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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen och 
till vissa lagar som har samband med den 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL  

 
I denna proposition föreslås att lagen om 

Pensionsskyddscentralen, lagen om pension 
för arbetstagare, lagen om pension för lant-
bruksföretagare, lagen om kommunala pen-
sioner och lagen om statens pensioner änd-
ras. Pensionsskyddscentralen skall ha som 
uppgift att främja och samordna verkställig-
heten och utvecklingen av arbetspensions-
skyddet i egenskap av samordnande organ 
för arbetspensionssystemet. Pensionssyste-
men för den offentliga sektorn föreslås fort-
farande ha det primära ansvaret för utveck-
lingen av pensionssystemen för den offentli-
ga sektorn. I Pensionsskyddscentralens re-
presentantskap och styrelse skall också ingå 
representation för pensionssystemen för den 
offentliga sektorn samt för arbetsgivarna och 
arbetstagarna. 

Pensionsskyddscentralen skall täcka sina 

kostnader genom en kostnadsandel som tas ut 
hos pensionsanstalterna i förhållande till de 
arbetsinkomster som är försäkrade vid re-
spektive pensionsanstalt och genom verk-
samhetsbaserade serviceavgifter för sina 
tjänster och genom sin övriga avkastning. 
Ansvaret för Pensionsskyddscentralens kost-
nadsandel fördelas mellan pensionsanstalter-
na inom arbetspensionssystemet för den pri-
vata sektorn och pensionssystemet för den 
offentliga sektorn enligt hur stor del av Pen-
sionsskyddscentralens tjänster som riktar sig 
till dessa pensionsanstalter. Pensionsanstal-
terna inom den offentliga sektorn kommer 
dock stegvis att delta i finansieringen av Pen-
sionsskyddscentralen. 

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 
2008. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Nuläge 

Principerna för arbetspension 

Den allmänna lagen om arbetspensionssy-
stemet för den privata sektorn, lagen om pen-
sion för arbetstagare (395/1961, APL) trädde 
i kraft 1962. I lagen definierades grundprin-
ciperna i pensionssystemet för löntagare 
inom den privata sektorn. Dessa principer har 
i stor utsträckning tillämpats även i andra ar-
betspensionslagar. 

Arbetspensionens centrala uppgift är att 
trygga en lagstadgad kontinuitet i försörj-
ningen, då arbetsinkomsterna upphör på 
grund av ålderdom, arbetsoförmåga eller på 
grund av att familjeförsörjaren dör. Målet 
bygger för närvarande på lagstadgad grund-
läggande försörjning enligt 19 § 2 mom. i 
grundlagen. 

Arbetspensionens belopp är beroende av 
arbetsinkomsterna under respektive år. Be-
stämmandet av pensionen påverkas inte av 
arbetstagarens byte av arbetsgivare eller av 
övergång från privata sektorn till offentliga 
sektorn eller tvärtom. Intjänad pensionsrätt 
består och det finns inget maximibelopp för 
de inkomster som ligger till grund för arbets-
pensionen. En arbetsgivare inom den privata 
sektorn är skyldig att ordna pensionsskydd 
för sina arbetstagare vid antingen ett arbets-
pensionsförsäkringsbolag, en pensionskassa 
eller en pensionsstiftelse. Det är arbetsgivar-
na och även arbetstagarna som har finansie-
ringsansvaret för arbetspensionen. 

Den finländska arbetspensionsförsäkringen 
inom den privata sektorn har från arbetspen-
sionssystemets allra första början varit de-
centraliserat administrerat vid arbetspen-
sionsförsäkringsbolag samt vid pensionsstif-
telser och pensionskassor. Deras uppgift är 
att i egenskap av verkställare av socialskyd-
det i första hand svara för beviljandet och be-
talningen av arbetspensionsförmåner till för-
säkrade och pensionstagare. 

För gemensamma uppgifter och samarbete 
inom systemet har behövts ett centralorgan, 

Pensionsskyddscentralen. Dess basuppgifter, 
att vara ett samordnande organ som betjänar 
arbetspensionsanstalterna, har innehållsmäs-
sigt i hög grad varit desamma som när ar-
betspensionssystemet inrättades. 

Pensionsskyddscentralens uppgifter kom-
pletterades då lagarna om pension för lant-
bruksföretagare och andra företagare trädde i 
kraft vid ingången av 1970. 

Till särdragen i arbetspensionssystemet har 
hört att de centrala arbetsmarknadsorganisa-
tionerna och företagarorganisationerna deltar 
i utvecklingen och administreringen av sy-
stemet. 

