/1992). 
— — — — — — — — — — — — — —  

I de fall som avses i 1—6 mom. utbetalas 
pensionen till arbetsgivaren, arbetslöshets-
kassan, folkpensionsanstalten, det organ 
som avses i 4 mom., kommunen eller sam-
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endast under förutsättning att meddelandet 
om utbetalning av pensionen har gjorts till 
pensionsanstalten minst två veckor före den 
dag då pensionen skall utbetalas. 

kommunen likväl endast under förutsättning 
att meddelandet om utbetalning av pensio-
nen har gjorts till pensionsanstalten minst 
två veckor före den dag då pensionen skall 
utbetalas. 

 
19 d § 

Fördröjs utbetalningen av pension eller en 
annan förmån som avses i denna lag, skall 
pensionsanstalten betala den fördröjda pen-
sionen eller andra förmånen förhöjd för 
dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer 
den räntefot som avses i 4 § 3 mom. ränte-
lagen. Skyldighet att betala förmånen för-
höjd gäller likväl inte den del av förmånen 
som utges till en annan försäkrings- eller 
pensionsan-stalt som bedriver lagstadgad 
försäkringsverksamhet eller till folkpen-
sionsanstalten eller en arbetslöshetskassa, 
om det inte är fråga om en sådan prestation 
som avses i 19 c §. 
— — — — — — — — — — — — — —  

19 d § 
Fördröjs utbetalningen av pension eller en 

annan förmån som avses i denna lag, skall 
pensionsanstalten betala den fördröjda pen-
sionen eller förmånen av annat slag förhöjd 
för dröjsmålstiden. Förhöjningen per år föl-
jer den räntefot som avses i 4 § 1 mom. rän-
telagen. Skyldighet att betala förmånen för-
höjd gäller likväl inte den del av förmånen 
som utges till en annan försäkrings- eller 
pensionsanstalt som bedriver lagstadgad 
försäkringsverksamhet eller till folkpen-
sionsanstalten eller en arbetslöshetskassa, 
om det inte är fråga om en sådan prestation 
som avses i 19 c § 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
21 § 

En part som är missnöjd med en pen-
sionsanstalts beslut i ett ärende som gäller 
pension eller skyldigheter som i denna lag 
bestäms för en arbetsgivare, får söka änd-
ring i beslutet genom skriftliga besvär hos 
pensionsnämnden senast den 30 dagen efter 
den dag då parten fick del av beslutet. Det-
samma gäller ett dylikt beslut av pensions-
skyddscentralen och pensionsskyddscentra-
lens beslut i ett ärende som gäller skyldig-
heter som i denna lag bestäms för en pen-
sionsanstalt samt de beslut av pensions-
skyddscentralen som avses i 1 § 7 mom, 1 
c § 2 mom., 9 a § 1 mom., 10 a § 2 mom., 
12 § 6 mom. och 14 § 3 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ändring i en beslutssammanställning som 
en pensionsanstalt inom den privata sektorn 
har givit i egenskap av sista pensionsanstalt 
söks och besvärsärendet behandlas enligt 
1—4 mom. och 21 a § 5—8 mom. Ändring 
i en beslutssammanställning som den kom-
munala pensionsanstalten eller statskontoret 
har givit i egenskap av sista pensionsanstalt 
söks och besvärsärendet behandlas enligt 
vad som föreskrivs i de pensionslagar för 
den offentliga sektorn som avses i 10 d § 2 
mom. 

21 § 
En part som är missnöjd med en pen-

sionsanstalts beslut i ett ärende som gäller 
pension eller skyldigheter som i denna lag 
bestäms för en arbetsgivare, får söka änd-
ring i beslutet genom skriftliga besvär hos 
pensionsnämnden senast den 30 dagen efter 
den dag då parten fick del av beslutet. Det-
samma gäller ett dylikt beslut av pensions-
skyddscentralen och pensionsskyddscentra-
lens beslut i ett ärende som gäller skyldig-
heter som i denna lag bestäms för en pen-
sionsanstalt samt de beslut av pensions-
skyddscentralen som avses i 1 § 7 mom, 1 
c § 2 mom., 10 a § 2 mom., 12 § 6 mom. 
och 14 § 3 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ändring i en beslutssammanställning som 
en pensionsanstalt inom den privata sektorn 
har givit i egenskap av sista pensionsanstalt 
söks och besvärsärendet behandlas enligt 
1—4 mom. och 21 a § 5—8 mom. Ändring 
i en beslutssammanställning som en pen-
sionsanstalt inom den offentliga sektorn har 
givit i egenskap av sista pensionsanstalt 
söks och besvärsärendet behandlas enligt 
vad som föreskrivs i de pensionslagar för 
den offentliga sektorn som avses i 10 d § 2 
mom. 
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21 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Gäller överklagandet av beslutssamman-
ställningen enbart bedömning av arbetsför-
mågan och godkänner pensionsanstalten 
inom den privata sektorn i egenskap av sista 
pensionsanstalt de yrkanden som framförts i 
den besvärsskrift som tillställts den, skall 
den ge en ny, rättad beslutssammanställ-
ning. Om den inte rättar beslutssamman-
ställningen, tillämpas det förfarande som 
föreskrivs i 3 och 4 mom. 

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Om samtliga pensionsanstalter vilkas be-

slut besvären gäller godkänner ändringssö-
kandens yrkanden till den del de gäller ifrå-
gavarande pensionsanstalts beslut, skall 
pensionsanstalten inom den privata sektorn 
i egenskap av sista pensionsanstalt ge en ny, 
rättad beslutssammanställning. I en på detta 
sätt rättad beslutssammanställning får änd-
ring sökas enligt denna lag. Rättar någon av 
ovan avsedda pensionsanstalter inte sitt be-
slut i enlighet med ändringssökandens krav, 
skall den sista pensionsanstalten inom 60 
dagar från besvärstidens utgång tillställa 
den besvärsinstans som avses i 3 mom. be-
svärsskriften samt de utlåtanden som givits 
med anledning av den. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
Lagens 4 § 6 mom., 4 e § 2 mom., 6 a § 1 

mom. och 2 mom. 5 punkt, 7 § 4 mom., 7 
d § 1 mom., 7 f § 1 mom. 1 och 5 punkt, 8 § 
3 mom. och 12 c § 1 mom. gäller till och 
med den 31 december 2004. 

Om en i 10 d § avsedd pensionsanstalt 
inom den offentliga sektorn beviljar en pen-
sionssäkande som har fyllt 60 år och är 
född 1944—1947 invalidpension som indi-
viduell förtidspension, avgör pensionsan-
stalten inom den privata sektorn sökandens 
rätt att få invalidpension enligt pensionsla-
garna för den privata sektorn. När en pen-
sionsanstalt inom den privata sektorn avgör 
ett invalidpensionsärende med stöd av 4 § 8 
mom. skall den beakta det avgörande som 
pensionsanstalten inom den offentliga sek-
torn träffat samt det som sägs i de anvis-
ningar som pensionsskyddscentralen med-
delar med stöd av 4 § 8 mom. 

Lagens 4 § 3 mom., 4 e § 2 mom., 10 d § 
2 och 4—8 mom. och 12 d § 1 mom. tilläm-
pas på pensionsansökningar som blir an-
hängiga efter det att lagen har trätt i kraft. 
De bestämmelser som nämns i första me-
ningen i detta moment tillämpas dock inte, 
om pensionssökanden på grundval av eget 
arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller 
egen verksamhet som företagare får pen-
sion eller på basis av ansökan som blivit 
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anhängig innan lagen trätt i kraft har rätt 
att få pension enligt en lag som nämns i 8 § 
4 mom. 1—4, 7, 8 eller 10—13 punkten och 
om han eller hon genom ansökan som blivit 
anhängig efter ikraftträdandet ansöker om 
ny pension eller fortsatt utbetalning av tidi-
gare beviljad pension. Dessa bestämmelser 
tillämpas inte heller när pension som bevil-
jats på ansökan vilken blivit anhängig in-
nan lagen träder i kraft och som senare av-
brutits börjar betalas på nytt efter det att 
lagen har trätt i kraft. Om förmånslåtaren 
vid sin död fick sådan pension på vilken inte 
tillämpats de bestämmelser som nämns i 
första meningen i detta moment, skall be-
stämmelserna inte heller tillämpas på fa-
miljepension som beviljas efter honom eller 
henne.  

——— 
 
 
 
2 . 
 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för ar-
betstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 4 maj 2001 om ändring av lagen om 

pension för arbetstagare (375/2001) som följer:  
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lagen tillämpas på pensionsansökningar 
som blir anhängiga efter det att lagen har 
trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om 
pensionssökanden på grundval av eget ar-
bets- eller tjänsteförhållande eller egen 
verksamhet som företagare får pension en-
ligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1—4 el-
ler 10—13 punkten lagen om pension för 
arbetstagare, pensionen har beviljats innan 
lagen träder i kraft och utbetalningen av 
pensionen har inletts när lagen träder i kraft. 
Detta gäller så länge pensionen betalas utan 
avbrott eller när avbruten pension börjar be-
talas på nytt.  

 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lagen tillämpas på pensionsansökningar 

som blir anhängiga efter det att lagen har 
trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om 
pensionssökanden på grundval av eget ar-
betsavtals- eller tjänsteförhållande eller 
egen verksamhet som företagare får pension 
eller på ansökan vilken blivit anhängig före 
ikraftträdandet har rätt att få pension enligt 
en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1–4, 7, 8 el-
ler 10—13 punkten lagen om pension för 
arbetstagare och om han eller hon genom 
ansökan som blivit anhängig efter ikraftträ-
dandet ansöker om ny pension eller fortsatt 
utbetalning av tidigare beviljad pension. 
Lagen tillämpas inte heller när pension som 
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— — — — — — — — — — — — — —  

beviljats på ansökan vilken blivit anhängig 
innan lagen träder i kraft och som senare 
avbrutits börjar betalas på nytt efter det att 
lagen har trätt i kraft. Om förmånslåtaren 
vid sin död fick sådan pension på vilken 
denna lag inte tillämpats, skall lagen inte 
heller tillämpas på familjepension som be-
viljas efter honom eller henne.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
——— 

 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 

Lag 

om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbets-
förhållanden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållan-

den (134/1962) 10 § 1 och 4 mom. samt temporärt 13 a §, 
dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 1 mom. i lag 691/1968 och 4 mom. i lag 314/1995 samt 

13 a § i lag 376/2001, och 
fogas temporärt till 4 a §, sådan den lyder i lagarna 560/1993, 1483/1995 och 631/2002, ett 

nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som 
upphävts genom nämnda lag 1483/1995, och till 10 c §, sådan den lyder i nämnda lag 
560/1993, ett nytt 4 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 4 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
En arbetstagare som avses i 1 mom. har 

efter fyllda 58 år rätt att få individuell för-
tidspension också när han eller hon efter 
det att ett arbetsförhållande som omfattas 
av denna lag har upphört, för ett senare 
tjänste- eller arbetsförhållande har bevil-
jats individell förtidspension enligt 9 c § la-
gen om statens pensioner, 33 § lagen om 
kommunala pensioner, 1 § pensionslagen 
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för evangelisk-lutherska kyrkan eller 13 § 
lagen om Folkpensionsanstalten, om inte 
något annat följer av 10 d § 5 mom. lagen 
om pension för arbetstagare. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 
 
 

10 § 
Arbetsgivare är skyldig att erlägga försäk-

ringspremie, som på framställning av ve-
derbörande arbetspensionskassa eller i 2 § 
avsedd annan pensionsanstalt fastställes av 
social- och hälsovårdsministeriet för alla 
arbetsgivare på samma område till samma 
procenttal av de löner, som arbetsgivaren 
utbetalat till sina i arbetsförhållande stående 
arbetstagare på arbetsområde, som hör till 
denna lags tillämpningsområde. Härvid be-
aktas likväl icke lön, som utbetalats till 
funktionär eller till annan i 1 § 2 mom. eller 
i 3 § avsedd arbetstagare. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Har arbetsgivaren försummat att erlägga 

en försäkringspremie som avses i denna lag 
och rättar han inte, sedan han uppmanats 
därtill, sin försummelse inom en av arbets-
pensionskassan föreskriven skälig tid, kan 
kassan på basis av inhämtad utredning eller, 
om sådan saknas, enligt uppskattning påföra 
arbetsgivaren en försäkringspremie som 
förhöjts till högst det dubbla beloppet. För-
säkringspremie får dock inte påföras för an-
nan tid än för det löpande kalenderåret och 
de fem föregående kalenderåren. En försäk-
ringspremie som påförts av arbetspensions-
kassan jämte en på premien för tiden för be-
talningsdröjsmål beräknad årlig dröjsmåls-
ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 
mom. räntelagen får utsökas utan dom eller 
utslag på det sätt som stadgas i lagen om 
indrivning av skatter och avgifter i utsök-
ningsväg (367/1961). 

 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

10 § 
Arbetsgivaren är skyldig att betala en för-

säkringspremie som social- och hälso-
vårdsministeriet på framställning av arbets-
pensionskassan eller en i 2 § avsedd annan 
pensionsanstalt fastställer för alla arbetsgi-
vare på samma område till samma procent-
tal av de löner som arbetsgivaren utbetalat 
till sina anställda i arbetsförhållande på ett 
arbetsområde som hör till denna lags till-
lämpningsområde. Härvid beaktas likväl 
inte löner som utbetalats till funktionärer el-
ler till andra arbetstagare som avses i 1 § 2 
mom. eller i 3 §. Om tidpunkten och sättet 
för betalning av försäkringspremien be-
stäms genom förordning av statsrådet.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Har arbetsgivaren försummat att betala en 
försäkringspremie som avses i denna lag 
och rättar han inte, sedan han uppmanats 
därtill, sin försummelse inom en av arbets-
pensionskassan föreskriven skälig tid, kan 
kassan på basis av inhämtad utredning eller, 
om sådan saknas, enligt uppskattning påföra 
arbetsgivaren en skälig försäkringspremie 
som förhöjts till högst det dubbla beloppet. 
Försäkringspremie får dock inte påföras för 
annan tid än för det löpande kalenderåret 
och de fem föregående kalenderåren. Ar-
betspensionskassan har även rätt att för den 
tid som försäkringspremien försenats ta ut 
en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot 
som avses i 4 § 1 mom. räntelagen 
(633/1982). En försäkringspremie som på-
förts av arbetspensionskassan samt en på 
premien för betalningsdröjsmålet beräknad 
årlig dröjsmålsränta får utsökas utan dom 
eller beslut på det sätt som bestäms i lagen 
om indrivning av skatter och avgifter i ut-
sökningsväg (367/1961).  
— — — — — — — — — — — — — —  
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 10 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Pensionsskyddscentralen skall på begä-
ran av arbetstagaren skriftligen delge den-
ne det enligt första meningen i 9 § 2 mom. 
lagen om pension för arbetstagare justera-
de sammanlagda lönebelopp för vilket för-
säkringspremier på grund av arbetsförhål-
landet har betalats till arbetspensionskas-
san.  
 

 
 

13 a § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller dessutom i tillämpliga delar 1 § 6 och 
7 mom., 3 § 2 mom., 3 a §, 4 § 1 och 5 
mom., 4 a § 2–6 mom., 4 b–4 d, 4 f–4 h och 
4 j–4 n §, 5 § 4 och 6 mom., 5 c, 7 f–7 h, 8, 
8 a–8 g, 9, 9 a, 10, 10 a–10 d och 12 §, 12 a 
§ 4 och 5 mom., 12 d, 13 a och 13 b §, 15 § 
2 mom. samt 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 17 b, 
18, 19 b–19 d, 20, 21, 21 a–21 e, 22 och 23 
§ lagen om pension för arbetstagare. 

13 a §  
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller dessutom i tillämpliga delar 1 § 6 och 
7 mom., 3 § 2 och 3 mom., 3 a §, 4 § 1 och 
5 mom., 4 a § 2—6 mom., 4 b—4 d och 4 
f—4 n §, 5 § 4 och 6 mom., 5 c, 7 f—7 h, 8, 
8 a—8 g, 9, 10, 10 a—10 d och 12 §, 12 a § 
4 och 5 mom., 12 d, 13 a, 13 b och 14 §, 
15 § 2 mom., 15 a, 15 b, 16, och 17 §, 
17 a § 1 mom., 17 b—17 e §, 17 f § 1, 2 och 
4 mom., 17 h §, 17 i § 1 och 3—5 mom. 
samt 17 j, 17 k, 18, 19 b—19 d, 20, 21, 21 
a—21 e, 22 och 23 § lagen om pension för 
arbetstagare. 

Till den del arbetspensionskassans verk-
samhet inte gäller verkställighet av pen-
sionsskyddet iakttas i fråga om arbetspen-
sionskassans verksamhet i tillämpliga delar 
165 och 165 a—165 c § lagen om försäk-
ringskassor (1164/1992).  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
Lagens 4 a § 2 mom., 10 c § 4 mom. och 

13 a § 1 mom. gäller till och med den 31 
december 2004. 

——— 
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4. 
 
 
 
 

Lag 

 
om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för ar-

betstagare i kortvariga arbetsförhållanden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 4 maj 2001 om ändring av lagen om 

pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (376/2001) som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lagen tillämpas på pensionsansökningar 
som blir anhängiga efter det att lagen har 
trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om 
pensionssökanden på grundval av eget ar-
bets- eller tjänsteförhållande eller egen 
verksamhet som företagare får pension en-
ligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1—4 el-
ler 10—13 punkten lagen om pension för 
arbetstagare, pensionen har beviljats innan 
lagen träder i kraft och utbetalningen av 
pensionen har inletts när lagen träder i kraft. 
Detta gäller så länge pensionen betalas utan 
avbrott eller när avbruten pension börjar be-
talas på nytt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Lagen tillämpas på pensionsansökningar 

som blir anhängiga efter det att lagen har 
trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om 
pensionssökanden på grundval av eget ar-
betsavtals- eller tjänsteförhållande eller 
egen verksamhet som företagare får pension 
eller på basis av ansökan som blivit an-
hängig innan lagen trätt i kraft har rätt att 
få pension enligt en lag som nämns i 8 § 4 
mom. 1—4, 7, 8 eller 10—13 punkten lagen 
om pension för arbetstagare och om han el-
ler hon genom ansökan som blivit anhängig 
efter ikraftträdandet ansöker om ny pension 
eller fortsatt utbetalning av tidigare bevil-
jad pension. Lagen tillämpas inte heller när 
pension som beviljats på ansökan vilken 
blivit anhängig innan lagen träder i kraft 
och som senare avbrutits börjar betalas på 
nytt efter det att lagen har trätt i kraft. Om 
förmånslåtaren vid sin död fick sådan pen-
sion på vilken denna lag inte tillämpats, 
skall den inte heller tillämpas på familje-
pension som beviljas efter honom eller hen-
ne.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
——— 
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5. 
 
 
 

Lag 

om ändring av 8 § lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 26 juli 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbets-

tagare (662/1985) 8 § 1 mom., sådant det lyder i lag 648/2002, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 § 
Har arbetsgivaren försummat att betala en 

försäkringspremie som avses i denna lag 
och rättar han inte, sedan han uppmanats 
därtill, sin försummelse inom en av pen-
sionskassan föreskriven skälig tid, kan pen-
sionskassan på basis av inhämtad utredning 
eller, om sådan saknas, enligt uppskattning 
påföra arbetsgivaren en skälig försäkrings-
premie som förhöjts till högst det dubbla 
beloppet. Försäkringspremie får dock inte 
påföras för annan tid än för det löpande ka-
lenderåret och de fem föregående kalender-
åren. Pensionskassan har även rätt att för 
den tid som försäkringspremien försenats 
uppbära en årlig dröjsmålsränta enligt den 
räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen 
(633/1982). En försäkringspremie som på-
förts av pensionskassan jämte en på premi-
en för betalningsdröjsmålet beräknad årlig 
dröjsmålsränta får utsökas utan dom eller 
beslut på det sätt som bestäms i lagen om 
indrivning av skatter och avgifter i utsök-
ningsväg (367/1961). 
— — — — — — — — — — — — — —  

8 § 
Har arbetsgivaren försummat att betala en 

försäkringspremie som avses i denna lag 
och rättar han inte, sedan han uppmanats 
därtill, sin försummelse inom en av pen-
sionskassan föreskriven skälig tid, kan pen-
sionskassan på basis av inhämtad utredning 
eller, om sådan saknas, enligt uppskattning 
påföra arbetsgivaren en skälig försäkrings-
premie som förhöjts till högst det dubbla 
beloppet. Försäkringspremie får dock inte 
påföras för annan tid än för det löpande ka-
lenderåret och de fem föregående kalender-
åren. Pensionskassan har även rätt att för 
den tid som försäkringspremien försenats ta 
ut en årlig dröjsmålsränta enligt den ränte-
fot som avses i 4 § 1 mom. räntelagen 
(633/1982). En försäkringspremie som på-
förts av pensionskassan jämte en på premi-
en för betalningsdröjsmålet beräknad årlig 
dröjsmålsränta får utsökas utan dom eller 
beslut på det sätt som bestäms i lagen om 
indrivning av skatter och avgifter i utsök-
ningsväg (367/1961).  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
——— 
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6. 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om sjömanspensioner  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) i 2 § 3 mom. inledande 

stycket och 1 punkten samt 5—8 mom., 3 c § 1 mom., 8 § 1 mom., 16 a § 4 mom., 16 d § 1 
mom., 17 § 2 mom., 28 § 1 mom., 28 c § 4 och 6 mom., 38 § 5 mom., 59 § 5 mom., 59 a § 6 
mom. och 63 a § 1 mom.,  

dessa lagrum sådana de lyder, i 2 § 3 och mom. inledande stycket och 1 punkten samt 5—8 
mom., 3 c § 1 mom., 17 § 2 mom., 28 § 1 mom., 59 § 5 mom. och 59 a § 6 mom. i lag 
379/2001, 8 § 1 mom. i lag 316/1995, 16 a § 4 mom., 16 d § 1 mom. och 38 § 5 mom. i lag 
1745/1995, 28 c § 4 och 6 mom. i lag 1333/1999 samt 63 a § 1 mom. i lag 836/1996, och 

fogas till 2 §, sådan den lyder i nämnda lag 379/2001, ett nytt 9 mom., varvid de nuvarande 
9 och 10 mom. blir 10 och 11 mom., som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om en arbetstagare har omfattats av pen-
sionsskydd såväl enligt en pensionslag för 
den privata sektorn som enligt en lag som 
avses i 8 § 4 mom. 3 eller 4 punkten lagen 
om pension för arbetstagare (pensionslagar 
för den offentliga sektorn) och om pen-
sionsskydd i enlighet med minimivillkoren 
vid tidpunkten för pensionsfallet eller där-
förinnan senast hade ordnats för honom el-
ler henne i en pensionsanstalt inom den pri-
vata sektorn, skall denna pensionsanstalt 
(sista pensionsanstalt)  

1) ge en beslutssammanställning som 
upptar pensionsanstaltens beslut enligt 2 
mom. samt beslut av den kommunala pen-
sionsanstalten och statskontoret (pensions-
anstalter inom den offentliga sektorn) som 
sköter pensionsskydd enligt pensionslagar-
na för den offentliga sektorn och motsva-
rande familjepensionsskydd, och  
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en arbetstagare har omfattats av pen-

sionsskydd såväl enligt en pensionslag för 
den privata sektorn som enligt en lag som 
avses i 8 § 4 mom. 3, 4, 7 eller 8 punkten 
lagen om pension för arbetstagare (pen-
sionslagar för den offentliga sektorn) och 
om pensionsskydd i enlighet med minimi-
villkoren vid tidpunkten för pensionsfallet 
eller därförinnan senast hade ordnats för 
honom eller henne i en pensionsanstalt 
inom den privata sektorn, skall denna pen-
sionsanstalt (sista pensionsanstalt) 

1) ge en beslutssammanställning som 
upptar pensionsanstaltens beslut enligt 2 
mom. samt beslut av de pensionsanstalter 
(pensionsanstalter inom den offentliga sek-
torn) som sköter pensionsskydd enligt pen-
sionslagarna för den offentliga sektorn och 
motsvarande familjepensionsskydd, och 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
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Dock gäller att om den återstående tiden 
eller motsvarande förtjänst beaktas på nå-
gon annan grund än arbetstagarens sista ar-
bets- eller tjänsteförhållande eller företa-
garverksamhet när pensionens belopp räk-
nas ut, är sista pensionsanstalt utan hinder 
av 2—4 mom. den pensionsanstalt där pen-
sionsskyddet för den återstående tiden eller 
motsvarande pensionsskydd har ordnats.  

 
 
Om en pensionsanstalt inom den offentli-

ga sektorn i egenskap av sista pensionsan-
stalt avgör en arbetstagares rätt till invalid-
pension med stöd av 9 § 1 mom. a eller b 
punkten eller 9 c § lagen om statens pensio-
ner eller motsvarande bestämmelser i den 
kommunala pensionsanstaltens pensions-
stadga och om det månatliga pensionsbe-
loppet från en pensionsanstalt inom den 
privata sektorn är större än tre gånger det 
belopp som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten 
lagen om pension för arbetstagare, skall 
denna pensionsanstalt inom den offentliga 
sektorn före sitt beslut begära att pensions-
anstalten inom den privata sektorn ger en 
bedömning av arbetstagarens arbetsförmå-
ga. Om pensionsanstalten inom den privata 
sektorn och den sista pensionsanstalten då 
är av olika åsikt om arbetstagarens arbets-
förmåga, tillämpas inte vad som i 17 § 2 
mom. föreskrivs om rätten till invaliditets-
pension och individuell förtidspension eller 
vad som i 4 mom. ovan föreskrivs om sista 
pensionsanstalt. 

 
 
En pensionsanstalt som betalar ålders-, 

invaliditets- eller arbetslöshetspension eller 
generationsväxlingspension, avträdelseer-
sättning eller avträdelsestöd betraktas som 
sista pensionsanstalt även när pensionstaga-
ren beviljas ny pension. Om pensionstaga-
ren dock söker invaliditetspension där den 
återstående tiden eller motsvarande förtjänst 
skall eller borde beaktas när pensionsbelop-
pet räknas ut, tillämpas inte på invaliditets-
pensionen vad som i 3—6 mom. bestäms 
om sista pensionsanstalt.  

Om den återstående tiden eller motsva-
rande förtjänst skall eller borde beaktas i 
pensioner både enligt pensionslagarna för 

Dock gäller att om den återstående tiden 
eller motsvarande förtjänst beaktas på nå-
gon annan grund än arbetstagarens sista ar-
betsavtals- eller tjänsteförhållande eller fö-
retagarverksamhet när pensionens belopp 
räknas ut, är sista pensionsanstalt utan hin-
der av 2—4 mom. den pensionsanstalt inom 
den privata eller den offentliga sektorn där 
pensionsskyddet för den återstående tiden 
eller motsvarande pensionsskydd har ord-
nats. 

Om en pensionsanstalt inom den offentli-
ga sektorn i egenskap av sista pensionsan-
stalt avgör en arbetstagares rätt till invalid-
pension eller individuell förtidspension med 
stöd av 9 § 1 mom. a eller b punkten eller 9 
c § lagen om statens pensioner, 24 § 1 mom. 
1 punkten eller 33 § lagen om kommunala 
pensioner, 1 § pensionslagen för evange-
lisk-lutherska kyrkan eller 13 § lagen om 
Folkpensionsanstalten och om den månatli-
ga pensionen från en pensionsanstalt inom 
den privata sektorn är större än tre gånger 
det belopp som avses i 1 § 1 mom. 2 punk-
ten lagen om pension för arbetstagare, skall 
pensionsanstalten inom den offentliga sek-
torn före beslutet begära att pensionsanstal-
ten inom den privata sektorn ger en bedöm-
ning av arbetstagarens arbetsförmåga. Om 
pensionsanstalten inom den privata sektorn 
och den sista pensionsanstalten då är av oli-
ka åsikt om arbetstagarens arbetsförmåga, 
tillämpas inte på pensionen vad som i 17 § 
2 mom. föreskrivs om rätten till invalidi-
tetspension och individuell förtidspension 
eller vad som i 4 mom. ovan föreskrivs om 
sista pensionsanstalt. 

En pensionsanstalt inom den privata eller 
den offentliga sektorn som betalar pension 
eller avträdelsestöd betraktas som sista pen-
sionsanstalt även när pensionstagaren bevil-
jas annan ny pension än invaliditetspension. 
En pensionsanstalt som betalar arbetslös-
hets- eller deltidspension betraktas dock 
som sista pensionsanstalt när pensionstaga-
ren beviljas invaliditetspension, om inte nå-
got annat följer av 8 mom. 

 
 
Om den återstående tiden eller motsva-

rande förtjänst skall eller borde beaktas i 
pensioner både enligt pensionslagarna för 
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den privata sektorn och enligt pensionsla-
garna för den offentliga sektorn när pen-
sionsbeloppet räknas ut, tillämpas inte vad 
som i 3—6 mom. föreskrivs om sista pen-
sionsanstalt, om inte pensionsanstalterna 
kommer överens om något annat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

den privata sektorn och enligt pensionsla-
garna för den offentliga sektorn när pen-
sionsbeloppet räknas ut eller om ny pension 
beviljas efter en sådan pension, tillämpas 
inte på behandlingen av pensionen vad som 
i 3—6 mom. föreskrivs om sista pensions-
anstalt. Detta förfarande tillämpas också 
när deltidspension beviljas samtidigt i en-
lighet med både en pensionslag för den pri-
vata sektorn och en pensionslag för den of-
fentliga sektorn. På behandling av familje-
pension tillämpas dock vad som i 3—6 be-
stäms om sista pensionsanstalt, trots att den 
återstående tiden eller motsvarande för-
tjänst skall beaktas i familjepensioner både 
enligt pensionslagarna för den privata sek-
torn och enligt pensionslagarna för den of-
fentliga sektorn när pensionsbeloppet räk-
nas ut. 

Pensionsanstalter inom arrangemanget 
med sista pensionsanstalt kan komma över-
ens om att arrangemanget med sista pen-
sionsanstalt skall iakttas även i de situatio-
ner som avses i 7 och 8 mom. Pensionssö-
kanden skall underrättas om vilken pen-
sionsanstalt som sköter hans eller hennes 
pensionsärende. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
3 c § 

Har en pensionskassa i egenskap av sådan 
sista pensionsanstalt som avses i 2 § 3 
mom. betalt ut pensioner enligt en lag som 
nämns i 8 § 4 mom. 3 eller 4 punkten lagen 
om pension för arbetstagare eller enligt 
motsvarande familjepensionsskydd, skall 
pensionsskyddscentralen återkräva och 
gottgöra pensionskassan dessa pensions-
kostnader jämte ränta senast under det ka-
lenderår som följer på utbetalningsåret. För-
skott kan också uppbäras för ändamålet. 
Pensionskostnaderna återkrävs och gottgörs 
enligt vad pensionsskyddscentralen och 
pensionsanstalterna inom den offentliga 
sektorn närmare avtalar särskilt om saken.  
— — — — — — — — — — — — — —  

3 c § 
Har en pensionskassa i egenskap av sådan 

sista pensionsanstalt som avses i 2 § 3 
mom. betalt ut pensioner eller familjepen-
sioner enligt en lag som nämns i 8 § 4 
mom. 3, 4, 7 eller 8 punkten lagen om pen-
sion för arbetstagare, skall pensionsskydds-
centralen driva in och gottgöra pensions-
kassan dessa pensionskostnader samt ränta 
senast under det kalenderår som följer på 
utbetalningsåret. Förskott kan också tas ut 
för ändamålet. Pensionskostnaderna drivs in 
och gottgörs enligt vad pensionsskyddscen-
tralen och pensionsanstalterna inom den of-
fentliga sektorn närmare avtalar särskilt om 
saken. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

8 §  
På en premie som inte har betalts inom 

föreskriven tid skall arbetsgivaren för 
dröjsmålstiden betala en årlig dröjsmålsrän-

8 § 
På en premie som inte har betalts inom 

föreskriven tid skall arbetsgivaren för 
dröjsmålstiden betala en årlig dröjsmålsrän-
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ta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 
mom. räntelagen.  
— — — — — — — — — — — — — —  

ta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 
mom. räntelagen (633/1982). 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

16 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Då pensionslönen räknas ut beaktas dock 
inte tiden för vilken arbetstagaren har varit 
berättigad till heleffektiv pension enligt 
12 § 1 mom. och inte heller tiden efter det 
att arbetstagaren har uppnått pensionsåldern 
enligt 14 §. Har ett arbetsförhållandet avslu-
tats enligt 11 § 6 mom., anses det dock vid 
tillämpningen av denna paragraf att arbets-
förhållandet har fortgått utan avbrott, ifall 
pensionens belopp blir större om det räknas 
ut på detta sätt. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Då pensionslönen räknas ut beaktas dock 

inte tiden för vilken arbetstagaren har varit 
berättigad till heleffektiv pension enligt 
12 § 1 mom. och inte heller tiden efter det 
att arbetstagaren har uppnått pensionsåldern 
enligt 14 §. Har ett arbetsavtalsförhållande 
avslutats enligt 11 § 6 mom., anses det dock 
vid tillämpningen av denna paragraf att ar-
betsavtalsförhållandet har fortgått utan av-
brott, ifall pensionens belopp före samord-
ningen enligt 8 § 1 mom. lagen om pension 
för arbetstagare blir större om det räknas ut 
på detta sätt.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
16 d § 

Om det av arbetstagarens eller förmånsta-
garens uppgifter framgår att pensionslönen i 
arbetstagarens eller förmånslåtarens arbets-
förhållande som omfattas av denna lag, av 
något undantagsskäl som yppat sig högst tio 
år före pensionsfallet är lägre än hans enligt 
18 § justerade pensionslön i samma arbets-
förhållande, innan ett sådant skäl yppade 
sig, under så lång tid att den större lönen 
kunde anses såsom stabiliserad, och om 
denna omständighet har en inverkan om 
minst 20 procent på pensionsskyddet, anses 
såsom pensionslön i detta arbetsförhållande 
den genomsnittliga arbetsförtjänst som ar-
betstagaren hade haft om nämnda skäl inte 
hade funnits. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

16 d § 
Om det av arbetstagarens eller förmånsta-

garens uppgifter framgår att pensionslönen i 
arbetstagarens eller förmånslåtarens arbets-
avtalsförhållande som omfattas av denna 
lag, av något undantagsskäl som yppat sig 
högst tio år före pensionsfallet är lägre än 
hans eller hennes enligt 18 § justerade pen-
sionslön i samma arbetsavtalsförhållande, 
innan ett sådant skäl yppade sig, under så 
lång tid att den större lönen kunde anses så-
som stabiliserad, och om denna omständig-
het har en inverkan om minst 20 procent på 
helhetspensionsskyddet, anses såsom pen-
sionslön i detta arbetsavtalsförhållande den 
genomsnittliga arbetsförtjänst som arbetsta-
garen hade haft om nämnda skäl inte hade 
funnits.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
17 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
En arbetstagare har rätt att få invaliditets-

pension eller individuell förtidspension 
också när han eller hon, efter det att ett ar-
betsförhållande som omfattas av denna lag 
har upphört, för ett senare tjänste- eller ar-
betsförhållande beviljats pension enligt 9 
eller 9 c § lagen om statens pensioner 
(280/1996) eller motsvarande bestämmelse 

— — — — — — — — — — — — — —  
En arbetstagare har rätt att få invaliditets-

pension eller en i 15 § 5 mom. avsedd ar-
betstagare individuell förtidspension också 
när han eller hon, efter det att ett arbetsav-
talsförhållande som omfattas av denna lag 
har upphört, för ett senare tjänste- eller ar-
betsavtalsförhållande beviljats pension en-
ligt 9 eller 9 c § lagen om statens pensioner 



 RP 85/2003 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
    

 

134

i den kommunala pensionsanstaltens pen-
sionsstadga, om inte något annat följer av 
2 § 6 mom. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

(280/1966), 24 eller 33 § lagen om kommu-
nala pensioner, 1 § pensionslagen för 
evangelisk-lutherska kyrkan eller 13 § la-
gen om Folkpensionsanstalten, om inte nå-
got annat följer av 2 § 6 mom.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
28 § 

Invaliditetspension betalas, om inte något 
annat föreskrivs i denna paragraf, från bör-
jan av den månad som närmast följer på den 
månad då rätten till pension har uppkom-
mit, dock inte retroaktivt för en längre tid 
än för ett år före den månad som följer efter 
ansökan. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

28 § 
Invaliditetspension betalas, om inte något 

annat föreskrivs i denna paragraf, från bör-
jan av den månad som närmast följer på den 
månad då rätten till pension har uppkom-
mit. Invaliditetspension beviljas dock inte 
utan giltigt skäl retroaktivt för en längre tid 
än för ett år före den månad som följer efter 
ansökan.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
28 c § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om kommunen har ordnat vård eller om-

vårdnad på institution eller familjevård för 
en pensionsberättigad, skall pensionskassan 
på yrkande av kommunen till kommunen 
betala den pension som den pensionsberät-
tigade har rätt till för tiden i vård eller om-
vårdnad på institution eller i familjevård, 
för att användas på det sätt som 14 § lagen 
om klientavgifter inom social- och hälso-
vården (734/1992) föreskriver.  

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
I de fall som avses i 1—5 mom. utbetalas 

pensionen till arbetslöshetskassan, folkpen-
sionsanstalten, det organ som avses i 3 
mom. eller kommunen likväl endast under 
förutsättning att meddelandet om utbetal-
ning av pensionen har gjorts till pensions-
kassan minst två veckor före den dag då 
pensionen skall utbetalas.  

— — — — — — — — — — — — — —  
Om kommunen eller samkommunen har 

ordnat vård eller omvårdnad på institution 
eller familjevård för en pensionsberättigad, 
skall pensionskassan på yrkande av kom-
munen eller samkommunen till kommunen 
eller samkommunen betala den pension som 
den pensionsberättigade har rätt till för ti-
den i vård eller omvårdnad på institution el-
ler i familjevård, för att användas på det sätt 
som 14 § lagen om klientavgifter inom so-
cial- och hälsovården (734/1992) föreskri-
ver. 
— — — — — — — — — — — — — —  

I de fall som avses i 1—5 mom. utbetalas 
pensionen till arbetslöshetskassan, folkpen-
sionsanstalten, det organ som avses i 3 
mom., kommunen eller samkommunen lik-
väl endast under förutsättning att medde-
landet om utbetalning av pensionen har 
gjorts till pensionskassan minst två veckor 
före den dag då pensionen skall utbetalas. 

 
38 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som särskilt bemyndigats av den er-

kända befälsorganisation vars representant 
enligt 36 § 1 mom. inte är medlem av sty-
relsen har rätt att vara närvarande vid sty-
relsens sammanträde och att delta i över-
läggningarna. Samma rätt har den som före-
träder radiotelegrafisterna. Fullmäktige ut-
nämner en representant för radiotelegrafis-

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som särskilt bemyndigats av den er-

kända befälsorganisation vars representant 
enligt 36 § 1 mom. inte är medlem av sty-
relsen har rätt att vara närvarande vid sty-
relsens sammanträde och att delta i över-
läggningarna. Samma rätt har den som före-
träder radiotelegrafisterna. Social- och häl-
sovårdsministeriet utnämner en represen-
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terna och en personlig suppleant för honom 
då styrelsemedlemmarna utnämns. Om den 
som representerar radiotelegrafisterna och 
hans suppleant befrias från sitt uppdrag el-
ler utnämns under styrelsens mandattid, 
skall i tillämpliga delar iakttas vad som i 
denna sak stadgas om styrelsemedlemmarna 
och deras suppleanter. 

tant för radiotelegrafisterna och en person-
lig suppleant för honom eller henne då sty-
relsemedlemmarna utnämns. Om den som 
representerar radiotelegrafisterna och hans 
eller hennes suppleant befrias från sitt upp-
drag eller utnämns under styrelsens mandat-
tid, skall i tillämpliga delar iakttas vad som 
föreskrivs om styrelsemedlemmarna och 
deras suppleanter. 

 
 

59 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ändring i en beslutssammanställning som 
pensionskassan har givit i egenskap av sista 
pensionsanstalt söks och besvärsärendet be-
handlas enligt 1—4 mom. och 59 a § 5—8 
mom. Ändring i en beslutssammanställning 
som den kommunala pensionsanstalten eller 
statskontoret har givit i egenskap av sista 
pensionsanstalt söks och besvärsärendet be-
handlas enligt vad som föreskrivs i de pen-
sionslagar för den offentliga sektorn som 
avses i 2 § 3 mom. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ändring i en beslutssammanställning som 

pensionskassan har givit i egenskap av sista 
pensionsanstalt söks och besvärsärendet be-
handlas enligt 1—4 mom. och 59 a § 5—8 
mom. Ändring i en beslutssammanställning 
som en pensionsanstalt inom den offentliga 
sektorn har givit i egenskap av sista pen-
sionsanstalt söks och besvärsärendet be-
handlas enligt vad som föreskrivs i de pen-
sionslagar för den offentliga sektorn som 
avses i 2 § 3 mom. 

 
 

59 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En besvärsskrift som gäller en besluts-
sammanställning som pensionskassan har 
gett i egenskap av sista pensionsanstalt skall 
tillställas pensionskassan inom den tid som 
föreskrivs i 59 § 1 mom. Pensionskassan 
skall begära utlåtande om besvären av pen-
sionsanstalterna inom den offentliga sektorn 
till den del besvären gäller pensionsskydd 
som sköts av dessa. Gäller överklagandet 
av en beslutssammanställning enbart be-
dömning av arbetsförmågan begärs dock 
inget utlåtande. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Om samtliga pensionsanstalter vilkas be-

slut besvären gäller godkänner ändringssö-
kandens yrkanden till den del de gäller ifrå-
gavarande pensionsanstalts beslut, skall 
pensionskassan i egenskap av sista pen-
sionsanstalt ge en ny, rättad beslutssam-
manställning. I en på detta sätt rättad be-
slutssammanställning får ändring sökas en-
ligt denna lag. Rättar någon av ovan avsed-
da pensionsanstalter inte sitt beslut i enlig-
het med ändringssökandens krav, skall pen-
sionskassan inom 60 dagar från besvärsti-
dens utgång tillställa den besvärsinstans 
som avses i 3 mom. besvärsskriften samt de 
utlåtanden som givits med anledning av 
den. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

63 a § 
Fördröjs utbetalningen av pension eller en 

annan förmån som avses i denna lag, skall 
pensionskassan betala den fördröjda pen-
sionen eller andra förmånen förhöjd för 

63 a § 
Fördröjs utbetalningen av pension eller en 

annan förmån som avses i denna lag, skall 
pensionskassan betala den fördröjda pen-
sionen eller förmånen av annat slag förhöjd 
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dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer 
den räntefot som avses i 4 § 3 mom. ränte-
lagen. Skyldighet att betala förmånen för-
höjd gäller likväl inte den del av förmånen 
som utges till en annan försäkrings- eller 
pensionsanstalt som bedriver lagstadgad 
försäkringsverksamhet eller till folkpen-
sionsanstalten eller en arbetslöshetskassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

för dröjsmålstiden. Förhöjningen per år föl-
jer den räntefot som avses i 4 § 1 mom. rän-
telagen. Skyldighet att betala förmånen för-
höjd gäller likväl inte den del av förmånen 
som betalas ut till en annan försäkrings- el-
ler pensionsanstalt som bedriver lagstadgad 
försäkringsverksamhet eller till folkpen-
sionsanstalten eller en arbetslöshetskassa.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
Om en i 2 § avsedd pensionsanstalt inom 

den offentliga sektorn beviljar en pensions-
sökande som har fyllt 60 år och är född 
1944—1947 invalidpension som individuell 
förtidspension, avgör pensionsanstalten 
inom den privata sektorn sökandens rätt att 
få invalidpension enligt pensionslagarna 
för den privata sektorn. När en pensionsan-
stalt inom den privat sektorn avgör ett inva-
lidpensionsärende med stöd av 15 § 9 mom. 
skall den beakta det avgörande som pen-
sionsanstalten inom den offentliga sektorn 
träffat samt det som sägs i de anvisningar 
som pensionsskyddscentralen meddelar 
med stöd av 15 § 9 mom. 

Lagens 2 § 3 och 5—9 mom., 3 c § 1 
mom. och 17 § 2 mom. tillämpas på pen-
sionsansökningar som blir anhängiga efter 
det att lagen har trätt i kraft. De bestäm-
melser som nämns i första meningen i detta 
moment tillämpas dock inte, om pensions-
sökanden  på grundval av  eget  arbetsav-
tals- eller tjänsteförhållande eller egen 
verksamhet som företagare får pension el-
ler på basis av ansökan som blivit anhängig 
innan lagen trätt i kraft har rätt att få pen-
sion enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 
1—4, 7, 8 eller 1—-13 punkten lagen om 
pension för arbetstagare och om han eller 
hon genom ansökan som blivit anhängig ef-
ter ikraftträdandet ansöker om ny pension 
eller fortsatt utbetalning av tidigare bevil-
jad pension. Dessa bestämmelser tillämpas 
inte heller när pension som beviljats på an-
sökan vilken blivit anhängig innan lagen 
träder i kraft och som senare avbrutits bör-
jar betalas på nytt efter det att lagen har 
trätt i kraft. Om förmånslåtaren vid sin död 
fick sådan pension på vilken inte tillämpats 
de bestämmelser som nämns i första me-
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ningen i detta moment, skall bestämmelser-
na inte heller tillämpas på familjepension 
som beviljas efter honom eller henne.  

——— 
 
 

7. 
 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om sjömanspensio-
ner  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 4 maj 2001 om ändring av lagen om 

sjömanspensioner (379/2001) som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Denna lag tillämpas på pensionsansök-
ningar som blir anhängiga efter det att lagen 
har trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, 
om pensionssökanden på grundval av eget 
arbets- eller tjänsteförhållande eller egen 
verksamhet som företagare får pension en-
ligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1–4 el-
ler 10–13 punkten lagen om pension för ar-
betstagare, pensionen har beviljats innan la-
gen träder i kraft och utbetalningen av pen-
sionen har inletts när lagen träder i kraft. 
Detta gäller så länge pensionen betalas utan 
avbrott eller när avbruten pension börjar be-
talas på nytt. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lagen tillämpas på pensionsansökningar 

som blir anhängiga efter det att lagen har 
trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om 
pensionssökanden på grundval av eget ar-
betsavtals- eller tjänsteförhållande eller 
egen verksamhet som företagare får pension 
eller på basis av ansökan som blivit an-
hängig innan lagen trätt i kraft har rätt att 
få pension enligt en lag som nämns i 8 § 4 
mom. 1—4, 7, 8 eller 10—13 punkten lagen 
om pension för arbetstagare och om han el-
ler hon genom ansökan som blivit anhängig 
efter ikraftträdandet ansöker om ny pension 
eller fortsatt utbetalning av tidigare bevil-
jad pension. Lagen tillämpas inte heller när 
pension som beviljats på ansökan vilken 
blivit anhängig innan lagen träder i kraft 
och som senare avbrutits börjar betalas på 
nytt efter det att lagen har trätt i kraft. Om 
förmånslåtaren vid sin död fick sådan pen-
sion på vilken denna lag inte tillämpats, 
skall lagen inte heller tillämpas på familje-
pension som beviljas efter honom eller hen-
ne.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
——— 
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8. 
 