Den verksamhet som bedrivs av arbetspen-
sionsanstalterna inom den privata sektorn 
och av Pensionsskyddscentralen har finansie-
rats av arbetsgivarna och arbetstagarna samt 
företagarna inom den privata sektorn som en 
del av arbetspensionsförsäkringsavgiften. 
Beviljandet av de förmåner som ingår i det 
lagstadgade arbetspensionsförsäkringsskyd-
det och den gemensamma förvaltningen av 
dem har i lagstiftningen betraktats som så-
dant utövande av offentlig makt som avses i 
grundlagen. 

Lagarna som gäller arbetspensionsskyddet 
för den privata sektorn, med undantag för la-
gen om sjömanspensioner (1290/2006, 
SjPL), lagen om pension för företagare 
(1272/2006, FöPL) och lagen om pension för 
lantbruksföretagare (1280/2006, LFöPL) 
sammanställdes i den lag om pension för ar-
betstagare som trädde i kraft vid ingången av 
2007 (395/2006, ArPL). Bestämmelser om 
Pensionsskyddscentralen ingår i lagen om 
Pensionsskyddscentralen (397/2006, PSCL). 

Arbetspensionsförsäkringsverksamheten 
och oberoendet i dess förvaltning effektivise-
rades genom lagen om pension för arbetsta-
gare och en ändring i lagen om arbetspen-
sionsförsäkringsbolag, som också trädde i 
kraft vid ingången av 2007. 
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Arbetspensionssystemet för den offentliga 
sektorn och samarbetet med arbetspensions-
systemet för den privata sektorn 

Det kommunala pensionsskyddet fick 1964 
sin egen lagstiftning som bygger på principer 
som motsvarar lagen om pension för arbets-
tagare (lagen om pension för kommunala 
tjänsteinnehavare och arbetstagare 202/1964, 
KTAPL, sedermera lagen om kommunala 
pensioner 549/2003, KomPL). För skötseln 
av pensionsskyddet inrättades en kommunal 
pensionsanstalt (Kommunernas pensionsför-
säkring), vars verksamhet ordnades på of-
fentligrättsliga grunder och vars högsta be-
slutanderätt utövas av en delegation beståen-
de av olika aktörer inom kommunsektorn. 

Bestämmelserna om förvaltnings- och för-
handlingssystemet i det kommunala pen-
sionssystemet har setts över genom en änd-
ring av lagen om kommunala pensioner som 
trädde i kraft den 1 maj 2007 (260/2007). Till 
lagen fogades då bl.a. bestämmelser om 
kommunernas pensionsdelegation som finns 
vid inrikesministeriet som ett berednings-, 
förhandlings- och remissorgan i frågor som 
ansluter sig till utvecklingen av lagstiftning-
en om det kommunala pensionsskyddet. 

Lagen om statens pensioner (280/1966, 
StPL), som gäller arbetspensionsskyddet för 
statens tjänsteinnehavare och arbetstagare, 
trädde i kraft 1967. Bestämmelserna sågs 
över genom lagen om statens pensioner 
(1295/2006, StaPL) som trädde i kraft vid in-
gången av 2007. Statens pensionsskydd verk-
ställs av Statskontoret. Framställningar om 
utvecklingen av pensionsskyddet görs av sta-
tens pensionsdelegation som finns vid fi-
nansministeriet. 

Administrativt separata, men en del av sy-
stemet för arbetspension som helhet är även 
pensionssystemet för arbetstagare och tjäns-
teinnehavare inom den evangelisk-lutherska 
kyrkan, som regleras i pensionslagen för 
evangelisk-lutherska kyrkan (298/1966, 
KyPL), samt systemen för Folkpensionsan-
staltens personalpensioner, pensioner för Fin-
lands Banks tjänstemän samt arbetstagare 
och tjänsteinnehavare inom Ålands land-
skapsregering och den ortodoxa kyrkan med 
sina egna bestämmelser. 

Arbetspensionslagarna för den offentliga 

sektorn har under årens lopp harmoniserats 
med arbetspensionslagarna för den privata 
sektorn så att nivån på pensionsskyddet i nya 
anställningsförhållanden är den samma inom 
både offentliga och privata sektorn. 

Vid ingången av 2004 trädde i kraft en lag-
ändring som gjorde det möjligt för pensions-
sökande att genom en enda ansökan ansöka 
om pensioner som intjänats i yrkeskarriären 
både inom den privata och offentliga sektorn 
och få endast en beslutssammanställning 
över sina pensioner från de olika pensionssy-
stemen. Den pensionsanstalt som senast för-
säkrade den pensionssökande handlägger 
pensionsansökan, utreder om sökanden upp-
fyller kriterierna för erhållande av pension, 
utreder pensionsbeloppen enligt andra ar-
betspensionssystem, räknar ut den totala pen-
sionen och betalar pensionen samt sköter 
andra pensionsuppgifter som hör till pen-
sionsanstalten (principen om sista försäkrare, 
s.k. VILMA). Reformen har ökat datakom-
munikationen mellan pensionsanstalterna 
inom den privata och offentliga sektorn. Vid 
Pensionsskyddscentralen definieras sista för-
säkrare, förmedlas de uppgifter som behövs 
för pensionsbeslutet och fördelas kostnaderna 
för pensioner som hör till VILMA-systemet 
mellan de olika pensionssystemen. 