 

Lag 

om ändring och temporär ändring av lagen om pension för företagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969) 9 § 4 mom., 12 § 5 

mom. och 17 § 4 och 5 mom. samt temporärt 17 § 1 mom., 
av dessa lagrum 9 § 4 mom. sådant det lyder i lag 393/1995, 12 § 5 mom. sådant det lyder i 

lag 1334/1999 och 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag 35/2002, samt 
fogas till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1485/1995 och i nämnda lag 35/2002, nya 

5, 6 och 8 mom., varvid det ändrade 5 mom. blir 7 mom., som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En företagare svarar såsom för egen skuld 
för sådana familjemedlemmars försäkrings-
premie som arbetar i hans företag. Om före-
tagarverksamhet som avses i denna lag be-
drivs i form av en sammanslutning eller ett 
samfund, svarar även sammanslutningen el-
ler samfundet för sina delägares på nämnda 
verksamhet grundade försäkringspremier 
såsom för egen skuld.  
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
En företagare svarar såsom för egen skuld 

för i hans eller hennes företag arbetande 
familjemedlemmars försäkringspremie. Om 
företagarverksamhet som avses i denna lag 
bedrivs i form av en sammanslutning eller 
ett samfund, svarar även sammanslutningen 
eller samfundet för sina delägares på nämn-
da verksamhet grundade försäkringspremier 
såsom för egen skuld. Pensionsanstalten 
skall på begäran lämna personer, samman-
slutningar och samfund som avses i detta 
moment de uppgifter som inverkar på an-
svaret enligt momentet.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
12 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om företagaren försummat att betala för-

säkringspremien, har pensionsanstalten rätt 
att för dröjsmålstiden uppbära en årlig 
dröjsmålsränta enligt den räntefot som av-
ses i 4 § 3 mom. räntelagen (633/1982).  
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Om företagaren försummat att betala för-

säkringspremien, har pensionsanstalten rätt 
att för dröjsmålstiden ta ut en årlig dröjs-
målsränta enligt den räntefot som avses i 
4 § 1 mom. räntelagen (633/1982). 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
17 § 

Om inte något annat följer av denna lag 
17 § 

Om inte något annat följer av denna lag 
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gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 
mom., 3 § 1 och 2 mom., 3 a, 4, 4 a—4 h 
och 4 j—4 n §, 5 § 1 mom., 2 mom. 1 punk-
ten samt 3, 4 och 6 mom., 5 a—5 c, 7 g, 7 
h, 8, 8 a—8 g, 9, 9 a, 10 och 10 b—10 d §, 
11 § 2 och 11 mom., 12 § 1 mom. 5 punk-
ten och 4 mom. samt 12 d, 14, 16, 17, 17 
a—17 c, 18, 19, 19 b—19 e, 20, 21, 21 a—
21 e och 22 § lagen om pension för arbets-
tagare. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 och 
3 mom., 3 § 1 och 2 mom., 3 a, 4 och 4 a—
4 n §, 5 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten 
samt 3, 4 och 6 mom., 5 a—5 c, 7 g, 7 h, 8, 
8 a—8 g, 9, 10 och 10 b—10 d §, 11 § 2 
och 11 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten och 4 
mom. samt 12 d, 14 och 16 §, 17 a § 1 
mom., 17 b—17 d §, 17 e § 1 mom., 17 f § 
1, 2 och 4 mom., 17 g och 17 h §, 17 i § 1 
och 3—5 mom., 17 j §, 17 k § 2—4 mom. 
samt 18, 19, 19 b—19 e, 20, 21, 21 a—21 e 
och 22 § lagen om pension för arbetstagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid tillämpningen av 17 d § 3 mom., 
17 f § 1 mom. 7 och 8 punkten samt 17 k § 
2—4 mom. lagen om pension för arbetsta-
gare likställs en företagare med en arbets-
givare som avses i den nämnda lagen och 
vid tillämpningen av 17 e § 1 mom. med en 
arbetstagare som avses i den nämnda la-
gen. 

En företagare är skyldig att utan dröjsmål 
lämna pensionsanstalten uppgifter om inle-
dande av företagarverksamhet enligt denna 
lag och om väsentliga förändringar i före-
tagarverksamhetens art, omfattning eller 
form eller företagarens arbetsinsats. Likaså 
är en företagare skyldig att utan dröjsmål 
meddela pensionsanstalten om hans eller 
hennes företagarverksamhet enligt denna 
lag upphör.  

Oberoende  av  företagarens   upplys-
nings skyldighet enligt 5 mom., kan pen-
sionsanstalten kräva att företagaren lämnar 
en utredning över de omständigheter som 
nämns i 5 mom. samt om motsvarande and-
ra omständigheter som kan inverka på för-
säkringsskyldigheten, försäkringspremien, 
skötseln av försäkringen, arbetsinkomsten 
och pensionsrätten enligt denna lag.  

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och övriga bestämmelser om rätten att få 
uppgifter har pensionsanstalten och pen-
sionsskyddscentralen rätt att av skattemyn-
digheterna få de uppgifter som är nödvän-
diga för verkställandet av denna lag. Pen-
sionsanstalten och pensionsskyddscentralen 
har rätt att få de nämnda uppgifterna av-
giftsfritt, om de är avsedda för avgörandet 
av ett anhängigt ärende. I annat fall skall 
den som begärt uppgifterna på yrkande av 
skattemyndigheterna betala skäliga kostna-
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der för utlämnandet av uppgifterna.  
Pensionsanstalten skall, utöver det som 

någon annanstans i lag bestäms om pen-
sionsanstaltens skyldighet att lämna ut 
uppgifter, lämna ut uppgifter till  

1) Folkpensionsanstalten för beräknandet 
av förmåner enligt sjukförsäkringslagen 
(364/1963), 

2) skatteförvaltningen för fastställandet 
av sjukförsäkringsavgiften enligt sjukför-
säkringslagen.  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
Lagens 17 § 1 mom. gäller till och med 

den 31 december 2004. 
——— 
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9. 
 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för före-
tagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 4 maj 2001 om ändring av lagen om 

pension för företagare (378/2001) som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lagen tillämpas på pensionsansökningar 
som blir anhängiga efter det att lagen har 
trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om 
pensionssökanden på grundval av eget ar-
bets- eller tjänsteförhållande eller egen 
verksamhet som företagare får pension en-
ligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1—4 el-
ler 10—13 punkten lagen om pension för 
arbetstagare, pensionen har beviljats innan 
lagen träder i kraft och utbetalningen av 
pensionen har inletts när lagen träder i kraft. 
Detta gäller så länge pensionen betalas utan 
avbrott eller avbruten pension börjar betalas 
på nytt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Denna lag tillämpas på pensionsansök-

ningar som blir anhängiga efter det att lagen 
har trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, 
om pensionssökanden på grundval av eget 
arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller 
egen verksamhet som företagare får pension 
eller på ansökan som blivit anhängig innan 
lagen trätt i kraft har rätt att få pension en-
ligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1—4, 7, 
8 eller 10—13 punkten lagen om pension 
för arbetstagare och om han eller hon ge-
nom ansökan som blivit anhängig efter 
ikraftträdandet ansöker om ny pension eller 
fortsatt utbetalning av tidigare beviljad 
pension. Lagen tillämpas inte heller när 
pension som beviljats av ansökan vilken 
blivit anhängig innan lagen träder i kraft 
och som senare avbrutits börjar betalas på 
nytt efter det att lagen har trätt i kraft. Om 
förmånslåtaren vid sin död fick sådan pen-
sion på vilken bestämmelserna i denna lag 
inte tillämpats, skall lagen inte heller till-
lämpas på familjepension som beviljas efter 
honom eller henne. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
——— 
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10. 
 
 

Lag 

om ändring och temporär ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 19 § 6 och 

7 mom.,  
dessa lagrum sådana de lyder, 19 § 6 mom. i lag 751/1974 och 7 mom. i lag 37/1987, 
ändras 10 § 5 mom., 12 § 4 mom. och 19 § 4 och 5 mom. samt temporärt 19 § 1 mom.,  
dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 5 mom. i lag 1282/2001, 12 § 4 mom. i lag 1335/1999, 

19 § 1 mom. i lag 377/2001 och 4 och 5 mom. i nämnda lag 751/1974, samt  
fogas till lagen nya 19 a—19 c § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En lantbruksföretagare som avses i 1 § 2 
mom. 1, 2, 3 eller 6 punkten svarar såsom 
för egen skuld för försäkringspremierna en-
ligt denna lag för en i samma företag arbe-
tande make eller medlem i familjeföretag 
samt för den som avses i 1 § 2 mom. 5 
punkten. Det ansvar för en annans försäk-
ringspremier som avses här gäller dock inte 
en lantbruksföretagare enligt 1 § 2 mom. 1, 
2, 3 eller 5 punkten som i ett företag han el-
ler hon har bestämmanderätt i inte bedriver 
lantbruksföretagarverksamhet på grundval 
av ägande- eller arrenderätt. Om företagar-
verksamhet enligt denna lag bedrivs i form 
av en sammanslutning eller ett samfund, 
svarar även sammanslutningen och samfun-
det såsom för egen skuld för sina delägares 
försäkringspremier som grundar sig på 
verksamheten.  
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
En lantbruksföretagare som avses i 1 § 2 

mom. 1—3 eller 6 punkten svarar såsom för 
egen skuld för försäkringspremierna för en i 
samma företag arbetande make eller med-
lem i familjeföretag samt för den som avses 
i 1 § 2 mom. 5 punkten. Det ansvar för en 
annans försäkringspremier som avses här 
gäller dock inte en lantbruksföretagare en-
ligt 1 § 2 mom. 1—3 eller 5 punkten som i 
ett företag han eller hon har bestämmande-
rätt i inte bedriver lantbruksföretagarverk-
samhet på grundval av ägande- eller arren-
derätt. Om företagarverksamhet enligt den-
na lag bedrivs i form av en sammanslutning 
eller ett samfund, svarar även sammanslut-
ningen och samfundet såsom för egen skuld 
för sina delägares försäkringspremier som 
grundar sig på verksamheten. Lantbruksfö-
retagarnas pensionsanstalt skall på begä-
ran lämna personer, sammanslutningar och 
samfund avses i detta moment de uppgifter 
som påverkar ansvaret enligt momentet.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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12 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om lantbruksföretagaren försummat att be-
tala försäkringspremien, har pensionsanstal-
ten rätt att för dröjsmålstiden uppbära en år-
lig dröjsmålsränta enligt den räntefot som 
avses i 4 § 3 mom. räntelagen (633/1982). 
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Om lantbruksföretagaren försummat att 

betala försäkringspremien, har pensionsan-
stalten rätt att för dröjsmålstiden ta ut en år-
lig dröjsmålsränta enligt den räntefot som 
avses i 4 § 1 mom. räntelagen (633/1982). 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

19 § 
Om inte något annat följer av denna lag 

gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 
mom., 3 a, 4, 4 a—4 h och 4 j—4 n §, 5 § 1 
mom., 2 mom. 1 punkten samt 3, 4 och 6 
mom., 5 a—5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a—8 g, 9, 9 a 
och 10 b—10 d §, 11 § 2 och 11 mom., 12 § 
1 mom. 5 punkten samt 12 d, 14, 16, 17, 17 
a, 17 b, 18, 19, 19 b—19 e, 20, 21, 21 a—
21 e och 22 § lagen om pension för arbets-
tagare. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid tillämpningen av 17 och 18 § lagen 

om pension för arbetstagare likställes lant-
bruksföretagare med i sagda lag avsedd ar-
betsgivare.  

Skattemyndighet är skyldig att åt pen-
sionsskyddscentralen och pensionsanstalten 
lämna de uppgifter, som är nödiga vid verk-
ställigheten av denna lag. För dessa uppgif-
ter är pensionsskyddscentralen och pen-
sionsanstalten skyldiga att erlägga skäligt 
arvode, såframt fråga icke är om uppgift, 
som inverkar på avgörandet i ett förelig-
gande ärende.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

19 § 
Om inte något annat följer av denna lag 

gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 och 
3 mom., 3 a, 4, 4 a—4 n §, 5 § 1 mom. och 
2 mom. 1 punkten samt 3, 4 och 6 mom., 
5 a—5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a—8 g, 9, 10 b—
10 d §, 11 § 2 och 11 mom., 12 § 1 mom. 5 
punkten samt 12 d, 14 och 16 §, 17 § 2 och 
3 mom., 17 a § 1 mom., 17 b—17 d §, 17 e § 
1 mom., 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 
i § 1 och 3—5 mom., 17 j §, 17 k § 2—4 
mom. samt 18, 19, 19 b—19 e, 20, 21, 21 
a—21 e och 22 § lagen om pension för ar-
betstagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid tillämpningen av 17 § 2 och 3 mom., 
17 d § 3 mom., 17 f § 1 mom. 7 och 8 punk-
ten samt 17 k § 2—4 mom. lagen om pen-
sion för arbetstagare likställs en lantbruks-
företagare med en arbetsgivare som avses i 
den nämnda lagen och vid tillämpningen av 
17 e § 1 mom. med en arbetstagare som av-
ses i den nämnda lagen. 

Till den del pensionsanstaltens verksam-
het inte gäller verkställighet av pensions-
skyddet iakttas i fråga om pensionsanstal-
tens verksamhet i tillämpliga delar 165 och 
165 a—165 c § lagen om försäkringskassor 
(1164/1992).  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

Renbeteslagen och renbeteslagsförening-
en är skyldiga att på sätt pensionsanstalten 
närmare bestämmer årligen efter rensköt-
sel-årets utgång åt pensionsanstalten lämna 
de uppgifter som är nödiga vid verkställig-
heten av denna lag. Pensionsskyddscentra-
len och pensionsanstalten äger rätt att vid 
behov även eljest erhålla dessa uppgifter av 
renbeteslagen och renbeteslagsföreningen.  

(upphävs) 



 RP 85/2003 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
    

 

144

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
skall, utöver vad som annars i lag stadgas 
om pensionsanstaltens skyldighet att lämna 
uppgifter, meddela försäkringsbolag som 
nämns i 19 § trafikförsäkringslagen 
(279/59) samt trafikförsäkringsföreningen 
och olycksfallsverket de uppgifter som be-
hövs för fastställandet av årsarbetsförtjäns-
ten då ersättning för trafikskada beräknas. 
 
 
 19 a § 

En lantbruksföretagare är skyldig att utan 
dröjsmål lämna lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt uppgifter om inledande av 
lantbruksföretagarverksamhet enligt denna 
lag och om väsentliga förändringar i före-
tagarverksamhetens art, omfattning eller 
form eller lantbruksföretagarens arbetsin-
sats. Likaså är en lantbruksföretagare skyl-
dig att utan dröjsmål meddela pensionsan-
stalten om hans företagarverksamhet enligt 
denna lag upphör.  

Oberoende av lantbruksföretagarens upp-
lysningsskyldighet enligt 1 mom., kan pen-
sionsanstalten kräva att lantbruksföretaga-
ren lämnar en utredning över de omstän-
digheter som nämns i 1 mom. samt om mot-
svarande andra omständigheter som kan 
inverka på försäkringsskyldigheten, försäk-
ringspremien, skötseln av försäkringen, ar-
betsinkomsten och pensionsrätten enligt 
denna lag.  

 
 19 b § 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
har rätt att vid behandlingen av ett ärende 
enligt denna lag i enskilda fall använda 
uppgifter som den fått för skötseln av övri-
ga uppdrag som anges i de lagar som 
nämns i 16 §, om det är uppenbart att dessa 
uppgifter påverkar en förmån enligt denna 
lag och uppgifterna enligt lag skall beaktas 
vid beslutsfattandet och lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt också annars sepa-
rat har rätt till dessa uppgifter. Den som 
ansöker om en förmån skall på förhand un-
derrättas om att uppgifterna eventuellt 
kommer att användas.  

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och övriga bestämmelser om rätten att få 
uppgifter har lantbruksföretagarnas pen-
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sionsanstalt och pensionsskyddscentralen 
rätt att av skattemyndigheterna och den re-
gistermyndighet som avses i lagen om 
landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) få 
de uppgifter som är nödvändiga för verk-
ställandet av uppdrag enligt denna lag. 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och 
pensionsskyddscentralen har dessutom rätt 
att av den myndighet som avses i lagen om 
verkställighet av Europeiska gemenskapens 
gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) få 
de uppgifter som är nödvändiga för verk-
ställandet av de uppdrag enligt denna lag 
som gäller fiske. Pensionsskyddscentralen 
och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
har rätt att få de nämnda uppgifterna av-
giftsfritt, om de är avsedda för avgörandet 
av ett anhängigt ärende. I annat fall skall 
den som begärt uppgifterna på yrkande av 
skattemyndigheterna betala skäliga kostna-
der för utlämnandet av uppgifterna.  

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och övriga bestämmelser om rätten att få 
uppgifter har lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt rätt att av renbeteslagen och 
renbeteslagsföreningen få de uppgifter som 
är nödvändiga för verkställandet av upp-
drag enligt denna lag. Dessa uppgifter skall 
varje år efter renskötselårets utgång läm-
nas pensionsanstalten på det sätt som lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt närmare 
bestämmer. Pensionsskyddscentralen och 
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har 
rätt att vid behov även vid andra tidpunkter 
få dessa uppgifter av renbeteslagen och 
renbeteslagsföreningen.  

 
 
 19 c §  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
skall, utöver det som någon annanstans i 
lag bestäms om pensionsanstaltens skyldig-
het att lämna ut uppgifter, lämna ut uppgif-
ter till  

1) de försäkringsbolag som nämns i 19 § 
trafikförsäkringslagen (279/1959) samt till 
Trafikförsäkringscentralen och Statskonto-
ret för fastställande av den årsarbetsför-
tjänst som behövs för beräknandet av er-
sättning för trafikskada, 

2) Folkpensionsanstalten för beräknandet 
av förmåner enligt sjukförsäkringslagen 
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(364/1963), 
3) skatteförvaltningen för fastställandet 

av sjukförsäkringsavgiften enligt sjukför-
säkringslagen.  

Om lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalt till en omyndig betalar en sådan för-
säkringssumma ur grupplivförsäkringen för 
lantbruksföretagare som avses i 9 a §, skall 
pensionsanstalten utan hinder av sekretess-
bestämmelserna i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet och andra be-
gränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter meddela försäkringssumman till den 
förmyndarmyndighet inom vars verksam-
hetsområde den omyndiga personen har sin 
hemkommun enligt lagen om hemkommun 
(201/1994).  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
Lagens 19 § 1 mom. gäller till och med 

den 31 december 2004.  
——— 
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11. 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för lant-
bruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 4 maj 2001 om ändring av lagen om 

pension för lantbruksföretagare (377/2001) som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lagen tillämpas på pensionsansökningar 
som blir anhängiga efter det att lagen har 
trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om 
pensionssökanden på grundval av eget ar-
bets- eller tjänsteförhållande eller egen 
verksamhet som företagare får pension en-
ligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1—4 el-
ler 10—13 punkten lagen om pension för 
arbetstagare, pensionen har beviljats innan 
lagen träder i kraft och utbetalningen av 
pensionen har inletts när lagen träder i kraft. 
Detta gäller så länge pensionen betalas utan 
avbrott eller när avbruten pension börjar be-
talas på nytt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Lagen tillämpas på pensionsansökningar 

som blir anhängiga efter det att lagen har 
trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om 
pensionssökanden på grundval av eget ar-
betsavtals- eller tjänsteförhållande eller 
egen verksamhet som företagare får pension 
eller på ansökan vilken blivit anhängig in-
nan lagen trätt i kraft har rätt att få pension 
enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1—4, 
7, 8 eller 10—13 punkten lagen om pension 
för arbetstagare och om han eller hon ge-
nom ansökan som blivit anhängig efter 
ikraftträdandet ansöker om ny pension eller 
fortsatt utbetalning av tidigare beviljad 
pension. Lagen tillämpas inte heller när 
pension som beviljats på ansökan vilken 
blivit anhängig innan lagen träder i kraft 
och som senare avbrutits börjar betalas på 
nytt efter det att lagen har trätt i kraft. Om 
förmånslåtaren vid sin död fick sådan pen-
sion på vilken denna lag inte tillämpats, 
skall lagen inte heller tillämpas på familje-
pension som beviljas efter honom eller hen-
ne. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
——— 
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12. 
 
 

Lag 

om ändring av 24 § lagen om avträdelsepension 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/1974) 24 §, sådan den lyder 

delvis ändrad i lag 1336/1999, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

24 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelsepension i tillämpliga 
delar 9, 10 c, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 
b—19 d, 20, 21, 21 a—21 e och 22 § lagen 
om pension för arbetstagare samt 16—18 § 
och 19 § 4 mom. lagen om pension för lant-
bruksföretagare.  

Vid tillämpningen av stadgandena i 17 § 
2 mom. lagen om pension för arbetstagare 
likställes pensionsskyddscentralen med i 
nämnda lagrum avsedd statlig myndighet.  

Utan hinder av vad i förordningar som 
givits med stöd av lagen om pension för ar-
betstagare, lagen om pension för arbetsta-
gare i kortvariga arbetsförhållanden 
(134/1962), lagen om pension för lant-
bruksföretagare och lagen om pension för 
företagare (468/1969) är stadgat om pen-
sionsanstalternas behörighet, ombesörjer 
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt av-
görande av i dessa förordningar avsedd 
pensionsansökan, utbetalning av pension 
och pensionsanstaltens övriga uppgifter i 
anslutning till pensionen, då pensionssö-
kanden vid ansökan om pension åtnjuter av-
trädelsepension.  

24 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelsepension dessutom i till-
lämpliga delar 9, 10 c och 16 §, 17 a § 1 
mom., 17 b—17 d §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 
17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom., 17 k § 2—4 
mom., 18, 19, 19 b—19 d, 20, 21, 21 a—21 
e § lagen om pension för arbetstagare samt 
16—18 och 19 b § samt 19 c § 1 mom. la-
gen om pension för lantbruksföretagare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
——— 
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13. 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 43 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare 
(1317/1990) 43 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1337/1999, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

43 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för generationsväxlingspension i till-
lämpliga delar 8 g, 9, 9 a och 10 c §, 12 § 1 
mom. 5 punkten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 
17 a §, 18 § 2 och 3 mom., 19 b § 1—4 
mom. samt 19 c § 2—7 mom., 19 d, 20, 21 
och 21 a—21 e § lagen om pension för ar-
betstagare samt 16 och 17 § och 19 § 5—7 
mom. lagen om pension för lantbruksföre-
tagare.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

43 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för generationsväxlingspension dess-
utom i tillämpliga delar 8 g, 9 och 10 c §, 
12 § 1 mom. 5 punkten, 16 §, 17 § 2 och 3 
mom., 17 a § 1 mom., 17 b—17 d §, 17 f § 
1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 
mom., 17 k § 2—4 mom., 19 b § 1—4 mom. 
samt 19 c § 2—7 mom., 19 d, 20, 21 och 21 
a—21 e § lagen om pension för arbetstagare 
samt 16—18 och 19 b § samt 19 c § 1 mom. 
lagen om pension för lantbruksföretagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
——— 
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14. 
 
 

Lag 

om ändring av 37 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 18 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföretagare 

(1330/1992) 37 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1338/1999, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

37 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelseersättning i tillämpliga 
delar 9, 9 a och 10 c §, 12 § 1 mom. 5 punk-
ten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a §, 18 § 2 
och 3 mom., 19 b § 1—4 mom. samt 19 c § 
2—7 mom., 19 d, 20, 21 och 21 a—21 e § 
lagen om pension för arbetstagare samt 
16—18 § och 19 § 5—7 mom. lagen om 
pension för lantbruksföretagare. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

37 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelseersättning dessutom i 
tillämpliga delar 9 och 10 c §, 12 § 1 mom. 
5 punkten, 16 §, 17 a § 1 mom., 17 b—17 
d §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1, 
3 och 4 mom., 17 k § 2—4 mom., 19 b § 1—
4 mom. samt 19 c § 2—7 mom., 19 d, 20, 
21 och 21 a—21 e § lagen om pension för 
arbetstagare samt 16—18 och 19 b § samt 
19 c § 1 mom. lagen om pension för lant-
bruksföretagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
——— 
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15. 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 40 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 

(1293/1994) 40 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1339/1999, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

40 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelsestöd i tillämpliga delar 
8 g, 9, 9 a och 10 c §, 12 § 1 mom. 5 punk-
ten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a §, 18 § 2 
och 3 mom., 19 b § 1—4 mom. samt 19 c § 
2—7 mom., 19 d, 20, 21 och 21 a—21 e § 
lagen om pension för arbetstagare samt 
16—18 § och 19 § 5—7 mom. lagen om 
pension för lantbruksföretagare.  

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

40 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelsestöd i tillämpliga delar 
8 g, 9, och 10 c §, 12 § 1 mom. 5 punkten, 
16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a § 1 mom., 
17 b—17 d §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 
17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom., 17 j §, 17 k § 
2—4 mom., 19 b § 1—4 mom. samt 19 c § 
2—7 mom., 19 d, 20, 21 och 21 a—21 e § 
lagen om pension för arbetstagare samt 
16—18 och 19 b § och 19 c § 1 mom. lagen 
om pension för lantbruksföretagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
——— 
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16. 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om statens pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/1966) 3 a §, 7 c § 1 mom., 14 § 1 

mom., 15 § 1 mom., 16 b § 1 mom., 17 b § 4 och 6 mom., 23 § 5 mom., 23 b § 5 och 6 mom. 
samt 25 § 3 mom.,  

dessa lagrum sådana de lyder, 3 a §, 16 b § 1 mom., 23 § 5 mom., 23 b § 5 och 6 mom. samt 
25 § 3 mom. i lag 381/2001, 7 c § 1 mom. i lag 1671/1995, 14 § 1 mom. i lag 837/1996, 15 § 
1 mom. i lag 1229/1999 och 17 b § 4 och 6 mom. i lag 625/2000, samt 

fogas till 17 b §, sådan den lyder i nämnda lag 625/2000, ett nytt 1 mom., varvid de nuva-
rande 1—3 mom. blir 2—4 mom., det ändrade 4 mom blir 5 mom., 5 mom. blir 6 mom. och 
det ändrande 6 mom. blir 7 mom., som följer:  
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 
3 a § 

Om förmånstagaren har omfattats av pen-
sionsskydd såväl enligt denna lag som en-
ligt lagen om pension för kommunala tjäns-
teinnehavare och arbetstagare (202/1964) 
eller enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 
1—2 eller 10—13 punkten lagen om pen-
sion för arbetstagare (395/1961) (pensions-
lagar för den privata sektorn) och om han 
eller hon vid tidpunkten för pensionsfallet 
eller därförinnan senast hade sådan anställ-
ning som omfattas av denna lag, skall stats-
kontoret i egenskap av sista pensionsanstalt  
 
 
 

1) ge en beslutssammanställning som 
upptar statskontorets beslut samt beslut av 
pensionsanstalter som sköter pensionsskydd 
enligt lagen om pension för kommunala 
tjänsteinnehavare och arbetstagare samt en-
ligt pensionslagar för den privata sektorn 
och motsvarande familjepensionsskydd, och  

 
 
 

3 a § 
Om en förmånstagare har omfattats av 

pensionsskydd såväl enligt denna lag som 
enligt lagen om kommunala pensioner 
(549/2003), pensionslagen för evange-
lisk-lutherska kyrkan (298/1966), 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 (395/1961) (pensionslagar för 
den privata sektorn) och om han eller hon 
vid tidpunkten för pensionsfallet eller där-
förinnan senast hade sådan anställning som 
omfattas av denna lag, skall statskontoret i 
egenskap av sista pensionsanstalt 

1) ge en beslutssammanställning som 
upptar statskontorets beslut och beslut av 
andra pensionsanstalter (pensionsanstalter 
inom den offentliga sektorn) som sköter 
pensionsskydd enligt pensionslagarna för 
den offentliga sektorn och motsvarande fa-
miljepensionsskydd samt pensionsanstalter 
enligt 10 d § 1 mom. lagen om pension för 
arbetstagare (pensionsanstalter inom den 
privata sektorn) som sköter pensionsskydd 
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2) sköta utbetalningen av de pensioner 

som avses i beslutssammanställningen och 
pensionsanstaltens övriga uppgifter i an-
slutning till pensionerna. 

Om förmånstagarens pensionsskydd vid 
tidpunkten för pensionsfallet eller därförin-
nan senast hade ordnats i den kommunala 
pensionsanstalt som sköter pensionsskyddet 
enligt lagen om pension för kommunala 
tjänsteinnehavare och arbetstagare eller i en 
pensionsanstalt som sköter pensionsskyddet 
enligt pensionslagar för den privata sektorn, 
skall denna pensionsanstalt i egenskap av 
sista pensionsanstalt sköta de uppgifter som 
avses i 1 mom. även i fråga om pensions-
skyddet enligt denna lag.  

Dock gäller att om den till pension berät-
tigande tiden mellan pensionsfallet och 
pensionsåldern (återstående tid) eller mot-
svarande förtjänst beaktas på någon annan 
grund än arbetstagarens sista arbets- eller 
tjänsteförhållande eller företagarverksamhet 
när pensionens belopp räknas ut, är sista 
pensionsanstalt utan hinder av 1 och 2 
mom. den pensionsanstalt där pensions-
skyddet för den återstående tiden eller mot-
svarande pensionsskydd har ordnats.  

 
 
Om statskontoret i egenskap av sådan sis-

ta pensionsanstalt som avses i 1 mom. av-
gör rätten till invalidpension med stöd av 
9 § 1 mom. a- eller b-punkten eller om det 
är fråga om rätten till individuell förtids-
pension och om arbetstagarens månatliga 
pension från en pensionsanstalt enligt 10 
d § 1 mom. lagen om pension för arbetsta-
gare (pensionsanstalt inom den privata sek-
torn) är större än tre gånger det belopp som 
avses i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om 
pension för arbetstagare, skall statskontoret 
före beslutet begära att pensionsanstalten 
inom den privata sektorn ger en bedömning 
av pensionssökandens arbetsförmåga. Om 
statskontoret och pensionsanstalten inom 
den privata sektorn då är av olika åsikt om 
pensionssökandens arbetsförmåga, tilläm-
pas inte 1 mom.  

En pensionsanstalt som betalar ålders-, 

enligt pensionslagarna för den privata sek-
torn och motsvarande familjepensions-
skydd, och 

2) sköta utbetalningen av de pensioner 
som avses i beslutssammanställningen och 
pensionsanstaltens övriga uppgifter i an-
slutning till pensionerna. 

Om förmånstagarens pensionsskydd vid 
tidpunkten för pensionsfallet eller därförin-
nan senast hade ordnats i den kommunala 
pensionsanstalten, evangelisk-lutherska 
kyrkans centralfond, Folkpensionsanstalten 
eller i en pensionsanstalt inom den privata 
sektorn, skall denna pensionsanstalt i egen-
skap av sista pensionsanstalt sköta de upp-
gifter som avses i 1 mom. även i fråga om 
pensionsskyddet enligt denna lag. 

 
 
Dock gäller att om den till pension berät-

tigande tiden mellan pensionsfallet och 
pensionsåldern eller avgångsåldern, om 
denna är lägre, (återstående tid) eller mot-
svarande förtjänst beaktas på någon annan 
grund än arbetstagarens sista arbets- eller 
tjänsteförhållande eller företagarverksamhet 
när pensionens belopp räknas ut, är sista 
pensionsanstalt utan hinder av 1 och 2 
mom. den pensionsanstalt inom den offent-
liga eller den privata sektorn där pensions-
skyddet för den återstående tiden eller mot-
svarande pensionsskydd har ordnats. 

Om statskontoret i egenskap av sådan sis-
ta pensionsanstalt som avses i 1 mom. av-
gör rätten till invalidpension med stöd av 
9 § 1 mom. a  eller b punkten eller om eller 
om det är fråga om rätt till individuell för-
tidspension och om den månatliga pensio-
nen från en pensionsanstalt inom den priva-
ta sektorn är större än tre gånger det belopp 
som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om 
pension för arbetstagare, skall statskontoret 
före beslutet begära att pensionsanstalten 
inom den privata sektorn ger en bedömning 
av pensionssökandens arbetsförmåga. Om 
statskontoret och pensionsanstalten inom 
den privata sektorn då är av olika åsikt om 
pensionssökandens arbetsförmåga, tilläm-
pas inte 1 mom. på pensionsskydd enligt 
pensionslagarna för den privata sektorn.  

 
En pensionsanstalt inom den offentliga el-
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invalid- eller arbetslöshetspension eller ge-
nerationsväxlingspension, avträdelseersätt-
ning eller avträdelsestöd betraktas som sista 
pensionsanstalt även när pensionstagaren 
beviljas ny pension. Om pensionstagaren 
dock söker invalidpension där den återstå-
ende tiden eller motsvarande förtjänst skall 
eller borde beaktas när pensionsbeloppet 
räknas ut, tillämpas inte på invalidpensio-
nen vad som i 1—4 mom. bestäms om sista 
pensionsanstalt.  

Om den återstående tiden eller motsva-
rande förtjänst skall eller borde beaktas i 
pensioner både enligt denna lag och enligt 
lagen om pension för kommunala tjänstein-
nehavare och arbetstagare eller enligt pen-
sionslagarna för den privata sektorn när 
pensionsbeloppet räknas ut, tillämpas inte 
vad som i 1—4 mom. föreskrivs om sista 
pensionsanstalt, om inte pensionsanstalterna 
kommer överens om något annat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Närmare bestämmelser om sista pen-
sionsanstalt och dess uppgifter utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 

Om det är oklart vilken pensionsanstalt 
som enligt denna paragraf och enligt den 
förordning av statsrådet som utfärdats med 
stöd av den är behörig att handlägga pen-
sionsansökan, avgörs ärendet  på  pensions-
anstaltens begäran  av  pensionsskyddscen-
tralen. 

Ändring får inte sökas särskilt i pensions-

ler den privata sektorn som betalar pension 
eller avträdelsestöd betraktas som sista pen-
sionsanstalt även när pensionstagaren bevil-
jas annan ny pension än invalidpension. En 
pensionsanstalt som betalar arbetslöshets- 
eller deltidspension betraktas dock som sis-
ta pensionsanstalt när pensionstagaren be-
viljas invalidpension, om inte något annat 
följer av 6 mom. 

 
 
Om den återstående tiden eller motsva-

rande förtjänst skall eller borde beaktas i 
pensioner både enligt denna lag och enligt 
andra pensionslagar för den offentliga sek-
torn eller enligt pensionslagar för den priva-
ta sektorn eller om ny pension beviljas efter 
en sådan pension, tillämpas inte vid be-
handlingen av pensionen vad som i 1—4 
mom. föreskrivs om sista pensionsanstalt. 
Detta förfarande tillämpas också när del-
tidspension beviljas samtidigt i enlighet 
med såväl denna lag som andra pensions-
lagar för den offentliga sektorn eller pen-
sionslagar för den privata sektorn. På be-
handling av familjepension tillämpas dock 
vad som i 1—4 mom. bestäms om sista pen-
sionsanstalt, trots att den återstående tiden 
eller motsvarande förtjänst skall beaktas i 
familjepensioner både enligt pensionsla-
garna för den privata sektorn och enligt 
pensionslagarna för den offentliga sektorn 
när pensionsbeloppet räknas ut. 

En pensionsanstalt inom den offentliga 
sektorn och en pensionsanstalt inom den 
privata sektorn kan komma överens om att 
principen om sista pensionsanstalt skall till-
lämpas också i de fall som avses i 5 och 6 
mom. Sökanden skall underrättas om vilken 
pensionsanstalt som sköter hans eller hen-
nes pensionsärende. 

Närmare bestämmelser om sista pen-
sionsanstalt och dess uppgifter utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 

Om det är oklart vilken pensionsanstalt 
som enligt denna paragraf och enligt den 
förordning av statsrådet som utfärdats med 
stöd av den är behörig att handlägga pen-
sionsansökan, avgörs ärendet  på  pensions-
anstaltens begäran  av  pensionsskyddscen-
tralen. 

Ändring får inte sökas särskilt i pensions-
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skyddscentralens beslut i ett sådant ärende. skyddscentralens beslut i ett sådant ärende.  
 
 
 

7 c § 
Om det av förmånstagarens uppgifter 

framgår att pensionslönen i hans anställning 
som omfattas av denna lag, av något undan-
tagsskäl som yppat sig högst tio år före pen-
sionsfallet är lägre än hans enligt 16 § juste-
rade pensionslön i samma anställning, innan 
ett sådant skäl yppade sig, under så lång tid 
att den större lönen kunde anses såsom sta-
biliserad, och om denna omständighet har 
en inverkan om minst 20 procent på pen-
sionsskyddet, anses såsom pensionslön i 
denna anställning den genomsnittliga ar-
betsförtjänst som förmånstagaren hade haft 
om nämnda skäl inte hade funnits. 
— — — — — — — — — — — — — —  

7 c § 
Om det av förmånstagarens uppgifter 

framgår att pensionslönen i hans eller hen-
nes anställning som omfattas av denna lag, 
av något undantagsskäl som yppat sig högst 
tio år före pensionsfallet är lägre än hans el-
ler hennes enligt 16 § justerade pensionslön 
i samma anställning, innan ett sådant skäl 
yppade sig, under så lång tid att den större 
lönen kunde anses såsom stabiliserad, och 
om denna omständighet har en inverkan om 
minst 20 procent på helhetspensionsskyd-
det, anses såsom pensionslön i denna an-
ställning den genomsnittliga arbetsförtjänst 
som förmånstagaren hade haft om nämnda 
skäl inte hade funnits.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
14 §  

Fördröjs utbetalningen av pension som 
avses i denna lag, betalas den förhöjd för 
dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer 
den räntefot som avses i 4 § 3 mom. ränte-
lagen. Skyldighet att betala pensionen för-
höjd gäller likväl inte den del av pensionen 
som utges till en försäkrings- eller pen-
sionsanstalt som bedriver lagstadgad för-
säkringsverksamhet eller till folkpensions-
anstalten eller en arbetslöshetskassa.. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

14 § 
Fördröjs utbetalningen av pension som 

avses i denna lag, betalas den förhöjd för 
dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer 
den räntefot som avses i 4 § 1 mom. ränte-
lagen (633/1982). Skyldighet att betala pen-
sionen förhöjd gäller likväl inte den del av 
pensionen som utges till en annan försäk-
rings- eller pensionsanstalt som bedriver 
lagstadgad försäkringsverksamhet eller till 
folkpensionsanstalten eller en arbetslös-
hetskassa.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
15 §  

Ålders- och invalidpension betalas, om 
inte något annat följer av 15 a §, från in-
gången av månaden näst efter den under 
vilken rätten till pension uppkommit, i fråga 
om annan pension än delinvalidpension lik-
väl tidigast från ingången av månaden efter 
den då löneutbetalningen upphört. Indivi-
duell förtidspension betalas enligt vad som 
bestäms ovan dock tidigast från ingången 
av månaden näst efter den då ansökan om 
pension gjordes eller förhandsbeskedet be-
gärdes. Arbetslöshetspension betalas från 
ingången av månaden näst efter den under 
vilken förmånstagaren uppfyller de i 9 a § 1 
mom. nämnda förutsättningarna för pensio-

15 § 
Ålders- och invalidpension betalas, om 

inte något annat följer av 15 a §, från in-
gången av månaden näst efter den under 
vilken rätten till pension uppkommit, i fråga 
om ålderspension likväl tidigast från in-
gången av månaden efter den då löneutbe-
talningen upphört. Individuell förtidspen-
sion betalas enligt vad som bestäms ovan 
dock tidigast från ingången av månaden 
näst efter den då ansökan om pension gjor-
des eller förhandsbeskedet begärdes. Ar-
betslöshetspension betalas från ingången av 
månaden näst efter den under vilken för-
månstagaren uppfyller de i 9 a § 1 mom. 
nämnda förutsättningarna för pensionen. 
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nen. Om förmånstagaren har fått det intyg 
av arbetskraftsbyrån som avses i 9 a § 1 
mom. 3 punkten senare än en månad efter 
att det intyg över arbetslöshetsdagpenning 
som avses i 9 a § 1 mom. 2 punkten utfär-
dades, betalas arbetslöshetspensionen från 
ingången av månaden näst efter den då in-
tyget utfärdades. Pension enligt denna lag 
betalas dock inte för den tid för vilken för-
månstagaren har rätt att få i lag, kollektiv-
avtal eller arbetsavtal angiven lön eller mot-
svarande ersättning under uppsägningstiden 
eller för vilken tid förmånstagaren på basis 
av något annat avtal eller arrangemang av 
sin arbetsgivare får en ekonomisk förmån, 
dock inte av arbetsgivaren anordnad eller 
anskaffad utbildning, som kan periodiseras 
på basis av förmånstagarens stabiliserade 
lön. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om förmånstagaren har fått det intyg av ar-
betskraftsbyrån som avses i 9 a § 1 mom. 3 
punkten senare än en månad efter att det in-
tyg över arbetslöshetsdagpenning som avses 
i 9 a § 1 mom. 2 punkten utfärdades, betalas 
arbetslöshetspensionen från ingången av 
månaden näst efter den då intyget utfärda-
des. Pension enligt denna lag betalas dock 
inte för den tid för vilken förmånstagaren 
har rätt att få i lag, kollektivavtal eller ar-
betsavtal angiven lön eller motsvarande er-
sättning u7nder uppsägningstiden eller för 
vilken tid förmånstagaren på basis av något 
annat avtal eller arrangemang av sin arbets-
givare får en ekonomisk förmån, dock inte 
av arbetsgivaren anordnad eller anskaffad 
utbildning, som kan periodiseras på basis av 
förmånstagarens stabiliserade lön. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
16 b § 

Har statskontoret i egenskap av sådan sis-
ta pensionsanstalt som avses i 3 a § 1 mom. 
betalt ut pensioner enligt en pensionslag för 
den privata sektorn eller enligt lagen om 
pension för kommunala tjänsteinnehavare 
och arbetstagare eller enligt motsvarande 
familjepensionsskydd, skall den återkräva 
dessa pensionskostnader jämte ränta senast 
under det kalenderår som följer på utbetal-
ningsåret. Förskott kan också uppbäras för 
ändamålet. Pensionskostnaderna återkrävs 
enligt vad pensionsskyddscentralen, stats-
kontoret och den kommunala pensionsan-
stalten närmare avtalar särskilt om saken. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

16 b § 
Har statskontoret i egenskap av sådan sis-

ta pensionsanstalt som avses i 3 a § 1 mom. 
betalt ut pensioner eller familjepensioner 
enligt en pensionslag för den privata sek-
torn, lagen om kommunala pensioner, pen-
sionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan 
eller 13 § lagen om Folkpensionsanstalten, 
skall den återkräva dessa pensionskostnader 
samt ränta senast under det kalenderår som 
följer på utbetalningsåret. Förskott kan ock-
så uppbäras för ändamålet. Pensionskostna-
derna återkrävs enligt vad pensionsskydds-
centralen, den kommunala pensionsanstal-
ten, evangelisk-lutherska kyrkans central-
fond, Folkpensionsanstalten och statskonto-
ret närmare avtalar särskilt om saken. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 b § 
Har en förmånstagare beviljats invalid-

pension retroaktivt och har arbetsgivaren 
för samma tid till honom eller henne betalat 
lön för sjukdomstiden, betalas pensionen 
för denna tid på ansökan till arbetsgivaren, 
likväl högst till det belopp som betalats i 
lön för samma tid. Invalidpensionen utbeta-
las inte till arbetsgivaren till den del den 
med stöd av 15 a § 4 mom. skall utges till 
sjukförsäkringsfonden, och pensionen utbe-
talas inte heller till arbetsgivaren när denne 
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Om kommunen har ordnat vård eller om-
vårdnad på anstalt eller familjevård för en 
förmånstagare, skall statskontoret på yrkan-
de av kommunen till kommunen betala den 
pension som förmånstagaren har rätt till för 
tiden i vård eller omvårdnad på anstalt eller 
i familjevård, för att användas på det sätt 
som 14 § lagen om klientavgifter inom so-
cial- och hälsovården (734/1992) föreskri-
ver. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

I de fall som avses i 1—5 mom. utbetalas 
pensionen till arbetslöshetskassan, folkpen-
sionsanstalten, det organ som avses i 3 
mom. eller kommunen, dock endast under 
förutsättning att meddelandet om utbetal-
ning av pensionen har gjorts till statskonto-
ret minst två veckor före den dag då pen-
sionen skall utbetalas. 
 

med stöd av någon annan lag har fått er-
sättning för den lön som han eller hon beta-
lat för sjukdomstiden. Om förmånstagaren 
har beviljats rehabiliteringspenning eller 
invalidpension och därtill anslutet rehabili-
teringstillägg och arbetsgivaren har betalat 
eller betalar förmånstagaren lön för samma 
tid, iakttas vid betalning av rehabiliterings-
peng eller invalidpension och därtill anslu-
tet rehabiliteringstillägg samma förfarande 
som ovan bestäms för betalning av invalid-
pension. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om kommunen eller samkommunen har 
ordnat vård eller omvårdnad på anstalt eller 
familjevård för en förmånstagare, skall 
statskontoret på yrkande av kommunen el-
ler samkommunen till kommunen eller sam-
kommunen betala den pension som för-
månstagaren har rätt till för tiden i vård el-
ler omvårdnad på anstalt eller i familjevård, 
för att användas på det sätt som 14 § lagen 
om klientavgifter inom social- och hälso-
vården (734/1992) föreskriver. 
— — — — — — — — — — — — — —  

I de fall som avses i 1—6 mom. utbetalas 
pensionen till arbetsgivaren, arbetslöshets-
kassan, Folkpensionsanstalten, det organ 
som avses i 4 mom., kommunen eller sam-
kommunen, dock endast under förutsättning 
att meddelandet om utbetalning av pensio-
nen har gjorts till statskontoret minst två 
veckor före den dag då pensionen skall ut-
betalas.  