Principen om sista försäkrare tillämpas inte 
i pensionssystemen för Finlands Bank, 
Ålands landskapsregering och den ortodoxa 
kyrkan. 

I pensionsreformen 2005 gjordes i huvud-
sak samma ändringar som påverkade pen-
sionsskyddets innehåll i arbetspensionslagar-
na för både den privata och offentliga sektorn 
och intjäningen av pensionen blev till alla de-
lar baserad på årsinkomsten i stället för an-
ställningsförhållandet. 

Med anledning av arbetspensionsreformen 
2005 reviderades arbetspensionssystemets 
traditionella verksamhetssätt som baserar sig 
på användningen av Pensionsskyddscentra-
lens centralregister. Under 2007 tas i bruk ett 
gemensamt intjäningsregister inom arbets-
pensionssystemet som ersätter Pensions-
skyddscentralens centralregister över anställ-
ningsförhållanden. Det förs av bolaget Arek 
Oy som grundats och ägs av pensionsanstal-
terna och Pensionsskyddscentralen. De intjä-
ningsuppgifter som ligger till grund för ar-
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betspensionen samlas i ett enda datasystem i 
stället för att varje pensionsanstalt har sina 
egna separata registersystem. Uppgifterna i 
registret ägs och upprätthålls av pensionsan-
stalterna. Delägare i Arek Oy är både den of-
fentliga och privata sektorns pensionsanstal-
ter. 

Kommunernas pensionsförsäkring och 
Statskontoret är tillsammans med den privata 
sektorns pensionsanstalter och Pensions-
skyddscentralen avtalsparter även i nättjäns-
ten arbetspension.fi som betjänar de försäk-
rades pensionsskydd och i en gemensam pen-
sionsberäkningstillämpning. 
 
Pensionsskyddscentralens uppgifter 

Enligt lagen om Pensionsskyddscentralen 
är Pensionsskyddscentralen ett samordnande 
organ för verkställigheten och utvecklingen 
av den privata sektorns arbetspensionsskydd, 
som avses i lagen om pension för arbetstaga-
re, lagen om pension för företagare, lagen om 
pension för lantbruksföretagare och lagen om 
sjömanspensioner. Enligt lagen verkar Pen-
sionsskyddscentralen även som ett samord-
nande organ för de arbetspensionsanstalter 
som ansvarar för verkställigheten av arbets-
pensionslagarna  för  offentliga sektorn enligt 
vad  som  bestäms  i lag.  Pensionsskydds-
centralen skall även främja verkställigheten 
och utvecklingen av arbetspensionsskydd ge-
nom att göra framställningar och utredningar 
samt ge myndigheterna utlåtanden i ärenden 
som gäller pensionsskyddet för arbetstagare 
inom den privata sektorn och för företagare 
eller utvecklingen av detta pensionsskydd. 

Pensionsskyddscentralen har även många 
andra uppgifter som samordnande organ för 
arbetspensionssystemet. Pensionsskyddscen-
tralen har hand om de register som behövs 
för de uppgifter som förskrivits för den i lag 
och ser till att den information som arbets-
pensionsanstalterna behöver för verksamhet 
enligt arbetspensionslagarna är tillgänglig. 
Pensionsskyddscentralen producerar bl.a. 
centralregistertjänster för pensionsanstalter-
na, ger rekommendationer om tillämpningen 
av arbetspensionslagarna för den privata sek-
torn för att säkerställa en enhetlig tillämp-
ningspraxis samt sakkunnigrådgivning i hu-
vudsak för tjänstemännen inom arbetspen-

sionssystemet. Pensionsskyddscentralen har 
som uppgift att övervaka iakttagandet av för-
säkringsskyldigheten. Pensionsskyddscentra-
len övervakar i enlighet med principerna för 
socialförsäkring att pensionsskydd för ålder-
dom, arbetsoförmåga och familjeförsörjarens 
dödsfall enligt lagen om pension för arbets-
tagare och lagen om pension för företagare 
har ordnats under iakttagande av obligatorisk 
försäkringsskyldighet. 

Pensionsskyddscentralen deltar i utveck-
lingen av arbetspensionsskyddet genom att 
producera matematiska kalkyler, utredningar, 
undersökningar och statistik samt genom att 
vid beredningen av arbetspensionslagstift-
ningen ställa sin expertis till förfogande vid 
verkställigheten av arbetspensionsskyddet. 
Dessutom ger Pensionsskyddscentralen all-
män pensions- och försäkringsrådgivning. 