 
23 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Angående sökande av ändring i en be-

slutssammanställning som statskontoret har 
givit i egenskap av sådan sista pensionsan-
stalt som avses i 3 a § 1 mom. samt behand-
lingen av besvärsärendet gäller vad som fö-
reskrivs i denna paragraf och i 23 b § 5—8 
mom. När statskontorets beslut ingår i en 
beslutssammanställning som en annan pen-
sionsanstalt givit i egenskap av sådan sista 
pensionsanstalt som avses i 3 a § 2 mom. 
söks ändring och behandlas besvärsärendet 
enligt vad som föreskrivs i lagen om pen-
sion för kommunala tjänsteinnehavare och 
arbetstagare eller i en pensionslag för den 
privata sektorn. I sådana fall skall den 

— — — — — — — — — — — — — —  
Angående sökande av ändring i en be-

slutssammanställning som statskontoret har 
givit i egenskap av sådan sista pensionsan-
stalt som avses i 3 a § 1 mom. samt behand-
lingen av besvärsärendet gäller vad som fö-
reskrivs i denna paragraf och i 23 b § 5—8 
mom. När statskontorets beslut ingår i en 
beslutssammanställning som en annan pen-
sionsanstalt givit i egenskap av sådan sista 
pensionsanstalt som avses i 3 a § 2 mom. 
söks ändring och behandlas besvärsärendet 
enligt vad som föreskrivs i lagen om kom-
munala pensioner, pensionslagen för evan-
gelisk-lutherska kyrkan, 13 § lagen om 
Folkpensionsanstalten eller i en pensionslag 
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kommunala pensionsanstalten eller pen-
sionsanstalten inom den privata sektorn, till 
den del besvären gäller pensionsskydd en-
ligt denna lag, begära utlåtande om besvä-
ren av statskontoret. Utlåtande begärs inte, 
om besvären enbart gäller bedömning av 
arbetsförmågan. 

för den privata sektorn. I sådana fall skall 
den kommunala pensionsanstalten, evange-
lisk-lutherska kyrkans centralfond, Folk-
pensionsanstalten eller pensionsanstalten 
inom den privata sektorn, till den del besvä-
ren gäller pensionsskydd enligt denna lag, 
begära utlåtande om besvären av statskon-
toret. Utlåtande begärs inte, om besvären 
enbart gäller bedömning av arbetsförmågan.  

 
23 b § 

— — — — — — — — — — — — — —  
En besvärsskrift som gäller en besluts-

sammanställning som statskontoret har givit 
i egenskap av sådan sista pensionsanstalt 
som avses i 3 a § 1 mom. skall tillställas 
statskontoret inom den tid som föreskrivs i 
23 § 2 mom. Statskontoret skall begära utlå-
tande om besvären av pensionsanstalten 
inom den privata sektorn eller av den kom-
munala pensionsanstalten till den del besvä-
ren gäller pensionsskydd som sköts av des-
sa. Gäller överklagandet av en beslutssam-
manställning enbart bedömning av arbets-
förmågan begärs utlåtande bara om det är 
fråga om en situation som avses i 3 a § 4 
mom. 

 
Om samtliga pensionsanstalter vilkas be-

slut besvären gäller godkänner ändringssö-
kandens yrkanden till den del de gäller ifrå-
gavarande pensionsanstalts beslut, skall 
statskontoret i egenskap av sista pensions-
anstalt ge en ny, rättad beslutssammanställ-
ning. I en på detta sätt rättad beslutssam-
manställning får ändring sökas enligt denna 
lag. Rättar någon av ovan avsedda pen-
sionsanstalter inte sitt beslut i enlighet med 
ändringssökandens yrkanden, skall stats-
kontoret inom 30 dagar från besvärstidens 
utgång tillställa den besvärsinstans som av-
ses i 3 mom. besvärsskriften samt de utlå-
tanden som givits med anledning av den. 
Besvären över beslutssammanställningen 
behandlas då även till övriga delar enligt 3 
och 4 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
En besvärsskrift som gäller en besluts-

sammanställning som statskontoret har givit 
i egenskap av sådan sista pensionsanstalt 
som avses i 3 a § 1 mom. skall tillställas 
statskontoret inom den tid som föreskrivs i 
23 § 2 mom. Statskontoret skall begära utlå-
tande om besvären av pensionsanstalten 
inom den privata sektorn, den kommunala 
pensionsanstalten, evangelisk-lutherska 
kyrkans centralfond eller Folkpensionsan-
stalten till den del besvären gäller pensions-
skydd som sköts av dessa. Gäller överkla-
gandet av en beslutssammanställning enbart 
bedömning av arbetsförmågan begärs utlå-
tande bara om det är fråga om en situation 
som avses i 3 a § 4 mom. 

Om samtliga pensionsanstalter vilkas be-
slut besvären gäller godkänner ändringssö-
kandens yrkanden till den del de gäller ifrå-
gavarande pensionsanstalts beslut, skall 
statskontoret i egenskap av sista pensions-
anstalt ge en ny, rättad beslutssammanställ-
ning. I en på detta sätt rättad beslutssam-
manställning får ändring sökas enligt den-
na lag. Rättar någon av ovan avsedda pen-
sionsanstalter inte sitt beslut i enlighet med 
ändringssökandens krav, skall statskontoret 
inom 60 dagar från besvärstidens utgång 
tillställa den besvärsinstans som avses i 3 
mom. besvärsskriften samt de utlåtanden 
som givits med anledning av den. Besvären 
över beslutssammanställningen behandlas 
då även till övriga delar enligt 3 och 4 
mom.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
25 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas 

också när statskontoret i egenskap av sådan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas 

också när statskontoret i egenskap av sådan 
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sista pensionsanstalt som avses i 3 a § 1 
mom. utan grund har betalt ut förmåner en-
ligt denna lag. Till den del statskontoret 
utan grund har betalt ut förmåner enligt la-
gen om pension för kommunala tjänstein-
nehavare och arbetstagare eller enligt pen-
sionslagar för den privata sektorn, fattas 
återkravsbeslutet av de pensionsanstalter 
som sköter förmånerna enligt vad som före-
skrivs i dessa lagar. Statskontoret skall dock 
i egenskap av sista pensionsanstalt ge en 
beslutssammanställning över de förmåner 
som återkrävs samt återkräva beloppet. Om 
statskontoret sköter återkravet genom kvitt-
ning, skall 1 mom. tillämpas och såsom den 
pensionsrat som avses där betraktas det 
sammanlagda beloppet av de pensionsrater 
som statskontoret i egenskap av sista pen-
sionsanstalt skall betala. 

sista pensionsanstalt som avses i 3 a § 1 
mom. utan grund har betalt ut förmåner en-
ligt denna lag. Till den del statskontoret 
utan grund har betalt ut förmåner enligt la-
gen om kommunala pensioner, pensionsla-
gen för evangelisk-lutherska kyrkan, 13 § 
lagen om Folkpensionsanstalten eller enligt 
pensionslagar för den privata sektorn, fattas 
återkravsbeslutet av de pensionsanstalter 
som sköter förmånerna enligt vad som före-
skrivs i dessa lagar. Statskontoret skall dock 
i egenskap av sista pensionsanstalt ge en 
beslutssammanställning över de förmåner 
som återkrävs samt återkräva beloppet. Om 
statskontoret sköter återkravet genom kvitt-
ning, skall 1 mom. tillämpas och såsom den 
pensionsrat som avses där betraktas det 
sammanlagda beloppet av de pensionsrater 
som statskontoret i egenskap av sista pen-
sionsanstalt skall betala. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
Lagens 3 a § 1—7 mom. och 16 b § 1 

mom. tillämpas på pensionsansökningar 
som blir anhängiga efter det att lagen har 
trätt i kraft. De bestämmelser som nämns i 
första meningen i detta moment tillämpas 
dock inte, om pensionssökanden på grund-
val av eget arbetsavtals- eller tjänsteförhål-
lande eller egen verksamhet som företagare 
får pension eller på basis av ansökan som 
blivit anhängig innan lagen trätt i kraft har 
rätt till pension enligt en lag som nämns i 
8 § 4 mom. 1—4, 7, 8, eller 10—13 punkten 
lagen om pension för arbetstagare och om 
han eller hon genom ansökan som blivit 
anhängig efter ikraftträdandet ansöker om 
ny pension eller fortsatt utbetalning av tidi-
gare beviljad pension. Dessa bestämmelser 
tillämpas inte heller när pension som bevil-
jats på ansökan vilken blivit anhängig in-
nan lagen träder i kraft och som senare av-
brutits börjar betalas på nytt efter det att 
lagen har trätt i kraft. 

——— 
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17. 
 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens pensio-
ner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 4 maj 2001 om ändring av lagen om 

statens pensioner (381/2001) som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lagen tillämpas på pensionsansökningar 
som blir anhängiga efter att lagen har trätt i 
kraft. Lagen tillämpas dock inte, om pen-
sionssökanden på grundval av eget tjänste- 
eller arbetsförhållande eller egen verksam-
het som företagare får pension enligt en lag 
som nämns i 8 § 4 mom. 1—4 eller 10—13 
punkten lagen om pension för arbetstagare, 
pensionen har beviljats innan lagen träder i 
kraft och utbetalningen av pensionen har in-
letts när lagen träder i kraft. Detta gäller så 
länge pensionen betalas utan avbrott eller 
när avbruten pension börjar betalas på nytt. 

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Lagen tillämpas på pensionsansökningar 

som blir anhängiga efter det att lagen har 
trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om 
pensionssökanden på grundval av eget 
tjänste- eller arbetsavtalsförhållande eller 
egen verksamhet som företagare får pension 
eller på  ansökan vilken blivit anhängig in-
nan lagen trätt i kraft har rätt till pension 
enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1—4, 
7, 8 eller 10—13 punkten lagen om pension 
för arbetstagare och om han eller hon ge-
nom ansökan som blivit anhängig efter 
ikraftträdandet ansöker om ny pension eller 
fortsatt utbetalning av tidigare beviljad 
pension. Lagen tillämpas inte heller när 
pension som beviljats på ansökan vilken 
blivit anhängig innan lagen träder i kraft 
och som senare avbrutits börjar betalas på 
nytt efter det att lagen har trätt i kraft.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
——— 
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18. 
 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens familje-
pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 4 maj 2001 om ändring av lagen om 

statens familjepensioner (382/2001) som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lagen tillämpas på pensionsansökningar 
som blir anhängiga efter att lagen har trätt i 
kraft. Lagen tillämpas dock inte, om pen-
sionssökanden på grundval av eget arbets- 
eller tjänsteförhållande eller egen verksam-
het som företagare får pension enligt en lag 
som nämns i 8 § 4 mom. 1—4 eller 10—13 
punkten lagen om pension för arbetstagare, 
pensionen har beviljats innan lagen träder i 
kraft och utbetalningen av pensionen har in-
letts när lagen träder i kraft. Detta gäller så 
länge pensionen betalas utan avbrott eller 
när avbruten pension börjar betalas på nytt.  
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Lagen tillämpas på familjepensionsan-

sökningar som blir anhängiga efter det att 
lagen har trätt i kraft. Om förmånslåtaren 
vid sin död fick sådan pension på vilken be-
stämmelserna i 3 a § 1—8 mom. lagen om 
statens pensioner inte tillämpats, skall den-
na lag inte heller tillämpas på familjepen-
sion som beviljas efter honom eller henne. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2004. 

——— 
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19. 
 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av 4 § lagen om ordnande av 
pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar kortare tid än en månad  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 4 maj 2001 om ändring av 4 § lagen 

om ordnande av pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar kortare tid än en 
månad (383/2001) som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lagen tillämpas på pensionsansökningar 
som blir anhängiga efter det att lagen har 
trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om 
pensionssökanden på grundval av eget ar-
bets- eller tjänsteförhållande eller egen 
verksamhet som företagare får pension en-
ligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1—4 el-
ler 10—13 punkten lagen om pension för 
arbetstagare, pensionen har beviljats innan 
lagen träder i kraft och utbetalningen av 
pensionen har inletts när lagen träder i kraft. 
Detta gäller så länge pensionen betalas utan 
avbrott eller när avbruten pension börjar be-
talas på nytt.  

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

 — — — — — — — — — — — — —  
Lagen tillämpas på pensionsansökningar 

som blir anhängiga efter det att lagen har 
trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om 
pensionssökanden på grundval av eget 
tjänste- eller arbetsavtalsförhållande eller 
egen verksamhet som företagare får pension 
eller på basis av ansökan som blivit an-
hängig innan lagen trätt i kraft har rätt till 
pension enligt en lag som nämns i 8 § 4 
mom. 1—4, 7, 8 eller 10—13 punkten lagen 
om pension för arbetstagare och om han el-
ler hon genom ansökan som blivit anhängig 
efter ikraftträdandet ansöker om ny pension 
eller fortsatt utbetalning av tidigare bevil-
jad pension. Lagen tillämpas inte heller när 
pension som beviljats på ansökan vilken 
blivit anhängig innan lagen träder i kraft 
och som senare avbrutits börjar betalas på 
nytt efter det att lagen har trätt i kraft.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
——— 
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20. 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om kommunala pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 13 juni 2003 om kommunala pensioner (549/2003) 4 § 4—10 punkten, 

12 § 1 mom. 3 punkten, 71 § 3 mom., 73 § 1 mom., 103—106 §, 127 § 2 mom., 136 § 1 
mom., 153 § 3 mom. och 160 § 1 och 2 mom. samt 

fogas till 4 § nya 11—14 punkter och till 107 § ett nytt 3 mom. som följer:  
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 § 

Allmänna definitioner  

I denna lag avses med  
— — — — — — — — — — — — — —  

4) arbetspension pensioner enligt en ar-
betspensionslag,  

 
 
 
 
5) heleffektiv pension en pension som har 

fastställts med beaktande av den tid som 
återstår tills åldern för ålderspension uppnås 
eller motsvarande inkomst,  

6) återstående tid tiden mellan pensions-
fallet och uppnåendet av åldern för ålders-
pension,  

7) pensionslön den pensionsgrundande 
lön som bestäms för varje anställning,  

 
 
8) penningbelopp motsvarande indextal 

summor som justeras vid ingången av janu-
ari varje år enligt det indextal som fastställs 
för tillämpningen av den första meningen i 
9 § 2 mom. lagen om pension för arbetsta-
gare,  

9) förmånslåtare en person efter vilken 
familjepension enligt denna lag betalas, 
samt  

4 § 

Allmänna definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) pensionslagar för den offentliga sek-
torn denna pensionslag och lagar som 
nämns i 8 § 4 mom. 4, 7 och 8 punkten la-
gen om pension för arbetstagare och famil-
jepensionslagar som motsvarar dessa la-
gar, 

5) pensionslagar för den privata sektorn 
lagar som nämns i 8 § 4 mom. 1 och 2 samt 
10—13 punkten lagen om pension för ar-
betstagare, 

6) arbetspension pensioner enligt en ar-
betspensionslag, 

 
7) heleffektiv pension en pension som har 

fastställts med beaktande av den tid som 
återstår tills åldern för ålderspension upp-
nås eller motsvarande inkomst, 

8) återstående tid tiden mellan pensions-
fallet och uppnåendet av åldern för ålders-
pension, 

 
 
 
9) pensionslön den pensionsgrundande 

lön som bestäms för varje anställning, 
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10) förmånstagare en person som har rätt 
till familjepension enligt denna lag.  
 

10) penningbelopp motsvarande indextal 
summor som justeras vid ingången av janu-
ari varje år enligt det indextal som fastställs 
för tillämpningen av den första meningen i 
9 § 2 mom. lagen om pension för arbetsta-
gare, 

11) förmånslåtare en person efter vilken 
familjepension enligt denna lag betalas, 

12) förmånstagare en person som har rätt 
till familjepension enligt denna lag, 

13) pensionsanstalter inom den offentliga 
sektorn kommunala pensionsanstalter, 
statskontoret, evangelisk-lutherska kyrkans 
centralfond och Folkpensionsanstalten i 
egenskap av den som sköter pensionerna 
för dess anställda, samt  

14) pensionsanstalter inom den privata 
sektorn pensionsanstalter som sköter pen-
sionsskyddet enligt pensionslagarna för den 
privata sektorn.  

 
 

12 § 

Särskild ålder för ålderspension  

En anställd har rätt till ålderspension en-
ligt denna lag om han eller hon före 65 års 
ålder har fått ålderspension som för tiden 
före den 1 januari 1995 med tillämpning av 
10 § 2 mom. lagen om statens pensioner 
(280/1966) eller motsvarande bestämmelser 
har fastställts med stöd av  
— — — — — — — — — — — — — —  

3) 7 § 1 mom. 8 punkten lagen om Folk-
pensionsanstalten (731/2001) eller den i 9 
punkten i nämnda lagrum avsedda pen-
sionsstadgan,  
— — — — — — — — — — — — — —  

12 § 

Särskild ålder för ålderspension  

En anställd har rätt till ålderspension en-
ligt denna lag om han eller hon före 65 års 
ålder har fått ålderspension som för tiden 
före den 1 januari 1995 med tillämpning av 
10 § 2 mom. lagen om statens pensioner 
(280/1966) eller motsvarande bestämmelser 
har fastställts med stöd av 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) 13 § lagen om Folkpensionsanstalten 
(731/2001), 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

71 § 

Uträkning av pensionslönen i vissa särskil-
da situationer 

— — — — — — — — — — — — — —  
När pensionslönen bestäms anses i andra 

än ovan nämnda situationer vid övergång 
till invalidpension anställningen ha upphört 
vid utgången av den kalendermånad som 
föregick arbetsoförmågans inträdande. Som 

71 § 

Uträkning av pensionslönen i vissa särskil-
da situationer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om anställningen har avbrutits automa-

tiskt, anses den ändå vid tillämpningen av 
70 § ha fortgått oavbrutet, om pensionens 
belopp före samordningen enligt 76 § blir 
större när det räknas ut på detta sätt. Om 
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ett urvalsår beaktas dock härvid det kalen-
derår som föregick det år då arbetsoförmå-
gan inträdde. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

anställningen har avbrutits automatiskt, 
räknas det år då anställningen efter avbry-
tandet avslutas inte till urvalsåren för pen-
sionslönen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
73 § 

Pensionslön enligt prövning 

Om det av den anställdes eller förmånsta-
garens uppgifter framgår att pensionslönen 
av den anställdes eller förmånslåtarens an-
ställning, av något undantagsskäl som yppat 
sig högst tio år före pensionsfallet, är lägre 
än hans eller hennes i enlighet med 70 § ju-
sterade pensionslön i samma anställning, 
innan sådant skäl yppade sig, under så lång 
tid att den större lönen kan anses som stabi-
liserad, anses som pensionslön av denna an-
ställning den genomsnittliga inkomst som 
han eller hon hade haft om nämnda skäl inte 
hade funnits. Förutsättningen är att nämnda 
omständighet har minst 20 procents inver-
kan på pensionsskyddet.  
— — — — — — — — — — — — — —  

73 § 

Pensionslön enligt prövning 

Om det av den anställdes eller förmånsta-
garens uppgifter framgår att pensionslönen 
av den anställdes eller förmånslåtarens an-
ställning, av något undantagsskäl som yppat 
sig högst tio år före pensionsfallet, är lägre 
än hans  eller hennes i enlighet med 70  § 
justerade pensionslön i samma anställning, 
innan sådant skäl yppade sig, under så lång 
tid att den större lönen kan anses som stabi-
liserad, anses som pensionslön av denna an-
ställning den genomsnittliga inkomst som 
han eller hon hade haft om nämnda skäl inte 
hade funnits. Förutsättningen är att nämnda 
omständighet har minst 20 procents inver-
kan på helhetspensionskyddet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
103 § 

Den sista pensionsanstaltens uppgifter  

Om en anställd har omfattats av pensions-
skydd såväl enligt denna lag som enligt la-
gen om statens pensioner 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 tidpunkten för pen-
sionsfallet eller därförinnan senast hade en 
sådan anställning som omfattas av denna 
lag, skall den kommunala pensionsanstalten 
i egenskap av sista pensionsanstalt  

1) ge en beslutssammanställning som 
upptar pensionsanstaltens beslut samt beslut 
av pensionsanstalter som sköter pensions-
skydd enligt lagen om statens pensioner och 
pensionslagarna för den privata sektorn och 
motsvarande familjepensionsskydd, och  

 
2) sköta utbetalningen av de pensioner 

som avses i beslutssammanställningen och 
pensionsanstaltens övriga uppgifter i an-

103 § 

Den sista pensionsanstaltens uppgifter 

Om en anställd eller en förtroendevald 
har omfattats av pensionsskydd såväl enligt 
denna lag som enligt en annan pensionslag 
för den offentliga sektorn eller en pensions-
lag för den privata sektorn och om han eller 
hon vid tidpunkten för pensionsfallet eller 
därförinnan senast hade en sådan anställ-
ning som omfattas av denna lag, skall den 
kommunala pensionsanstalten (sista pen-
sionsanstalt) 
 

1) ge en beslutssammanställning som 
upptar pensionsanstaltens beslut samt beslut 
av andra pensionsanstalter som sköter pen-
sionsskydd enligt pensionslagarna för den 
offentliga sektorn och enligt pensionslagar-
na för den privata sektorn och motsvarande 
familjepensionsskydd, och 

2) sköta utbetalningen av de pensioner 
som avses i beslutssammanställningen och 
pensionsanstaltens övriga uppgifter i an-
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slutning till pensionerna. 
Om för den anställde vid tidpunkten för 

pensionsfallet eller därförinnan senast hade 
ordnats pensionsskydd i statskontoret, som 
sköter pensionsskyddet enligt lagen om sta-
tens pensioner, eller i en pensionsanstalt 
som sköter pensionsskyddet enligt pen-
sionslagar för den privata sektorn, skall 
denna pensionsanstalt i egenskap av sista 
pensionsanstalt sköta de uppgifter som av-
ses i 1 mom. även i fråga om pensionsskyd-
det enligt denna lag.  

slutning till pensionerna. 
Om för den anställde eller den förtroen-

devalda vid tidpunkten för pensionsfallet 
eller därförinnan senast hade ordnats pen-
sionsskydd i en annan pensionsanstalt inom 
den offentliga sektorn eller i en pensionsan-
stalt inom den privata sektorn, skall denna 
pensionsanstalt i egenskap av sista pen-
sionsanstalt sköta de uppgifter som avses i 
1 mom. även i fråga om pensionsskyddet 
enligt denna lag. 
 

 
 

104 § 

Pensionsanstalten för återstående tid som 
sista pensionsanstalt  

Om dock den till pension berättigande 
återstående tiden eller motsvarande förtjänst 
beaktas på någon annan grund än den an-
ställdes sista tjänste- eller arbetsavtalsför-
hållande eller företagarverksamhet när pen-
sionens belopp räknas ut, är sista pensions-
anstalt utan hinder av 103 § den pensions-
anstalt där det pensionsskydd som gäller 
den återstående tiden eller motsvarande 
pensionsskydd har ordnats.  