Pensionsskyddscentralen har även som 
uppgift att fördela pensionskostnaderna mel-
lan pensionsanstalterna. Dessa orsakas bl.a. 
av principen om sista försäkrare, statens an-
del i företagarpensionssystemen och sjö-
manspensionssystemet, utkomstskyddet för 
arbetslösa samt oavlönad tid som påverkar 
pensionsskyddet. 

Pensionsskyddscentralen främjar samarbe-
tet mellan pensionsanstalterna i uppgifter 
som kräver samarbete och förmedlar på alla 
arbetspensionsanstalters vägnar arbetspen-
sionsuppgifter till andra socialförsäkringsan-
stalter och myndigheter som behöver dessa 
uppgifter antingen när förmåner skall sam-
ordnas eller olika avgifter bestämmas. Pen-
sionsskyddscentralen sköter samarbetsupp-
gifter, i synnerhet informationsförmedling 
även till den offentliga sektorns pensionsan-
stalter och på deras vägnar. Dessa uppgifter 
som samordnande organ inom arbetspen-
sionsskyddet har Pensionsskyddscentralen 
haft sedan den inrättades. 

Pensionsskyddscentralen har även uppgif-
ter som baserar sig direkt på tillämpningen 
av lagstiftningen om koordinering av den so-
ciala tryggheten inom Europeiska unionen. 
Pensionsskyddscentralen avgör bl.a. på basis 
av EU:s  förordning  om  tillämpningen av 
systemen för social trygghet vilken social-
skyddslagstiftning som skall tillämpas när en 
finländsk arbetstagare börjar arbeta i ett an-
nat EU- eller EES-land. Dessutom förmedlar 
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Pensionsskyddscentralen ansökningar från 
pensionssökande som är bosatta i Finland till 
de EU-länder där de har intjänat pension. 

Pensionsskyddscentralen avgör också på 
ansökan vilken av pensionslagarna för den 
privata sektorn som skall tillämpas i ett ären-
de. Den skall ge ett överklagbart beslut i 
ärendet. 

Enligt 3 § i lagen om Pensionsskyddscen-
tralen kan ändring sökas i ett beslut som Pen-
sionsskyddscentralen gett eller Pensions-
skyddscentralens lagakraftvunna beslut kan 
undanröjas, enligt vad som bestäms i lagen 
om pension för arbetstagare. 

Bestämmelser om ändringssökande ingår i 
9 kap. i lagen om pension för arbetstagare. 
Enligt det söks ändring i Pensionsskyddscen-
tralens beslut hos besvärsnämnden för ar-
betspensionsärenden inom 30 dagar från del-
fåendet av beslutet. Även undanröjande av 
Pensionsskyddscentralens lagakraftvunna be-
slut söks hos besvärsnämnden för arbetspen-
sionsärenden. Ett beslut som besvärsnämn-
den för arbetspensionsärenden utfärdat om 
Pensionsskyddscentralens beslut kan över-
klagas hos försäkringsdomstolen inom 30 
dagar från delfåendet av besvärsnämndens 
beslut. 

Enligt 184 § i lagen om pension för arbets-
tagare får ändring i ett beslut som Pensions-
skyddscentralen meddelar pensionsanstalter-
na inom den privata sektorn om fördelningen 
av kostnader sökas på det sätt som föreskrivs 
i 9 kap. Bestämmelsen gäller även fördel-
ningen av Pensionsskyddscentralens kostna-
der. 
 
Pensionsskyddscentralens förvaltning 

Pensionsskyddscentralens förvaltningsor-
gan är representantskapet och styrelsen. Pen-
sionsskyddscentralens representantskap har 
till uppgift att besluta om de allmänna riktlin-
jerna för Pensionsskyddscentralens verksam-
het samt övervaka Pensionsskyddscentralens 
styrelses verksamhet, utse medlemmar till 
styrelsen samt en personlig suppleant för var 
och en, besluta om styrelsemedlemmarnas 
arvoden, välja en revisor och besluta om 
dennas arvode, behandla bokslutet och revi-
sionsberättelsen samt besluta om åtgärder 
som dessa föranleder. 

Pensionsskyddscentralens representant-
skap, som har högst 30 medlemmar, tillsätts 
av social- och hälsovårdsministeriet. Till 
medlemmar i representantskapet skall utses 
representanter för arbetsgivar-, arbetstagar- 
och företagarorganisationerna samt personer 
som är förtrogna med verksamheten vid för-
säkringsbolag, försäkringskassor och försäk-
ringsstiftelser samt med försäkringsjuridik, 
försäkringsmedicin och försäkringsmatema-
tik. 