 
Om den återstående tiden eller motsva-

rande inkomst skall eller borde beaktas i 
fråga om pensioner både enligt denna lag 
och enligt lagen om statens pensioner eller 
enligt pensionslagarna för den privata sek-
torn när pensionsbeloppet räknas ut, tilläm-
pas inte vad som i 103 § föreskrivs om sista 
pensionsanstalt, om inte pensionsanstalterna 
kommer överens om något annat.  

104 § 

Pensionsanstalten för återstående tid som 
sista pensionsanstalt  

Om dock den återstående tiden eller mot-
svarande inkomst beaktas på någon annan 
grund än den anställdes sista tjänste- eller 
arbetsavtalsförhållande eller företagarverk-
samhet när pensionens belopp räknas ut, är 
sista pensionsanstalt utan hinder av 103 § 
den pensionsanstalt inom den offentliga sek-
torn eller inom den privata sektorn där det 
pensionsskydd som gäller den återstående 
tiden eller motsvarande pensionsskydd har 
ordnats. 

Om den återstående tiden eller motsva-
rande inkomst skall eller borde beaktas i 
fråga om pensioner både enligt denna lag 
och enligt andra pensionslagar för den of-
fentliga sektorn eller enligt pensionslagarna 
för den privata sektorn när pensionsbelop-
pet räknas ut eller om ny pension beviljas 
efter en sådan pension, tillämpas inte vid 
behandlingen av pensionen vad som i 103 § 
föreskrivs om sista pensionsanstalt. Detta 
förfarande tillämpas också när deltidspen-
sion beviljas samtidigt i enlighet med såväl 
denna lag som andra pensionslagar för den 
offentliga sektorn eller pensionslagar för 
den privata sektorn. På behandling av fa-
miljepension tillämpas dock vad som i 
103 § bestäms om sista pensionsanstalt, 
trots att den återstående tiden eller motsva-
rande inkomst skall beaktas i familjepen-
sioner såväl enligt denna lag som enligt 
andra pensionslagar för den offentliga sek-
torn eller enligt pensionslagarna för den 
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privata sektorn när pensionsbeloppet räk-
nas ut. 

 
105 §  

Förhandlingsskyldighet  

Om den kommunala pensionsanstalten i 
egenskap av sådan sista pensionsanstalt 
som avses i detta kapitel avgör rätten till in-
validpension med stöd av 24 § 1 mom. 1 
punkten eller om det är fråga om rätt till in-
dividuell förtidspension och om den an-
ställdes månatliga pension från en i 10 d § 1 
mom. lagen om pension för arbetstagare av-
sedd pensionsanstalt inom den privata sek-
torn är större än tre gånger det belopp som 
avses i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om 
pension för arbetstagare, skall den kommu-
nala pensionsanstalten före beslutet begära 
att pensionsanstalten inom den privata sek-
torn ger en bedömning av pensionssökan-
dens arbetsförmåga. Om den kommunala 
pensionsanstalten och pensionsanstalten 
inom den privata sektorn då är av olika 
åsikt om pensionssökandens arbetsförmåga, 
tillämpas inte 103 § 1 mom.  

105 §  

Förhandlingsskyldighet 

Om den kommunala pensionsanstalten i 
egenskap av sådan sista pensionsanstalt 
som avses i detta kapitel avgör rätten till in-
validpension med stöd av 24 § 1 mom. 1 
punkten eller om det är fråga om rätt till in-
dividuell förtidspension och om den an-
ställdes månatliga pension från en i 10 d § 1 
mom. lagen om pension för arbetstagare av-
sedd pensionsanstalt inom den privata sek-
torn är större än tre gånger det belopp som 
avses i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om 
pension för arbetstagare, skall den kommu-
nala pensionsanstalten före beslutet begära 
att pensionsanstalten inom den privata sek-
torn ger en bedömning av pensionssökan-
dens arbetsförmåga. Om den kommunala 
pensionsanstalten och pensionsanstalten 
inom den privata sektorn då är av olika 
åsikt om pensionssökandens arbetsförmåga, 
tillämpas inte på pensionsskydd enligt pen-
sionslagarna för den privata sektorn vad 
som i 103 § 1 mom. bestäms om sista pen-
sionsanstalt. 

 
106 §  

Utbetalande pensionsanstalt såsom sista 
pensionsanstalt  

En pensionsanstalt som betalar ålders, in-
valid- eller arbetslöshetspension eller gene-
rationsväxlingspension, avträdelseersättning 
eller avträdelsestöd betraktas som sista pen-
sionsanstalt även när pensionstagaren bevil-
jas ny pension. Om pensionstagaren dock 
söker invalidpension i fall där den återstå-
ende tiden eller motsvarande förtjänst skall 
eller borde beaktas när pensionsbeloppet 
räknas ut, tillämpas inte på invalidpensio-
nen vad som i 103—105 § bestäms om sista 
pensionsanstalt.  

106 §  

Utbetalande pensionsanstalt såsom sista 
pensionsanstalt  

En pensionsanstalt inom den offentliga el-
ler den privata sektorn som betalar pension 
eller avträdelsestöd betraktas som sista pen-
sionsanstalt även när pensionstagaren bevil-
jas en annan ny pension än invalidpension. 
En pensionsanstalt som betalar arbetslös-
hets- eller deltidspension betraktas dock 
som sista pensionsanstalt när pensionstaga-
ren beviljas invalidpension, om inte något 
annat följer av 104 § 2 mom. 
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 107 § 

Närmare bestämmelser om sista pensions-
anstalt  

— — — — — — — — — — — — — —  
Pensionsanstalter inom arrangemanget 

med sista pensionsanstalt kan komma över-
ens om att arrangemanget med sista pen-
sionsanstalt skall iakttas även i de situatio-
ner som anges i 104 § 2 mom. och 106 §. 
Pensionssökanden skall underrättas om vil-
ken pensionsanstalt som sköter hans eller 
hennes pensionsärende.  

 
 

127 § 

Betalning av pension till organ inom soci-
alvården 

— — — — — — — — — — — — — —  
Har kommunen för en pensionsberättigad 

ordnat anstaltsvård eller omvårdnad på en 
institution eller familjevård, skall den 
kommunala pensionsanstalten på yrkande 
av kommunen till kommunen betala den 
pension som den pensionsberättigade har 
rätt till för den tid vården varar för använd-
ning i enlighet med 14 § lagen om klientav-
gifter inom social- och hälsovården 
(734/1992).  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

127 § 

Betalning av pension till organ inom soci-
alvården 

— — — — — — — — — — — — — —  
Har kommunen eller samkommunen för 

en pensionsberättigad ordnat anstaltsvård 
eller omvårdnad på en institution eller fa-
miljevård, skall den kommunala pensions-
anstalten på yrkande av kommunen eller 
samkommunen till kommunen eller sam-
kommunen betala den pension som den pen-
sionsberättigade har rätt till för den tid vår-
den varar för användning så som avses i 
14 § lagen om klientavgifter inom social- 
och hälsovården (734/1992).  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

136 § 

Den sista pensionsanstaltens kostnader  

Har den kommunala pensionsanstalten i 
egenskap av sådan sista pensionsanstalt 
som avses i 7 kap. betalat ut pensioner en-
ligt pensionslagar för den privata sektorn el-
ler enligt lagen om statens pensioner eller 
enligt lagen om statens familjepensioner 
(774/1968), skall den återkräva dessa pen-
sionskostnader jämte ränta senast under det 
kalenderår som följer på utbetalningsåret. I 
detta syfte kan också förskott tas ut. Pen-
sionskostnaderna återkrävs enligt vad pen-

136 § 

Den sista pensionsanstaltens kostnader  

Har den kommunala pensionsanstalten i 
egenskap av sådan sista pensionsanstalt 
som avses i 7 kap. betalat ut pensioner en-
ligt pensionslagar för andra delar av den of-
fentliga sektorn eller enligt pensionslagar 
för den privata sektorn, skall den återkräva 
dessa pensionskostnader jämte ränta senast 
under det kalenderår som följer på utbetal-
ningsåret. I detta syfte kan också förskott 
tas ut. Pensionskostnaderna återkrävs enligt 
vad pensionsskyddscentralen och pensions-
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sionsskyddscentralen, statskontoret och den 
kommunala pensionsanstalten närmare av-
talar särskilt om saken.  
— — — — — — — — — — — — — —  

anstalterna inom den offentliga sektorn 
närmare avtalar särskilt om saken. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
153 § 

Sökande av ändring 

— — — — — — — — — — — — — —  
Angående sökande av ändring i en be-

slutssammanställning som den kommunala 
pensionsanstalten har givit i egenskap av 
sådan sista pensionsanstalt som avses i 7 
kap. samt behandlingen av besvärsärendet 
gäller vad som föreskrivs i detta kapitel. 
När den kommunala pensionsanstaltens be-
slut ingår i en beslutssammanställning som 
en annan pensionsanstalt givit i egenskap av 
sådan sista pensionsanstalt som avses i 
103 § 2 mom., söks ändring och behandlas 
besvärsärendet enligt vad som föreskrivs i 
lagen om statens pensioner eller i en pen-
sionslag för den privata sektorn. I sådana 
fall skall statskontoret eller pensionsanstal-
ten inom den privata sektorn, till den del 
besvären gäller pensionsskydd enligt denna 
lag, begära utlåtande om besvären av den 
kommunala pensionsanstalten. Utlåtande 
begärs inte, om besvären enbart gäller be-
dömning av arbetsförmågan.  

153 § 

Sökande av ändring 

— — — — — — — — — — — — — —  
Angående sökande av ändring i en be-

slutssammanställning som den kommunala 
pensionsanstalten har givit i egenskap av 
sådan sista pensionsanstalt som avses i 7 
kap. samt behandlingen av besvärsärendet 
gäller vad som föreskrivs i detta kapitel. 
När den kommunala pensionsanstaltens be-
slut ingår i en beslutssammanställning som 
en annan pensionsanstalt givit i egenskap av 
sådan sista pensionsanstalt som avses i 
103 § 2 mom., söks ändring och behandlas 
besvärsärendet enligt vad som föreskrivs i 
en annan pensionslag för den offentliga sek-
torn eller i en pensionslag för den privata 
sektorn. I sådana fall skall pensionsanstal-
ten inom den offentliga sektorn eller pen-
sionsanstalten inom den privata sektorn, till 
den del besvären gäller pensionsskydd en-
ligt denna lag, begära utlåtande om besvä-
ren av den kommunala pensionsanstalten. 
Utlåtande begärs inte, om besvären enbart 
gäller bedömning av arbetsförmågan.  

 
 

160 § 

Sökande av ändring i beslutssammanställ-
ning  

En besvärsskrift som gäller en besluts-
sammanställning som den kommunala pen-
sionsanstalten har givit i egenskap av sådan 
sista pensionsanstalt som avses i 7 kap. 
skall tillställas den kommunala pensionsan-
stalten inom den tid som föreskrivs i 157 § 
1 mom. Den kommunala pensionsanstalten 
skall begära utlåtande om besvären av pen-
sionsanstalten inom den privata sektorn el-
ler statskontoret till den del besvären gäller 
pensionsskydd som sköts av dessa. Gäller 
överklagandet av en beslutssammanställ-
ning enbart bedömning av arbetsförmågan, 

160 § 

Sökande av ändring i beslutssammanställ-
ning  

En besvärsskrift som gäller en besluts-
sammanställning som den kommunala pen-
sionsanstalten har givit i egenskap av sådan 
sista pensionsanstalt som avses i 7 kap. 
skall tillställas den kommunala pensionsan-
stalten inom den tid som föreskrivs i 157 § 
1 mom. Den kommunala pensionsanstalten 
skall begära utlåtande om besvären av nå-
gon annan pensionsanstalten inom den of-
fentliga sektorn eller av pensionsanstalt 
inom den privata sektorn till den del besvä-
ren gäller pensionsskydd som sköts av des-
sa. Gäller överklagandet av en beslutssam-
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begärs utlåtande endast om det är fråga om 
en situation som avses i 105 §.  

 
 
 
Om samtliga pensionsanstalter vilkas be-

slut besvären gäller godkänner ändringssö-
kandens yrkanden till den del de gäller ifrå-
gavarande pensionsanstalts beslut, skall den 
kommunala pensionsanstalten i egenskap av 
sista pensionsanstalt ge en ny, rättad beslut-
sammanställning. I en på detta sätt rättad 
beslutssammanställning får ändring sökas 
enligt denna lag. Om någon av ovan avsed-
da pensionsanstalter inte rättar sitt beslut så 
som ändringssökanden krävt, skall den 
kommunala pensionsanstalten inom 30 da-
gar från besvärstidens utgång tillställa den 
besvärsinstans som avses i 3 mom. besvärs-
skriften samt de utlåtanden som har givits 
med anledning av den. Besvären över be-
slutssammanställningen behandlas då även 
till övriga delar enligt 159 § 3 och 4 mom.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

manställning enbart bedömning av arbets-
förmågan, begärs utlåtande endast av pen-
sionsanstalten inom den privata sektorn och 
endast om det är fråga om en situation som 
avses i 105 §. 

Om samtliga pensionsanstalter vilkas be-
slut besvären gäller godkänner ändringssö-
kandens yrkanden till den del de gäller ifrå-
gavarande pensionsanstalts beslut, skall den 
kommunala pensionsanstalten i egenskap av 
sista pensionsanstalt ge en ny, rättad beslut-
sammanställning. I en på detta sätt rättad 
beslutssammanställning får ändring sökas 
enligt denna lag. Om någon av ovan avsed-
da pensionsanstalter inte rättar sitt beslut så 
som ändringssökanden krävt, skall den 
kommunala pensionsanstalten inom 60 da-
gar från besvärstidens utgång tillställa den 
besvärsinstans som avses i 159 § 3 mom. 
besvärsskriften samt de utlåtanden som har 
givits med anledning av den. Besvären över 
beslutssammanställningen behandlas då 
även till övriga delar enligt 159 § 3 och 4 
mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
——— 

 
 
 
 
 



 RP 85/2003 rd  
  
    

 

171

 
 

21. 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om införande av lagen om kommunala pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 13 juni 2003 om införande av lagen om kommunala pensioner 

(550/2003) 1 § 2 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lagens 24 § 3 mom. tillämpas från den 1 
januari 2004. Lagens 7 kap., andra och tred-
je satsen i andra meningen i 96 §, 115 § 4 
mom., 120 § 4 mom., sista meningen i 
121 § 1 mom., 136 §, 153 § 3 mom., 160 § 
och 161 § 3 mom. tillämpas på pensionsan-
sökningar som anhängiggörs den 1 januari 
2004 eller därefter. Bestämmelserna tilläm-
pas dock inte när pensionssökanden får 
pension enligt en lag som nämns i 8 § 4 
mom. 1—4 eller 10—13 punkten lagen om 
pension för arbetstagare (395/1961), om 
pensionen beviljats före bestämmelsernas 
ikraftträdande och betalas ut den 1 januari 
2004 och grundar sig på sökandens eget 
tjänste- eller arbetsavtalsförhållande eller 
egen företagarverksamhet, så länge som 
pensionen betalas utan avbrott eller en av-
bruten pension börjar betalas på nytt. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lagens 24 § 3 mom. tillämpas från den 1 

januari 2004. Lagens 7 kap., andra och tred-
je satsen i andra meningen i 96 §, 115 § 4 
mom., 120 § 4 mom., sista meningen i 
121 § 1 mom., 136 §, 153 § 3 mom., 160 § 
och 161 § 3 mom. tillämpas på pensionsan-
sökningar som anhängiggörs den 1 januari 
2004 eller därefter. De bestämmelser som 
nämns i andra meningen i detta moment 
tillämpas dock inte, om pensionssökanden 
på grundval av eget tjänste- eller arbetsav-
talsförhållande eller egen verksamhet som 
företagare får pension eller på basis av an-
sökan som blivit anhängig före den 1 janua-
ri 2004 har rätt till pension enligt en lag 
som nämns i 8 § 4 mom. 1—4, 7, 8 eller 
10—13 punkten lagen om pension för ar-
betstagare (395/1961) och om han eller hon 
genom ansökan som blivit anhängig den 1 
januari 2004 eller därefter ansöker om ny 
pension eller fortsatt utbetalning av tidiga-
re beviljad pension. Dessa bestämmelser 
tillämpas inte heller när pension som bevil-
jats på ansökan vilken blivit anhängig in-
nan bestämmelserna träder i kraft och som 
senare avbrutits börjar betalas på nytt efter 
det att bestämmelserna har trätt i kraft. Om 
förmånslåtaren vid sin död fick sådan pen-
sion på vilken inte tillämpats de bestämmel-
ser som nämns i andra meningen i detta 
moment, skall bestämmelserna inte heller 
tillämpas på familjepension som beviljas ef-
ter honom eller henne. 

——— 
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2004. 

——— 
 
 
 
 
 

22. 
 
 
 

Lag 

om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 20 maj 1966 (298/1966) 1 § 

3 mom., 1 a § 2 mom., 4, 5 c och 5 d §, 7 § 1 och 2 mom., 7 a § 1, 2 och 3 mom., 7 b § 1 och 3 
mom., 7 c  och 8 §, 8 a § 2 och 3 mom. samt 9—11 §, 

av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1316/1995, 1 a § 2 mom. sådant det lyder 
i lag 1372/1997, 5 c och 5 d §, 8 a § 2 och 3 mom. samt 10 § sådana de lyder i lag 1675/1993, 
7 § 1 och 2 mom. och 7 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 1233/1999, 7 a § 1 och 2 mom., 7 
b § 1 och 3 mom. samt 7 c § sådana de lyder i lag 938/1996, 8 § sådan den lyder i lag 
1004/1987, 9 § sådan den lyder i lag 112/1983 och 11 § sådan den lyder i lag 1042/1973, samt  

fogas till lagen nya 5 e, 6 a och 6 b § samt till 7 §, sådan den lyder i nämnda lagar 938/1996 
och 1233/1999, ett nytt 5 mom., till 7 a §, sådan den lyder i nämnda lagar 938/1996 och 
1233/1999, nya 5—8 mom. och till 7 d §, sådan den lyder i nämnda lag 938/1996, ett nytt 3 
mom. samt till lagen nya 10 a—10 f § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Föreningar, andra sammanslutningar, stif-
telser eller anstalter kan med kyrkostyrelsen 
överenskomma om att denna lag skall till-
lämpas 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 hand-
har en läraruppgift som huvudsyssla i en di-
akonissanstalt. Likaså kan med kyrkostyrel-
sen 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 nå-
gon 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-

— — — — — — — — — — — — — —  
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-
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-
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lands. 
— — — — — — — — — — — — — —  

sionsarbete utomlands.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
1 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Återstående tid sammanräknas inte med 

de anställningsförhållanden som räknas som 
pensionsgrundande tid enligt denna para-
graf. Om emellertid förmånstagaren inte på 
basis av ett tjänste- eller arbetsförhållanden 
eller företagarverksamhet enligt någon be-
stämmelse som nämns i 8 § 4 mom. lagen 
om pension för arbetstagare (395/1961) har 
rätt till heleffektiv pension 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 paragraf under de 360 
dagar som föregår pensionsfallet har förtjä-
nat minst ett belopp som är tolv gånger så 
stort som det belopp som nämns i 2 § 1 
mom. 4 punkten lagen om statens pensio-
ner. Som pensionslön för den återstående 
tiden räknas de arbetsförtjänster som under 
nämnda 360 dagar har erhållits i de anställ-
ningsförhållanden som enligt denna para-
graf berättigar till pension, dock så att 
nämnda arbetsförtjänster minskas på det 
sätt som avses i 7 a § lagen om statens pen-
sioner och divideras med talet 12.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Återstående tid sammanräknas inte med 

de anställningsförhållanden som räknas som 
pensionsgrundande tid enligt denna para-
graf. Om emellertid förmånstagaren inte på 
basis av ett tjänste- eller arbetsavstalförhål-
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.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 § 

Kyrkostyrelsen äger rätt att av särskilda 
skäl förordna, att till pensionstiden helt eller 
delvis skall hänföras den tid, under vilken 
en person efter fyllda 23 år innehaft även 
annan än i 1 § nämnd anställning 

4 § 
Kyrkans centralfond äger 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.  

 
5 c §  

Om förmånstagaren har rätt att få sådan 
dagpenning, olycksfallspension, ersättning, 
ersättning för inkomstbortfall eller livränta 
som avses i 8 § 1 mom. (612/1991) 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 be-
lopp slutligt avgjorts. Förmånstagarens rätt 

5 c § 
Om förmånstagaren har rätt att få sådan 

dagpenning, olycksfallspension, ersättning, 
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 
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till nämnda förmån övergår till kyrkostyrel-
sen till den del förmånen vid samordning 
hade minskat pensionen.  

förmån övergår till kyrkans centralfond till 
den del förmånen vid samordning hade 
minskat pensionen.  

 
5 d § 

Om förmånstagaren är minderårig eller 
om han på grund av sjukdom eller av annan 
orsak är oförmögen att själv söka pension 
och om han saknar vårdnadshavare eller för 
ändamålet förordnad god man, kan en av 
kyrkostyrelsen godkänd nära anhörig eller 
annan person som huvudsakligen har hand 
om honom, i egenskap av intressebevakare 
föra hans talan i ett ärende som gäller pen-
sion 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 
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 talan i ett ärende som gäller pension 
enligt denna lag.  

 
 5 e § 

Har en förmånstagare beviljats invalid-
pension retroaktivt och har arbetsgivaren 
för samma tid till honom eller henne betalat 
lön för sjukdomstiden, betalas pensionen 
för denna tid på ansökan till arbetsgivaren, 
likväl högst till det belopp som betalats i 
lön för samma tid. Invalidpensionen utbeta-
las inte till arbetsgivaren till den del den 
med stöd av 15 a § 4 mom. lagen om statens 
pensioner skall utges till sjukförsäkrings-
fonden, och pensionen utbetalas inte heller 
till arbetsgivaren när denne med stöd av 
någon annan lag har fått ersättning för den 
lön som han eller hon betalat för sjukdoms-
tiden. Om förmånstagaren har beviljats re-
habiliteringspenning eller invalidpension 
och därtill anslutet rehabiliteringstillägg 
och arbetsgivaren har betalat eller betalar 
förmånstagaren lön för samma tid, iakttas 
vid betalning av rehabiliteringspeng eller 
invalidpension och därtill anslutet rehabili-
teringstillägg samma förfarande som ovan 
bestäms för betalning av invalidpension. 

Har en förmånstagare fått arbetslöshets-
dagpenning enligt lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa eller arbetsmarknadsstöd en-
ligt lagen om arbetsmarknadsstöd eller ut-
bildningsstöd enligt lagen om arbetskrafts-
politisk vuxenutbildning (763/1990) eller 
utbildningsdagpenning enligt lagen om 
stödjande av arbetslösas frivilliga studier 
(1402/1997) för den tid för vilken honom el-
ler henne beviljas pension retroaktivt, skall 
kyrkans centralfond på yrkande av arbets-
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löshetskassan eller Folkpensionsanstalten 
utbetala den retroaktiva pensionen till ar-
betslöshetskassan eller Folkpensionsanstal-
ten till den del pensionen motsvarar belop-
pet av arbetslöshetsdagpenning, arbets-
marknadsstöd, utbildningsstöd eller utbild-
ningsdagpenning som 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 utbetala den ret-
roaktiva pensionen till Folkpensionsanstal-
ten till den del pensionen motsvarar belop-
pet av pension som Folkpensionsanstalten 
utbetalt till ett för stort belopp för samma 
tid. Förfarandet kan vara detsamma, om 
förmånstagaren har fått pension enligt 
folkpensionslagen för den tid för vilken kyr-
kans centralfond i enlighet med 7 b § 3 
mom. rättar eller i övrigt justerar beloppet 
av beviljad pension.  

Har en förmånstagare fått utkomststöd 
enligt 23 § lagen om utkomststöd i förskott 
(1412/1997), betalas pension eller en del 
därav som beviljas retroaktivt för samma 
tid på anhållan av det organ som avses i 6 § 
1 mom. socialvårdslagen (710/1982) till or-
ganet för att ersätta redan lämnat utkomst-
stöd.  

Om kommunen eller samkommunen har 
ordnat vård eller omvårdnad på anstalt el-
ler familjevård för en förmånstagare, skall 
kyrkans centralfond på yrkande av kommu-
nen eller samkommunen till kommunen el-
ler samkommunen betala den pension som 
förmånstagaren har rätt till för tiden i vård 
eller omvårdnad på anstalt eller i familje-
vård, för att användas på det sätt som 14 § 
lagen om klientavgifter inom social- och 
hälsovården (734/1992) föreskriver. 

Har en förmånstagare fått studiepenning, 
vuxenstudiepenning eller bostadstillägg en-
ligt lagen om studiestöd (65/1994) för den 
tid för vilken honom eller henne retroaktivt 
beviljas annan pension än delinvalidpen-
sion, skall kyrkans centralfond på yrkande 
av folkpensionsanstalten utbetala den ret-
roaktiva pensionen till folkpensionsanstal-
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ten till den del pensionen motsvarar belop-
pet av studiestöd som har utbetalts för 
samma tid.  

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. 

 
 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) el-
ler 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 
tidpunkten för pensionsfallet eller därförin-
nan senast hade sådan anställning som om-
fattas av denna lag, skall kyrkans central-
fond i egenskap av sista pensionsanstalt  

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

2) sköta utbetalningen av pensioner enligt 
beslutssammanställningen och pensionsan-
staltens övriga uppgifter i anslutning till 
pensionerna.  

Om förmånstagarens pensionsskydd vid 
tidpunkten för pensionsfallet eller därförin-
nan senast hade ordnats i statskontoret, i en 
kommunal pensionsanstalt, i folkpensions-
anstalten eller i en pensionsanstalt inom 
den privata sektorn, skall denna pensions-
anstalt i egenskap av sista pensionsanstalt 
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sköta de uppgifter som avses i 1 mom. även 
i fråga om pensionsskyddet enligt denna 
lag. 

Dock gäller att om den till pension berät-
tigande tiden mellan pensionsfallet och 
pensionsåldern (återstående tid) eller mot-
svarande förtjänst beaktas på någon annan 
grund än arbetstagarens sista arbetsavtals- 
eller tjänsteförhållande eller företagarverk-
samhet när pensionens belopp räknas ut, är 
sista pensionsanstalt utan hinder av 1 och 2 
mom. den pensionsanstalt inom den offent-
liga eller den privata sektorn där pensions-
skyddet för den återstående tiden eller mot-
svarande pensionsskydd har ordnats. 

Om kyrkans centralfond i egenskap av 
sådan sista pensionsanstalt som avses i 1 
mom. avgör rätten till invalidpension med 
stöd av 9 § 1 mom. a  eller b punkten lagen 
om statens pensioner eller om det är fråga 
om rätt till individuell förtidspension och 
om den månatliga pensionen från en pen-
sionsanstalt inom den privata sektorn är 
större än tre gånger det belopp som avses i 
1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för 
arbetstagare, skall kyrkans centralfond före 
beslutet begära att pensionsanstalten inom 
den privata sektorn ger en bedömning av 
pensionssökandens arbetsförmåga. Om kyr-
kans centralfond och pensionsanstalten 
inom den privata sektorn då är av olika 
åsikt om pensionssökandens arbetsförmåga, 
tillämpas inte 1 mom. på pensionsskydd en-
ligt pensionslagarna för den privata sek-
torn.  

En pensionsanstalt inom den offentliga el-
ler den privata sektorn som betalar pension 
eller avträdelsestöd betraktas som sista 
pensionsanstalt även när pensionstagaren 
beviljas en annan ny pension än invalidpen-
sion. En pensionsanstalt som betalar ar-
betslöshets- eller deltidspension betraktas 
dock som sista pensionsanstalt när pen-
sionstagaren beviljas invalidpension, om 
inte något annat följer av 6 mom. 

Om den återstående tiden eller motsva-
rande förtjänst skall eller borde beaktas i 
pensioner både enligt denna lag och enligt 
andra pensionslagar för den offentliga sek-
torn eller pensionslagar för den privata 
sektorn eller om ny pension beviljas efter en 
sådan pension, tillämpas inte vid behand-
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lingen av pensionen vad som i 1—4 mom. 
föreskrivs om sista pensionsanstalt. Detta 
förfarande tillämpas också när deltidspen-
sion beviljas samtidigt i enlighet med såväl 
denna lag som andra pensionslagar för den 
offentliga sektorn eller pensionslagar för 
den privata sektorn. På behandling av fa-
miljepension tillämpas dock vad som i 1—4 
bestäms om sista pensionsanstalt, trots att 
den återstående tiden eller motsvarande 
förtjänst skall beaktas i familjepensioner 
både enligt pensionslagarna för den privata 
sektorn och enligt pensionslagarna för den 
offentliga sektorn när pensionsbeloppet 
räknas ut. 

Pensionsanstalter inom arrangemanget 
med sista pensionsanstalt kan komma över-
ens om att principen om sista pensionsan-
stalt skall iakttas även i de situationer som 
avses i 5 och 6 mom. Pensionssökanden 
skall då underrättas om vilken pensionsan-
stalt som sköter hans eller hennes pen-
sionsärende. 

Närmare bestämmelser om sista pen-
sionsanstalt och dess uppgifter utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.  

Om det är oklart vilken pensionsanstalt 
som enligt denna paragraf och enligt den 
förordning av statsrådet som utfärdats med 
stöd av den är behörig att handlägga pen-
sionsansökan, avgörs ärendet på pensions-
anstaltens begäran av pensionsskyddscen-
tralen. Ändring får inte sökas särskilt i pen-
sionsskyddscentralens beslut i ett sådant 
ärende. 

 
 6 b § 

Har kyrkans centralfond i egenskap av 
sådan sista pensionsanstalt som avses i 
6 a § 1 mom. betalt ut pensioner eller famil-
jepensioner enligt en pensionslag för den 
privata sektorn, lagen om statens pensio-
ner, lagen om kommunala pensioner eller 
13 § lagen om Folkpensionsanstalten, skall 
den återkräva dessa pensionskostnader 
samt ränta senast under det kalenderår som 
följer på utbetalningsåret. I detta syfte kan 
också förskott tas ut. Pensionskostnaderna 
återkrävs enligt vad pensionsskyddscentra-
len, statskontoret, den kommunala pen-
sionsanstalten, Folkpensionsanstalten och 
kyrkans centralfond närmare avtalar sär-
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skilt 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 pensions-
kostnader samt ränta enligt vad som be-
stäms i 1 mom.  

 
7 §  

Ändring i kyrkostyrelsens beslut i pen-
sionsärenden söks genom besvär hos statens 
pensionsnämnd. I ett beslut genom vilket 
förhandsbesked som avses i 22 § lagen om 
statens pensioner har förvägrats får ändring 
inte sökas. I pensionsnämndens beslut söks 
ändring genom besvär hos försäkringsdom-
stolen. Besvärsrätt har pensionssökande el-
ler pensionstagare och pensionsombud. I 
försäkringsdomstolens beslut får ändring 
inte sökas.  

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet 
av beslutet. Beslut av kyrkostyrelsen och 
statens pensionsnämnd får delges part och 
pensionsombudet med posten. Om inte nå-
got annat visas i samband med besvären an-
ses ändringssökanden ha fått del av beslutet 
den sjunde dagen efter den då beslutet pos-
tades under den adress som han uppgivit. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

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-
ombud. I försäkringsdomstolens beslut får 
ändring inte sökas. 

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 
anses ändringssökanden ha fått del av be-
slutet den sjunde dagen efter den dag då be-
slutet postades under den adress som han 
uppgivit.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Angående sökande av ändring i en be-
slutssammanställning som kyrkans central-
fond har givit i egenskap av sådan sista 
pensionsanstalt som avses i 6 a § 1 mom. 
samt behandlingen av besvärsärendet gäll-
er vad som föreskrivs i denna paragraf och 
i 7 a § 5—8 mom. När kyrkans centralfonds 
beslut ingår i en beslutssammanställning 
som en annan pensionsanstalt givit i egen-
skap av sådan sista pensionsanstalt som av-
ses i 6 a § 2 mom. söks ändring och be-
handlas besvärsärendet enligt vad som fö-
reskrivs i lagen om statens pensioner, lagen 
om kommunala pensioner, 13 § lagen om 
Folkpensionsanstalten eller i en pensions-
lag för den privata sektorn. I sådana fall 
skall statskontoret, den kommunala pen-
sionsanstalten, Folkpensionsanstalten eller 
pensionsanstalten inom den privata sektorn, 
till den del besvären gäller pensionsskydd 
enligt denna lag, begära utlåtande om be-
svären av kyrkans centralfond. Utlåtande 
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begärs inte, om besvären enbart gäller be-
dömning av arbetsförmågan. 

 
7 a § 

I ärenden som avses i 7 § 1 mom. skall en 
part tillställa kyrkostyrelsen sin be svärssk-
rift inom den tid som stadgas i 7 § 2 mom.  

 
Om kyrkostyrelsen till alla delar godkän-

ner de krav som framförs i besvärsskriften, 
skall den ge rättelsebeslut i ärendet. Änd-
ring i rättelsebeslutet får sökas så som stad-
gas i 7 §.  

Om kyrkostyrelsen inte kan rätta det 
överklagade beslutet så som nämns i 2 
mom., skall den inom 30 dagar efter be-
svärstidens utgång tillställa statens pen-
sionsnämnd eller, om besvären gäller ett 
beslut av statens pensionsnämnd, försäk-
ringsdomstolen besvärsskriften och sitt utlå-
tande. Kyrkostyrelsen kan då genom ett in-
terimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut 
till den del den godkänner de yrkanden som 
anförs i besvären. Om besvären redan har 
tillställts besvärsinstansen, skall kyrkosty-
relsen genast underrätta denna om det inte-
rimistiska beslutet. Ändring får inte sökas i 
ett interimistiskt beslut. 
— — — — — — — — — — — — — —  

7 a § 
I ärenden som avses i 7 § 1 mom. skall en 

part tillställa kyrkans centralfond sin be-
svärsskrift inom den tid som föreskrivs i 7 § 
2 mom. 

Om kyrkans centralfond till alla delar 
godkänner de krav som framförs i besvärs-
skriften, skall den ge rättelsebeslut i ären-
det. Ändring i rättelsebeslutet får sökas så 
som bestäms i 7 §.  

Om kyrkans centralfond inte kan rätta det 
överklagade beslutet så som nämns i 2 
mom., skall den inom 30 dagar efter be-
svärstidens utgång tillställa statens pen-
sionsnämnd eller, om besvären gäller ett 
beslut av statens pensionsnämnd, försäk-
ringsdomstolen besvärsskriften och sitt utlå-
tande. Kyrkans centralfond kan då genom 
ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare be-
slut till den del den godkänner de yrkanden 
som anförs i besvären. Om besvären redan 
har tillställts besvärsinstansen, skall kyrkans 
centralfond genast underrätta denna om det 
interimistiska beslutet. Ändring får inte sö-
kas i ett interimistiskt beslut.  
— — — — — — — — — — — — — —  

En besvärsskrift som gäller en besluts-
sammanställning som kyrkans centralfond 
har givit i egenskap av sådan sista pen-
sionsanstalt som avses i 6 a § 1 mom. skall 
tillställas kyrkans centralfond inom den tid 
som föreskrivs i 7 § 2 mom. Kyrkans cen-
tralfond skall begära utlåtande om besvä-
ren av pensionsanstalten inom den privata 
sektorn eller statskontoret, den kommunala 
pensionsanstalten eller folkpensionsanstal-
ten till den del besvären gäller pensions-
skydd som sköts av dessa. Gäller överkla-
gandet av en beslutssammanställning en-
bart bedömning av arbetsförmågan, begärs 
utlåtande bara om det är fråga om en situa-
tion som avses i 6 a § 4 mom. 

Om samtliga pensionsanstalter vilkas be-
slut besvären gäller godkänner ändringssö-
kandens yrkanden till den del de gäller 
ifrågavarande pensionsanstalts beslut, skall 
kyrkans centralfond i egenskap av sista 
pensionsanstalt ge en ny, rättad besluts-
sammanställning. I en på detta sätt rättad 
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beslutssammanställning får ändring sökas 
enligt denna lag. Om någon av ovan avsed-
da pensionsanstalter inte rättar sitt beslut 
så som ändringssökanden krävt, skall kyr-
kans centralfond inom 60 dagar från be-
svärstidens utgång tillställa den besvärsin-
stans som avses i 3 mom. besvärsskriften 
samt de utlåtanden som givits med anled-
ning av den. Besvären över beslutssamman-
ställningen behandlas då även till övriga 
delar enligt 3 och 4 mom  

Gäller besvär över beslutssammanställ-
ningen enbart bedömning av arbetsförmå-
gan och godkänner kyrkans centralfond i 
egenskap av sista pensionsanstalt de yrkan-
den som framförts i den besvärsskrift som 
tillställts den, skall den ge en ny, rättad be-
slutssammanställning. Om den inte rättar 
beslutssammanställningen, tillämpas det 
förfarande som föreskrivs i 3 och 4 mom. 
Är det fråga om en situation som avses i 6 
a § 4 mom. och godkänner pensionsanstal-
ten inom den privata sektorn inte ändrings-
sökandens yrkanden, skall kyrkans central-
fond hänskjuta besvären till den del de 
gäller beslut av pensionsanstalten inom den 
privata sektorn till den pensionsnämnd som 
avses i 20 § lagen om pension för arbetsta-
gare, och i fråga om besvären iakttas det 
förfarande som föreskrivs i 21 och 21 a § 
lagen om pension för arbetstagare.  

När ett ärende som gäller besvär över en 
beslutssammanställning behandlas i statens 
pensionsnämnd eller försäkringsdomstolen 
eller när det är fråga om att till förmån för 
pensionstagaren undanröja eller rätta en 
beslutssammanställning som vunnit laga 
kraft eller när det i beslutssammanställ-
ningen förekommer ett sådant fel som avses 
i 50 eller 51 § förvaltningslag (434/2003), 
skall denna lag och förvaltningslag tilläm-
pas, om inte något annat föreskrivs i lagen 
om försäkringsdomstolen (132/2003). 

 
7 b § 

Grundar sig ett lagakraftvunnet beslut om 
pension på felaktig eller bristfällig utred-
ning eller är det uppenbart inte lagenligt, 
kan försäkringsdomstolen på framställning 
av kyrkostyrelsen eller på ansökan av den 
som ärendet berör, efter att ha hört andra 
parter, undanröja beslutet och ta upp eller 

7 b § 
Grundar sig ett lagakraftvunnet beslut om 

pension på felaktig eller bristfällig utred-
ning eller är det uppenbart inte lagenligt, 
kan försäkringsdomstolen på framställning 
av kyrkans centralfond eller på ansökan av 
den som ärendet berör, efter att ha hört and-
ra parter, undanröja beslutet och ta upp eller 
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förordna beslutet till ny behandling. Efter 
att ha gjort nämnda framställning kan kyr-
kostyrelsen, till dess ärendet avgjorts på 
nytt, tillfälligt inställa utbetalningen av pen-
sionen eller utbetala pensionen i överens-
stämmelse med framställningen.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Om det är fråga om beviljande av förväg-
rad förmån eller ökning av beviljad förmån 
kan kyrkostyrelsen utan hinder av de tidiga-
re beslutet behandla ärendet på nytt.  

förordna beslutet till ny behandling. Efter 
att ha gjort nämnda framställning kan kyr-
kans centralfond, till dess ärendet avgjorts 
på nytt, tillfälligt inställa utbetalningen av 
pensionen eller utbetala pensionen i över-
ensstämmelse med framställningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om det är fråga om beviljande av förväg-
rad förmån eller ökning av beviljad förmån 
kan kyrkans centralfond utan hinder av det 
tidigare beslutet behandla ärendet på nytt. 

 
7 c § 

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav av 
en förmån som kyrkostyrelsen har beviljat 
med stöd av denna lag kan verkställas så 
som en lagakraftvunnen dom i tvistemål.  

7 c § 
Ett lagakraftvunnet beslut av kyrkans cen-

tralfond och statens pensionsnämnd om en 
återkrav av förmån kan verkställas så som 
en lagakraftvunnen dom i tvistemål. 

Vad som bestäms ovan i denna paragraf 
gäller även beslutssammanställningar som 
kyrkans centralfond givit i egenskap av sis-
ta pensionsanstalt enligt 6 a § 1 mom. 

 
 7 d § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas 

också när kyrkans centralfond i egenskap 
av sådan sista pensionsanstalt som avses i 6 
a § 1 mom. utan grund har betalt ut förmå-
ner enligt denna lag. Till den del kyrkans 
centralfond utan grund har betalt ut förmå-
ner enligt lagen om statens pensioner, la-
gen om kommunala pensioner, 13 § lagen 
om Folkpensionsanstalten eller enligt pen-
sionslagar för den privata sektorn, fattas 
återkravsbeslutet av de pensionsanstalter 
som sköter förmånerna enligt vad som före-
skrivs i dessa lagar. Kyrkans centralfond 
skall dock i egenskap av sista pensionsan-
stalt ge en beslutssammanställning över de 
förmåner som återkrävs samt återkräva be-
loppet. Om kyrkans centralfond sköter åter-
kravet genom kvittning, skall 1 mom. till-
lämpas och såsom den pensionsrat som av-
ses där betraktas det sammanlagda belop-
pet av de pensionsrater som kyrkans cen-
tralfond i egenskap av sista pensionsanstalt 
skall betala. 
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8 § 

För pensionsskyddet enligt denna lag 
skall varje evangelisk-luthersk församling 
till kyrkans centralfond betala en i 501 § 2 
punkten kyrkolagen stadgad pensionsavgift.  

Kyrkomötet fastställer de grunder enligt 
vilka en i 1 § 2 och 3 mom. angiven före-
ning, annan sammanslutning, stiftelse eller 
anstalt är skyldig att delta i kostnaderna för 
pensionsskyddet enligt denna lag. Kyrko-
styrelsen har rätt att besluta om huruvida 
ersättning skall betalas till kyrkans central-
fond för pensionsskydd för den som är an-
ställd hos en mellankyrklig eller motsva-
rande organisation eller som är anställd hos 
en annan evangelisk-luthersk kyrka eller 
dess församling för arbete bland invandrare, 
samt om ersättningens storlek 

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.  

Kyrkomötet fastställer de grunder enligt 
vilka en i 1 § 3 mom. angiven förening, an-
nan sammanslutning, stiftelse eller anstalt 
är skyldig att delta i kostnaderna för pen-
sionsskyddet enligt denna lag. Kyrkans cen-
tralfond har rätt att besluta om huruvida er-
sättning skall betalas till kyrkans central-
fond för pensionsskydd för den som är an-
ställd hos en mellankyrklig eller motsva-
rande organisation eller som är anställd hos 
en annan evangelisk-luthersk kyrka eller 
dess församling för arbete bland invandrare, 
samt om ersättningens storlek. 

 
 

8 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Arbetsgivaren innehåller i samband med 
löneutbetalningen arbetstagares pensions-
avgift av den lön till den anställda som av-
ses i 4 § lagen om förskottsuppbörd eller 
4 § lagen om beskattning av begränsat 
skattskyldig för inkomst och förmögenhet 
samt redovisar pensionsavgiften till kyrkans 
centralfond så som kyrkostyrelsen bestäm-
mer.  

Personer som omfattas av lagens tillämp-
ningsområde kan yrka rättelse av arbetsta-
gares pensionsavgift hos kyrkostyrelsen. 
Vid sökande av ändring i ett beslut som 
gäller rättelseyrkande iakttas i tillämpliga 
delar vad som stadgas om ändringssökande 
i kyrkolagen.  

— — — — — — — — — — — — — —  
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 redovi-
sar pensionsavgiften till kyrkans central-
fond så som kyrkans centralfond bestäm-
mer.  

Personer som omfattas av lagens tillämp-
ningsområde kan yrka rättelse av arbetsta-
gares pensionsavgift hos kyrkans central-
fond. Vid sökande av ändring i ett beslut 
som gäller rättelseyrkande iakttas denna 
lag. 
 

 
9 § 

Utnämns pensionstagare till tjänst eller 
befattning hos staten, kommun, kommunal-
förbund, kyrkan, dess församling, kyrklig 
samfällighet eller församlingsförbund eller 
förordnas han att sköta sådan tjänst eller be-
fattning eller anställs pensionstagare i ar-
betsförhållande till här nämnt samfund, be-
stämmer kyrkostyrelsen om innehållning 
med anledning härav skall verkställas på 

9 § 
Utnämns pensionstagare till tjänst eller 

befattning hos staten, kommun, samkom-
mun, kyrkan, dess församling, kyrklig sam-
fällighet eller församlingsförbund eller för-
ordnas han eller hon att sköta sådan tjänst 
eller befattning eller anställs pensionstagare 
i arbetsavtalsförhållande till här nämnt sam-
fund, bestämmer kyrkans centralfond huru-
vida innehållning med anledning härav 
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hans pension och i så fall till vilket belopp.  skall verkställas på hans eller hennes pen-
sion och i så fall till vilket belopp.  

 
10 § 

Statens, kommunernas och andra offent-
ligrättsliga samfunds myndigheter och in-
rättningar, pensionsskyddscentralen, försäk-
rings- och pensionsanstalterna, de privata 
arbetsgivarna samt sjukhusen och läkarna i 
tjänsteförhållande samt myndigheter och in-
rättningar som beviljar i 5 a och 10 a §§ la-
gen om statens pensioner nämnda förmåner 
är skyldiga att på begäran avgiftsfritt lämna 
kyrkostyrelsen uppgifter som de innehar 
och som inverkar på avgörandet av det 
ärende som behandlas eller på utbetalning-
en av pension. För läkarutlåtanden och lä-
karintyg skall dock betalas skälig ersätt-
ning.  

10 § 
Kyrkans centralfond och en besvärsin-

stans enligt denna lag har rätt att utan hin-
der av sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar som gäller erhållande av 
uppgifter  

1) av en försäkrings- och pensionsanstalt 
som verkställer lagstadgad försäkring, av 
myndigheter och andra instanser på vilka 
tillämpas lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet (621/1999) och av priva-
ta arbetsgivare få de uppgifter som är nöd-
vändiga för avgörandet av ett ärende som 
gäller ordnande av pensionsskydd eller ett 
anhängigt pensions- eller förmånsärende 
eller som i övrigt är nödvändiga vid utfö-
randet av uppdrag enligt denna lag eller 
överenskommelser om social trygghet som 
är bindande för Finland eller som föreskri-
vits i andra internationella rättsakter om 
social trygghet, 

2) av läkare och andra yrkesutbildade 
personer som avses i lagen om yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården 
(559/1994) och av sådana verksamhetsen-
heter för hälso- och sjukvården som avses i 
2 § 4 punkten lagen om patientens ställning 
och rättigheter (785/1992) samt av den som 
verkställer rehabilitering och av någon an-
nan verksamhetsenhet för hälso- och sjuk-
vården, socialserviceproducent eller vård-
inrättning på begäran få utlåtanden och öv-
riga nödvändiga uppgifter ur den pensions- 
eller förmånssökandes journalhandlingar 
samt uppgifter om sökandens rehabiliter-
ing, hälsotillstånd, vård och arbetsförmåga, 
om sökanden inte själv lämnar dessa upp-
gifter.  