Pensionsskyddscentralens styrelse leder 
och utvecklar Pensionsskyddscentralens 
verksamhet. Styrelsen har till uppgift att årli-
gen göra upp en verksamhets- och ekonomi-
plan samt upprätta ett bokslut. Styrelsen ut-
arbetar en arbetsordning för Pensionsskydds-
centralen, anställer och avskedar Pensions-
skyddscentralens verkställande direktör och 
övriga direktörer samt avtalar om deras avlö-
ning och övriga tjänstgöringsvillkor. Styrel-
sen skall också besluta om övriga ärenden 
som är av principiell natur eller annars vikti-
ga, om de inte ankommer på representant-
skapet, och kära och svara på Pensions-
skyddscentralens vägnar. 

Pensionsskyddscentralens styrelse har 
13 medlemmar. Social- och hälsovårdsmini-
steriet förordnar en ordförande och vice ord-
förande för Pensionsskyddscentralens styrel-
se. Representantskapet utser styrelsens övri-
ga 11 medlemmar. De medlemmar i repre-
sentantskapet som representerar arbetsgivar-
organisationerna utser tre, de medlemmar 
som representerar arbetstagarorganisationer-
na likaså tre samt de medlemmar som repre-
senterar företagarorganisationerna två styrel-
semedlemmar. Samtliga medlemmar i repre-
sentantskapet utser gemensamt tre styrelse-
medlemmar. 

Båda förvaltningsorganens mandattid är 
högst tre kalenderår. Det nuvarande represen-
tantskapets och den nuvarande styrelsens 
mandattid går ut i slutet av 2007.  
 
Finansieringen av Pensionsskyddscentralen 

Finansieringen av Pensionsskyddscentra-
lens lagstadgade verksamhet är nu ordnad 
genom en kostnadsandel som ingår i arbets-
pensionsavgiften och tas ut hos arbetspen-
sionsförsäkrarna inom den privata sektorn. 
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Den offentliga sektorns arbetspensionsanstal-
ter har inte deltagit i finansieringen av Pen-
sionsskyddscentralen i någon nämnvärd ut-
sträckning. Bestämmelser om finansieringen 
av Pensionsskyddscentralens kostnader ingår 
i 180 § i lagen om pension för arbetstagare 
och i 5 § i lagen om Pensionsskyddscentra-
len, i vilken hänvisas till 180 § i lagen om 
pension för arbetstagare. Enligt 180 § i lagen 
om pension för arbetstagare svarar pensions-
anstalterna inom den privata sektorn gemen-
samt för Pensionsskyddscentralens kostnader 
i förhållande till de i respektive pensionsan-
stalt försäkrade arbetsinkomsterna. 

Enligt 136 § 2 mom. i lagen om pension för 
lantbruksföretagare svarar pensionsanstalter-
na för Pensionsskyddscentralens kostnader 
enligt 180 § i lagen om pension för arbetsta-
gare. Enligt 161 § i lagen om sjömanspensio-
ner tillämpas i fråga om Sjömanspensions-
kassans ansvar för Pensionsskyddscentralens 
kostnader, utredning av kostnaderna, beslut 
om kostnadsfördelning samt pensionskassans 
och andra pensionsanstalters rätt att komma 
överens om kostnadsfördelningen 180 och 
182–185 § i lagen om pension för arbetstaga-
re. 

Pensionsanstalterna skall för att ersätta 
Pensionsskyddscentralens kostnader betala 
en förhandsavgift och en slutlig avgift, vars 
storlek och betalningstider definieras närma-
re i de ansvarsfördelningsgrunder som nämns 
i 183 § 2 mom. Vid fastställandet av den av-
gift som tas ut för täckande av Pensions-
skyddscentralens årliga kostnader skall Pen-
sionsskyddscentralens övriga avkastning be-
aktas. När avgiften fastställs skall det säker-
ställas att Pensionsskyddscentralens medel 
förslår till att täcka de utgifter som Pensions-
skyddscentralens uppgifter och verksamhet 
medför och till att upprätthålla tillräcklig lik-
viditet. Kostnaderna för Pensionsskyddscen-
tralens hela verksamhet, både för centralre-
gistren, registerbaserade tjänster och andra 
tjänster och förvaltningen, har fram till ut-
gången av 2006 i praktiken nästan helt täckts 
av ovan nämnda kostnadsandel. 

Beloppet av serviceavgifterna för Pen-
sionsskyddscentralens tjänster ökade betyd-
ligt från början av 2007, då största delen av 
Pensionsskyddscentralens registertjänster 
började faktureras. 

Pensionsskyddscentralens uppgifter har 
inte nämnvärt förändrats under de senaste år-
tiondena. Antalet internationella uppgifter 
har dock ökat betydligt sedan Finland anslöt 
sig till Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet 1994 och till Europeiska unionen 1995. 
 
2.  De vikt igaste  förslagen 

Reformer som lett till ett förenhetligande 
av arbetspensionslagstiftningen för den pri-
vata och offentliga sektorn och gemensamma 
datakommunikationslösningar har föranlett 
ett behov av ett allt intensivare samarbete 
mellan arbetspensionssystemen för privata 
och offentliga sektorn och vid utvecklingen 
av pensionsskyddet. Vad gäller verkställighe-
ten och utvecklingen av arbetspensionssy-
stemet är det viktigt att verkställigheten av 
pensionssystemet kan granskas även som 
helhet. Detta skulle vara möjligt, om lagstift-
ningen om Pensionsskyddscentralen ändras 
så att Pensionsskyddscentralen har som upp-
gift att främja och samordna verkställigheten 
och utvecklingen av arbetspensionsskyddet 
och att aktörer inom både privata och offent-
liga sektorn hädanefter kan delta i det verk-
ställighets- och utvecklingsarbete inom ar-
betspensionssystemet som utförs av Pen-
sionsskyddscentralen. 

Med avseende på att tjänsterna inom hela 
arbetspensionssystemet skall vara flexibla 
och effektiva och utvecklingen av dem samt 
servicebehoven vid verkställigheten av med-
borgarnas pensionsskydd är det ändamålsen-
ligt att både den privata och offentliga sek-
torns arbetspensionsaktörer är delaktiga i den 
verksamhet som bedrivs vid Pensionsskydds-
centralen. 

Enligt förslaget skall den offentliga sek-
torns pensionsanstalter involveras ännu mera 
i Pensionsskyddscentralens verksamhet, med 
undantag för pensionssystemet för Ålands 
landskapsregering. Pensionsskyddscentralen 
verkar som ett samordnande organ för ar-
betspensionsskyddet som främjar och sam-
ordnar verkställigheten och utvecklandet av 
arbetspensionsskyddet. 

En kvantitativt stor del av Pensionsskydds-
centralens uppgifter skall enligt förslaget 
fortfarande vara samarbetsuppgifter som inte 
har karaktären av förvaltningsuppgifter och 
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som till en del kan användas bl.a. i statens 
statistikproduktion samt i annan forskning 
och utredning. Pensionsskyddscentralens of-
fentliga förvaltningsuppgifter betjänar fortfa-
rande pensionsanstalternas samarbete anting-
en genom att anvisa fördelningen av uppgif-
ter och behörighet eller utföra sådana uppgif-
ter som hör till pensionsanstalterna och som 
inte kan anvisas eller som det inte är ända-
målsenligt att anvisa en enskild pensionsan-
stalt. 

De föreslagna ändringarna ändrar inte Pen-
sionsskyddscentralens ställning som en del 
av den indirekta offentliga förvaltningen. 
Den skall fortfarande betraktas som det sam-
ordnande organ för pensionsanstalterna inom 
den indirekta offentliga förvaltningen som 
avses i lagstiftningen och förvaltningen och 
som har anförtrotts offentliga förvaltnings-
uppgifter. Den omständigheten att Pensions-
skyddscentralens uppgifter som centralorgan 
för arbetspensionsskyddet nu föreslås gälla 
även verkställighetsuppgifter som hör till ar-
betspensionsskyddet inom den offentliga sek-
torn förutom den privata sektorn, förändrar 
inte Pensionsskyddscentralens ställning till 
statlig myndighet eller dess nuvarande ställ-
ning som utövare av offentlig makt. I enlig-
het med god förvaltning skrivs det nuvarande 
avtalsbaserade sättet att sköta samarbetet 
inom arbetspensionssystemet in i lag. 

Den verksamhet inom hela arbetspensions-
systemet som föreslås för Pensionsskydds-
centralen och därtill hörande offentliga för-
valtningsuppgifter och andra uppgifter, in-
klusive utövande av offentlig makt, skall 
fortfarande vara uppgifter som betjänar sam-
arbetet kring pensionslagstiftningen. Genom 
samarbete uppnås betydande rationaliserings-
fördelar i vissa frågor, då en aktör kan fatta 
beslut på hela arbetspensionssystemets väg-
nar. Av dessa orsaker är det inte heller än-
damålsenligt att skrida till åtgärder för att ut-
vidga finansieringssystemet för Pensions-
skyddscentralen eller överföra förvaltnings-
uppgifter som anförtrotts den på någon myn-
dighet eller att ordna Pensionsskyddscentra-
len som en del av statens myndighetsorgani-
sation. Vid skötseln av dessa uppgifter skall 
Pensionsskyddscentralen emellertid på ett 
konkurrensneutralt och kostnadseffektivt sätt 
upprätthålla de register som behövs för de 

uppgifter som föreskrivits för den i lag samt 
se till att pensionsanstalterna har tillgång till 
de uppgifter som de behöver för verksamhet i 
enlighet med arbetspensionslagarna. 