Kyrkans centralfond och besvärsinstan-
sen har rätt att få uppgifterna enligt 1 mom. 
avgiftsfritt. En yrkesutbildad person som 
avses 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 
uppgifter som föreskrivs i 1 mom. 2 punk-
ten. 
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 10 a § 
Den som ansöker om pension är skyldig 

att lämna kyrkans centralfond de uppgifter 
som är nödvändiga för behandlingen och 
avgörandet av pensionsärendet. 

Den som får invalidpension är skyldig att 
underrätta kyrkans centralfond om att han 
eller hon återfått arbetsförmågan och att 
rehabiliteringen avbrutits samt den som får 
individuell förtidspension som beviljats som 
invalidpension att han eller hon börjar för-
värvsarbeta.  

Den som får arbetslöshetspension är 
skyldig att underrätta kyrkans centralfond 
om  

1) sin vistelse utomlands eller något an-
nat liknande skäl till att han eller hon inte 
kan ta emot arbete, 

2) att han eller hon börjar förvärvsarbeta 
och att förvärvsinkomsten motsvarar minst 
det belopp som nämns i 18 a § 1 mom. 2 
punkten lagen om statens pensioner samt 

3) att han eller hon vägrar ta emot ett av 
arbetskraftsmyndigheten anvisat i 9 a § 1 
mom. 3 punkten lagen om statens pensioner 
angivet fortlöpande arbete som varar minst 
en månad.  

Den som får deltidspension är skyldig att 
underrätta kyrkans centralfond om  

1) förändringar i hans eller hennes ar-
betstidsarrangemang, om de inverkar på 
inkomsterna, 

2) andra än allmänna löneförhöjningar, 
3) att ett tjänste- eller arbetsförhållande 

eller företagsverksamhet upphör eller att ett 
nytt förhållande eller ny verksamhet inleds, 

4) längre än sex veckors oavbruten från-
varo från arbetet, 

5) förändringar i företagsverksamheten 
samt 

6) att en ny arbetspension börjar löpa.  
Den som får efterlevandepension enligt 

lagen om familjepensioner inom den evan-
gelisk-lutherska kyrkan (258/1970) är skyl-
dig att underrätta kyrkans centralfond om 
han eller hon har ingått äktenskap. Om ett 
barn som får barnpension enligt lagen om 
familjepensioner inom den evange-
lisk-lutherska kyrkan ges som adoptivbarn 
till någon annan än förmånslåtarens efter-
levande make eller dennes make, är barnets 
adoptivföräldrar skyldiga att underrätta 
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kyrkans centralfond om adoptionen.  
Oberoende av pensionstagarens under-

rättelseskyldighet enligt 2—5 mom. kan 
kyrkans centralfond kräva en utredning av 
pensionstagaren över omständigheter som 
nämns i 2—5 mom. samt om andra liknande 
omständigheter som påverkar pensionens 
belopp och pensionsrätten, om det finns 
skäl att misstänka att det har skett föränd-
ringar i dessa omständigheter. Har pen-
sionstagaren inte tillställt kyrkans central-
fond dessa utredningar inom en av kyrkans 
centralfond utsatt skälig tid, kan ärendet 
avgöras på basis av tillgängliga upgifter.  

 
 10 b § 

Arbetsgivaren är skyldig att åtminstone 
en gång var fjärde månad meddela kyrkans 
centralfond namn, personbeteckning, datum 
för inledande och avslutande av anställ-
ningen, uppgifter om löner och arvoden 
samt uppgifter om tjänstgöringstider och 
avbrott i fråga om förmånstagare som om-
fattas av denna lag. Dessutom är arbetsgi-
varen skyldig att lämna kyrkans centralfond 
uppgifter om löner och arvoden för de ovan 
nämnda anställningar som fortgår vid ka-
lenderårets slut samt övriga uppgifter som 
gäller förmånstagarnas pensionsrätt och 
arbetsgivarens betalningsskyldighet. Om 
arbetsgivaren underlåter att meddela kyr-
kans centralfond de ovan avsedda uppgif-
terna eller meddelar dem senare än vad 
som förutsätts i de föreskrifter som kyrkans 
centralfond utfärdat med stöd av 5 mom. 
kan det bestämmas att den pensionsavgift 
som avses i 8 § skall betalas med skälig 
förhöjning, dock till högst det dubbla be-
loppet.  

Utöver det som bestäms i 1 mom. är ar-
betsgivaren skyldig att på begäran lämna 
kyrkans centralfond och en besvärsinstans 
som avses i denna lag de uppgifter om en 
av denna lag omfattad förmånstagares ar-
bete och arbetsförhållanden samt övriga 
motsvarande uppgifter som kan erhållas av 
arbetsgivaren och som är nödvändiga för 
ordnande av pensionsskyddet och för avgö-
randet av ett anhängigt pensions- eller för-
månsärende eller som i övrigt är nödvändi-
ga vid verkställigheten av uppdrag enligt 
denna lag.  
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Då arbetsgivaren ombes lämna uppgifter 
som behövs för behandlingen av pensions-
sökandens pensions- eller rehabiliterings-
ärende, får till arbetsgivaren utan förmåns-
tagarens samtycke meddelas endast de sek-
retessbelagda uppgifter om förmånstagaren 
som är nödvändiga för att precisera de 
uppgifter som behövs vid beslutsfattandet i 
de nämnda ärendena. 

Kyrkans centralfond har rätt att i arbets-
givarens handlingar granska riktigheten av 
de uppgifter som avses i 1 och 2 mom.  

Kyrkans centralfond för register över de 
uppgifter som den får med stöd av denna 
paragraf och 10 § och som påverkar rätten 
till pension för förmånstagare som omfattas 
av denna lag. Kyrkans centralfond har rätt 
att utfärda föreskrifter för arbetsgivarna 
om när och i vilken form uppgifterna skall 
lämnas till kyrkans centralfond. 

 
 10 c § 

Kyrkans centralfond har rätt att, utan 
hinder av den sekretess som föreskrivs i la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet och andra begränsningar som gäll-
er erhållande av uppgifter, för arbetsgiva-
rens bokföring och för fastställandet av så-
dana avgifter enligt 22 kap. 8 § 4 punkten 
kyrkolagen som orsakas av förmåner bevil-
jade enligt denna lag lämna uppgifter om 
en förmån enligt denna lag som pensionsta-
garen beviljats och om dess belopp samt för 
ovan nämnda ändamål också lämna övriga 
nödvändiga uppgifter till den arbetsgivare 
hos vilken den som erhållit förmånen är an-
ställd eller på basis av vars anställning ar-
betsgivarens avgift bestäms. Kyrkans cen-
tralfond har också rätt att meddela den ar-
betsgivare från vars tjänst en förmånstaga-
re avgår med pension den beviljade pensio-
nens art samt tidpunkten för pensionens 
början och slut för att arbetsgivaren skall 
kunna avsluta anställningen.  

 
 10 d § 

Utöver det som bestäms i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet har 
kyrkans centralfond rätt att, utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter, lämna uppgifter som grundar sig på 
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verkställigheten av denna lag enligt följan-
de  

1) till vederbörande myndighet och organ 
får utlämnas uppgifter som är nödvändiga 
för verkställandet av uppdrag enligt en 
överenskommelse om social trygghet som 
är bindande för Finland eller en internatio-
nell rättsakt om social trygghet, 

2) till pensionsskyddscentralen och de 
pensionsanstalter som sköter verkställandet 
av i 8 § 4 mom. 1—5, 7 och 9—13 punkten 
lagen om pension för arbetstagare nämnda 
lagar och pensionsstadgor och som med 
stöd av lag har rätt att få dessa uppgifter av 
arbetsgivaren, av en instans som nämns i 
10 § eller av pensionsskyddscentralen får 
utlämnas uppgifter som kyrkans centralfond 
fått med stöd av 10 och 10 b §, 

3) uppgifter om pension, pensionsrätt el-
ler försäkring som erhållits från pensions-
skyddscentralen eller en pensionsanstalt 
som sköter verkställandet av i 8 § 4 mom. 
1—5, 7 och 9—13 punkten lagen om pen-
sion för arbetstagare nämnda lagar och 
pensionsstadgor får utlämnas till folkpen-
sionsanstalten eller en annan sådan motta-
gare som har rätt att få dessa uppgifter med 
stöd av lag, 

4) till ett ministerium, skatteförvaltningen 
och anstalter eller sammanslutningar som 
har hand om det lagstadgade socialskydds-
systemet och som administrerar social-
skyddsförmåner som påverkas av en förmån 
enligt denna lag får i fråga om en person 
som erhållit en förmån enligt denna lag ut-
lämnas personbeteckning och övriga inden-
tifieringsuppgifter, uppgifter om utbetalade 
förmåner, uppgifter om arbetsgivaren och 
andra härmed jämförbara uppgifter som är 
nödvändiga för sådan samkörning av per-
sonuppgifter för att utreda brott och miss-
bruk som riktar sig mot socialskyddet och 
för någon annan övervakningsåtgärd av 
engångsnatur, samt till polis- och åklagar-
myndigheterna ovan nämnda uppgifter, som 
är nödvändiga för att utreda brott och 
väcka åtal; dock inte uppgifter om hälsotill-
ståndet i situationer enligt detta lagrum el-
ler uppgifter som avser att beskriva grun-
derna för en persons behov av socialvård, 

5) till skatteförvaltningen får utlämnas de 
uppgifter som är nödvändiga för uppfyllan-
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det av den övervakningsskyldighet som fö-
reskrivs i lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996), om det finns skäl att misstän-
ka att arbetsgivaren inte har fullgjort sin 
innehållningsskyldighet, 

6) till arbetstagarnas grupplivförsäk-
ringspool, som med fullmakt av livförsäk-
rings- och olycksfallsförsäkringsbolagen 
sköter ersättningsverksamheten i fråga om 
arbetstagarnas grupplivförsäkring, och till 
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får, i 
fråga om förmånstagare som haft en an-
ställning enligt denna lag och som avlidit 
före 65 års ålder, utlämnas namn, person-
beteckning, dödsdatum, uppgifter i anslut-
ning till anställningar, förmånstagarnas 
namn och personbeteckningar samt övriga 
motsvarande uppgifter som behövs när det 
avgörs huruvida förutsättningarna för be-
viljande av grupplivförsäkringens försäk-
ringssumma uppfylls, samt motsvarande 
uppgifter till statskontoret och den kommu-
nala pensionsanstalten för behandling av 
ekonomiskt stöd motsvarande grupplivför-
säkring.  

Kyrkans centralfond skall i och för ut-
lämnandet av sådana uppgifter som avses i 
1 mom. 2 och 3 punkten komma överens 
med pensionsskyddscentralen och pen-
sionsanstalterna om vad som får vidareut-
lämnas av de uppgifter som avses ovan och 
till vem de får vidareutlämnas.  

Innan uppgifter lämnas ut med stöd av 
denna paragraf skall kyrkans centralfond 
försäkra sig om att den som mottar uppgif-
terna enligt lag har rätt att få de utlämnade 
uppgifterna av den som ursprungligen läm-
nade ut dem. Kyrkans centralfond ansvarar 
för att innehållet i de uppgifter som lämnas 
ut motsvarar de uppgifter som den fick av 
den som ursprungligen lämnade uppgifter-
na. 

 
 10 e § 

Kyrkans centralfond har, utöver det som 
bestäms i 29 § 3 mom. lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet, rätt att öppna 
en teknisk anslutning  

1) för en sammanslutning eller inrättning 
som verkställer lagstadgad socialförsäkring 
till sådana uppgifter i sina personregister 
som sammanslutningen eller inrättningen 
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med stöd av denna eller en annan lag har 
rätt att få för verkställigheten av sina upp-
gifter, 

2) för myndigheter eller organ som nämns 
i 10 d § 1 mom. 1—3 och 6 punkten för ut-
lämnande av uppgifter som avses i nämnda 
punkter, 

3) för försäkringsbolag som idkar frivillig 
pensionsförsäkring som avses i 96 § in-
komstskattelagen (1535/1992) till sådana 
uppgifter i sina register som är nödvändiga 
för att utreda avdrag i beskattningen på ba-
sis av frivillig pensionsförsäkringspremie.  

Kyrkans centralfond har rätt att för en 
arbetsgivare öppna en teknisk anslutning 
för fullgörandet av den skyldighet att lämna 
uppgifter som avses i 10 b §. Kyrkans cen-
tralfond har rätt att också för pensions-
skyddscentralen och andra pensionsanstal-
ter öppna en teknisk anslutning för lämnan-
det av uppgifter till förmånstagaren själv 
om hans eller hennes pensionsskydd enligt 
denna lag. 

En teknisk anslutning får dock öppnas för 
utlämnande av uppgifter som avses i 10 d § 
1 mom. 2 och 3 punkten endast om därom 
kommits överens enligt 10 d § 2 mom.  

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får 
också sökas sekretessbelagda uppgifter 
utan samtycke av den vars intressen sekre-
tessen är avsedd att skydda. Om det dock är 
fråga om en teknisk anslutning som öppnats 
med stöd av 1 mom. 3 punkten, får med 
hjälp av den sökas sekretessbelagda per-
sonuppgifter endast med samtycke av per-
sonen i fråga.  

Innan en teknisk anslutning öppnas skall 
den som begär uppgifter lägga fram en ut-
redning för den som öppnar anslutningen 
om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.  

 
 10 f § 

Kyrkans centralfond skall på förhand på 
lämpligt sätt informera pensionssökanden 
om var uppgifter om denna finns att få och 
vart uppgifterna i regel kan lämnas ut.  

 
11 §  

Kyrkostyrelsen kan, då förutsättningar för 
erhållande av full ordinarie pension icke fö-
religga, av särskilda skäl inom ramen för ett 

11 § 
Kyrkans centralfond kan, då förutsätt-

ningar för erhållande av full ordinarie pen-
sion inte föreligger, av särskilda skäl inom 
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av kyrkomötet för ändamålet fastställt an-
slag bevilja extra pension under förutsätt-
ning, att sökandens utkomst är beroende av 
pensionen 

ramen för ett av kyrkomötet för ändamålet 
fastställt anslag bevilja extra pension under 
förutsättning, att sökandens utkomst är be-
roende av pensionen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
Denna lags 5 e, 6 a och 6 b §, 7 §:n 5 

mom., 7 a § 5—8 mom., 7 c § 2 mom. och 
7 d § 3 mom. tillämpas på pensionsansök-
ningar som blir anhängiga efter det att la-
gen har trätt i kraft. Nämnda bestämmelser 
tillämpas dock inte på ansökningar som blir 
anhängiga efter det att lagen har trätt i 
kraft, om pensionssökanden på grundval av 
eget arbets- eller tjänsteförhållande eller 
egen verksamhet som företagare får pen-
sion eller på ansökan vilken blivit anhängig 
innan lagen trätt i kraft har rätt att få pen-
sion enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 
1—4, 7, 8 eller 10—13 punkten lagen om 
pension för arbetstagare och om han eller 
hon ansöker om ny pension eller fortsatt ut-
betalning av tidigare beviljad pension. De 
bestämmelser som nämns i första meningen 
tillämpas inte heller när pension som bevil-
jats på ansökan vilken blivit anhängig in-
nan lagen träder i kraft och som senare av-
brutits börjar betalas på nytt efter det att 
lagen har trätt i kraft. 

——— 
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23. 
 
 

Lag 

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

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

(258/1970) 1 § 3 mom. och 3 § 2 mom., 
av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1317/1995, som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Föreningar, andra sammanslutningar, stif-
telser eller anstalter kan med kyrkostyrelsen 
överenskomma om att denna lag skall till-
lämpas 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 hand-
har en läraruppgift som huvudsyssla i en di-
akonissanstalt. Likaså kan med kyrkostyrel-
sen 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 nå-
gon 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.  
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
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-
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 evange-
lisk-luthersk kyrka eller dess församling i 
arbete bland finländska utvandrare eller 
som är eller under en tid av minst åtta år va-
rit i missionsarbete utomlands. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad i 4—8 § och 11 § pensionslagen för 
evangelisk-lutherska kyrkan är stadgat, 
skall i tillämpliga delar gälla även i fråga 
om familjepension. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Beträffande familjepension skall också 

4—8, 10, 10 a—10 f och 11 § pensionsla-
gen för evangelisk-lutherska kyrkan iakttas 
i tillämpliga delar. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
——— 
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24. 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 17 augusti 2001 om Folkpensionsanstalten (731/2001) 7 § 1 mom. 8 och 

9 punkten samt 13 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7§ 

Styrelsens uppgifter  

Styrelsen leder och utvecklar Folkpen-
sionsanstaltens verksamhet. Styrelsen skall 
utöver annat  
— — — — — — — — — — — — — —  

8) fastställa generaldirektörens och de öv-
riga direktörernas löneförmåner, pensions-
förmåner och andra förmåner,  

9) fastställa grunderna för tjänstemännens 
löner, arbetstid, semester och resekostnads-
ersättningar samt tjänstemännens pensions- 
och familjepensionsstadgor, samt  
— — — — — — — — — — — — — —  

7§ 

Styrelsens uppgifter  

Styrelsen leder och utvecklar Folkpen-
sionsanstaltens verksamhet. Styrelsen skall 
utöver annat 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) fastställa generaldirektörens och de öv-
riga direktörernas löneförmåner och andra 
förmåner, 

9) fastställa grunderna för tjänstemännens 
löner, arbetstid, semester och resekostnads-
ersättningar, samt 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
13 § 

Beviljande av pension och sökande av änd-
ring  

Den som är anställd hos Folkpensionsan-
stalten har rätt till pension och familjepen-
sionsskydd av Folkpensionsanstaltens me-
del med iakttagande i tillämpliga delar av 
de grunder som anges i bestämmelserna om 
pensioner och familjepensioner för dem 
som är i statens tjänst.  

Förmåner enligt 1 mom. beviljas av Folk-
pensionsanstalten. Vid anstalten finns ett 
pensionsombud, som har rätt att följa hand-
läggningen av dessa ärenden.  

Ändring i Folkpensionsanstaltens beslut i 

13 § 

Pension och familjepension 

Generaldirektörens, de övriga direktörer-
nas och tjänstemännens rätt till pension och 
familjepension av Folkpensionsanstaltens 
medel bestäms enligt lagen om statens pen-
sioner (280/1966), lagen angående infö-
rande av lagen om statens pensioner 
(281/1966), lagen om statens familjepen-
sioner (774/1968) och lagen angående infö-
rande av lagen om statens familjepensioner 
(775/1968). Pensioner och familjepensioner 
som avses i detta moment beviljas av Folk-
pensionsanstalten, som också sköter pen-
sionsanstaltens övriga uppgifter i anslut-
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ärenden som gäller pension och familjepen-
sion får sökas genom besvär hos försäk-
ringsdomstolen inom 30 dagar från delfå-
endet av beslutet. Besvärsrätt har den som 
söker eller får pension och familjepension 
samt pensionsombudet. I försäkringsdom-
stolens beslut får ändring inte sökas genom 
besvär.  

Vid behandlingen av ärenden som avses i 
denna paragraf iakttas i tillämpliga delar 
vad som föreskrivs i 24 § lagen om statens 
pensioner (280/1966).  

ning till dessa pensioner. Vid behandling 
och sökande av ändring beträffande dessa 
pensionsärenden iakttas i övrigt i tillämpli-
ga delar vad som bestäms i lagen om sta-
tens pensioner. 

Utan hinder av 1 mom. tillämpas ålders-
gränsen 21 år i stället för den åldersgräns 
om 23 år som föreskrivs 5 § 1, 4 och 5 
mom. samt 10 a § 2 och 3 mom. lagen om 
statens pensioner. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
Vad som i lagen om statens pensioner och 

lagen om statens familjepensioner samt i 
lagen angående införande av lagen om sta-
tens pensioner och lagen angående infö-
rande av lagen om statens familjepensioner 
bestäms om statskontoret samt om tjänste- 
och arbetsavtalsförhållanden gäller vid till-
lämpningen av denna lag även Folkpen-
sionsanstalten och sådana anställningsför-
hållanden vid Folkpensionsanstalten som 
gäller före ikraftträdandet. 

Bestämmelserna om lagen om statens 
pensioner och lagen om statens familjepen-
sioner i de lagar som nämns i 2 mom. gäller 
vid tillämpningen av denna lag också Folk-
pensionsanstaltens pensionsstadga som 
fastställts den 31 juli 1967 och Folkpen-
sionsanstaltens  familjepensionsstadga som 
fastställts den 21 februari 1969 och som 
gällde före ikraftträdandet. 

I stället för vad som i 4 och 7 § lagen om 
statens pensioner bestäms om valet av pen-
sionsskydd iakttas vid tillämpningen av 
denna lag 28 och 29 § i Folkpensionsan-
staltens pensionsstadga som gäller före 
ikraftträdandet. 

I stället för vad som i 2 § lagen angående 
införande av statens familjepensioner be-
stäms om förmånslåtare och i 5 § 1 mom. i 
nämnda lag bestäms om tillämpningen av 
lagen (696/1956) och förordningen 
(697/1956) om familjepension och begrav-
ningshjälp för statstjänstemän, iakttas vid 
tillämpningen av denna lag 27 § och 30 § 1 
mom. i Folkpensionsanstaltens familjepen-
sionsstadga som gäller före ikraftträdandet. 

När en person i samband med överföring 
av Folkpensionsanstaltens uppgifter över-
förs från anställning hos Folkpensionsan-
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stalten till en statlig anställning, bestäms 
pensionsskyddet på basis av anställningen 
hos Folkpensionsanstalten på det sätt det 
skulle ha bestämts om han eller hon hade 
fortsatt att vara anställd hos Folkpensions-
anstalten fram till pensionsfallet. Dessutom 
förutsätts att personen efter den överföring 
som avses ovan är i statens tjänst utan av-
brott fram till pensionsfallet. 

——— 
 
 
 
 
 

25. 
 
 

Lag 

om ändring av 59 a § folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 59 a § 1 mom., sådant det lyder i 

lag 1595/1991, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

59 a § 
Pensionsansvarsfondens tillgångar utgör 

täckning för det pensionsskydd för persona-
len som grundar sig på ett anställningsför-
hållande till pensionsanstalten. Av fondens 
medel betalas pensionerna och förmånerna 
enligt 58 a §.  
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

59 a § 
Pensionsansvarsfondens tillgångar utgör 

täckning för det pensionsskydd för persona-
len som grundar sig på ett anställningsför-
hållande till pensionsanstalten. Av fondens 
medel betalas pensionerna och familjepen-
sionerna enligt 13 § lagen om Folkpen-
sionsanstalten (731/2001).  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004. 
——— 

 
 
 