Den föreslagna ändringen har ingen inver-
kan på offentliga sektorns pensionsanstalters 
deltagande i utvecklingen av lagstiftning som 
gäller dem. Även i fortsättningen svarar de 
offentliga pensionssystemen för utvecklingen 
av den offentliga sektorns pensionssystem 
och beredningen av ändringar sker i delega-
tioner som verkar i samband med den offent-
liga sektorns pensionssystem och till vars 
uppgifter hör att lägga fram förslag när det 
gäller pensionerna inom den offentliga sek-
torn. För att säkerställa att arbetspensionssy-
stemet fungerar som helhet skall Pensions-
skyddscentralen verka som samordnande or-
gan för både det offentliga och privata ar-
betspensionssystemet och samordna utveck-
lingen av arbetspensionsskyddet och förmed-
la information mellan systemen. 
 
 
Pensionsskyddscentralens förvaltning 

I propositionen föreslås att expertis och re-
presentation även från den offentliga arbets-
pensionssektorn skall tryggas i Pensions-
skyddscentralens förvaltningsorgan. 

Enligt förslaget skall antalet medlemmar i 
Pensionsskyddscentralens representantskap i 
fortsättningen alltid vara trettio i stället för 
högst trettio som nu. Samtidigt tas in repre-
sentation för pensionsanstalterna inom den 
offentliga sektorn i representantskapet. I re-
presentantskapet skall utöver de medlemmar 
som representerar social- och hälsovårdsmi-
nisteriet och finansministeriet dessutom ingå 
medlemmar som representerar arbetsgivarna 
och arbetstagarna. Dessutom skall i represen-
tantskapet ingå sju medlemmar som repre-
senterar den privata sektorns pensionsanstal-
ter och två medlemmar som representerar 
den offentliga sektorns pensionsanstalter. 

Det föreslås att antalet medlemmar i Pen-
sionsskyddscentralens styrelse ökas med två 
medlemmar, från nuvarande tretton med-
lemmar till femton medlemmar för att säker-
ställa representationen för den offentliga 
pensionssektorn.  Social- och hälsovårdsmi-
nisteriet förordnar på samma sätt som nu sty-
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relsens ordförande och vice ordförande och 
de tio medlemmarna i styrelsen väljs av de 
medlemmar i representantskapet som repre-
senterar arbetsgivarna och arbetstagarna. 
Dessutom skall samtliga representantskapets 
medlemmar gemensamt välja tre styrelse-
medlemmar, varav en skall representera of-
fentliga pensionsanstalter. 

Vidare föreslås att de särskilda kompetens-
kraven för vissa medlemmar i Pensions-
skyddscentralens förvaltningsorgan slopas. 
Ärenden som skall handläggas och beslutas 
av Pensionsskyddscentralens förvaltningsor-
gan förutsätter inte längre att en av medlem-
marna skall vara förtrogen med försäkrings-
juridik, en med medicin och en med försäk-
ringsmatematik. Däremot är det nödvändigt 
att samtliga styrelsemedlemmar förutsätts ha 
tillräcklig kännedom om arbetspensionsbran-
schen och att de uppfyller de allmänna behö-
righetsvillkoren för styrelsemedlemmar. 

För närvarande ingår bestämmelser om till-
sättande av Pensionsskyddscentralens repre-
sentantskap och styrelse och deras samman-
sättning i lagen om Pensionsskyddscentralen 
och i statsrådets förordning om Pensions-
skyddscentralen (1010/2006) som givits med 
stöd av lagen. Enligt de föreslagna ändring-
arna skall alla bestämmelser om tillsättande 
av dessa förvaltningsorgan och deras sam-
mansättning lyftas upp på lagnivå. 
 
 
 
Finansieringen av Pensionsskyddscentralen 

Den privata sektorns pensionsanstalter sva-
rar gemensamt för Pensionsskyddscentralens 
kostnader i förhållande till de försäkrade ar-
betsinkomsterna i respektive pensionsanstalt. 
Den offentliga sektorns arbetspensionsanstal-
ter har inte deltagit i finansieringen av Pen-
sionsskyddscentralen i någon nämnvärd ut-
sträckning. Enligt en uppskattning från Pen-
sionsskyddscentralen betalar den offentliga 
sektorn inte för närvarande den andel av 
kostnaderna som Pensionsskyddscentralen 
orsakas av uppgifter som den för den offent-
liga sektorns del sköter i anslutning till verk-
ställigheten av hela arbetspensionssystemet. 

I propositionen föreslås att den privata och 
offentliga sektorns pensionsanstalter svarar 

för finansieringen av Pensionsskyddscentra-
len så att det tas hänsyn till att den privata 
och offentliga sektorn har olika behov av att 
anlita Pensionsskyddscentralens tjänster. 
Kostnaderna täcks på basis av direkt använd-
ning med verksamhetsbaserade serviceavgif-
ter för de tjänster där det kan anses vara än-
damålsenligt. Till övriga delar täcks Pen-
sionsskyddscentralens kostnader genom en 
kostnadsandel för pensionsanstalterna som 
baserar sig på den försäkrade lönesumman 
och som fördelas mellan den privata och of-
fentliga sektorns pensionsanstalter enligt hur 
stor del av Pensionsskyddscentralens tjänster 
som riktas till dem. Den offentliga sektorns 
pensionsanstalter skall inte heller i fortsätt-
ningen kunna använda alla tjänster som Pen-
sionsskyddscentralen tillhandahåller, efter-
som avsikten är att den allmänna övervak-
ningen av iakttagandet av försäkringsskyl-
digheten, rekommendationerna om tillämp-
ningen av arbetspensionslagarna för den pri-
vata sektorn och sakkunnigrådgivningen för 
tjänstemännen inom arbetspensionssystemet, 
som bl.a. Pensionsskyddscentralen svarar för, 
inte skall riktas till den offentliga sektorns 
pensionsanstalter. 

I och med att Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt och Sjömanspensionskassan är 
pensionsanstalter som inrättats med stöd av 
lag och som försäkrar vissa specialbranscher 
har de i stor utsträckning samma ställning 
som den offentliga sektorns pensionsanstal-
ter. Enligt lag skall de t.ex. själva sköta över-
vakningen av pensionsförsäkringen och själ-
va också i hög grad ha hand om statistiken 
över försäkringar, försäkrade och pensions-
tagare. Därför är det motiverat att även deras 
andel av pensionsanstalternas kostnadsandel 
för finansieringen av Pensionsskyddscentra-
lens verksamhet på samma sätt som för den 
offentliga sektorns pensionsanstalter skall 
vara mindre än för de övriga pensionsanstal-
terna inom den privata sektorn. 

Den föreslagna ändringen som gäller den 
offentliga sektorns pensionsanstalters delta-
gande i finansieringen av Pensionsskydds-
centralen föreslås träda i kraft stegvis så att 
när kostnadsandelen för den offentliga sek-
torns pensionsanstalter bestäms på basis av 
den försäkrade lönesumman vid respektive 
pensionsanstalt beaktas åren 2008 och 2009 
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en tredjedel av de försäkrade lönesummorna i 
den offentliga sektorns pensionsanstalter. 
Även Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts 
och Sjömanspensionskassans andel av Pen-
sionsskyddscentralens kostnadsandel fast-
ställs på basis av den arbetsinkomst som är 
försäkrad i dessa pensionsanstalter, men un-
der åren 2008 och 2009 beaktas två tredjede-
lar av dessa arbetsinkomster. Bestämmelser 
om den andel av de arbetsinkomster som är 
försäkrade vid den offentliga sektorns pen-
sionsanstalter, Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt och Sjömanspensionskassan som 
under övergångsperioden, åren 2008 och 
2009, skall beaktas i kostandsandelen för 
dessa pensionsanstalter föreslås i ikraftträdel-
sebestämmelsen i den lag som föreslås om 
ändring av lagen om Pensionsskyddscentra-
len. Närmare bestämmelser om storleken på 
den andel av de försäkrade arbetsinkomster-
na som efter åren 2008 och 2009 skall beak-
tas i kostnadsandelen för dessa pensionsan-
stalter och om justering av andelen utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 

Målet för de ändringar som föreslås i finan-
sieringen av Pensionsskyddscentralen är att 
Pensionsskyddscentralens kostnader skall 
fördelas jämlikt och rättvist mellan de instan-
ser i arbetspensionssystemet som anlitar Pen-
sionsskyddscentralens tjänster och att fördel-
ningen av kostnaderna skall vara öppen och 
genomskinlig. 
 
 
 
 
 
3.  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1. Ekonomiska konsekvenser 

Pensionsskyddscentralens utgifter täcks 
genom en kostnadsandel för pensionsanstal-
terna, verksamhetsbaserade serviceavgifter 
för Pensionsskyddscentralens tjänster och 
centralens övriga avkastning. Det ansvar den 
offentliga sektorns pensionsanstalter har för 
pensionsanstalternas kostnadsandel skall 
genomföras stegvis, eftersom endast en del 
av Pensionsskyddscentralens tjänster i början 
kommer att inriktas på den offentliga sek-
torns pensionsanstalter. Ansvaret för Pen-

sionsskyddscentralens kostnader uppskattas 
enligt 2007 års budget så att Pensionsskydds-
centralens verksamhetsbaserade serviceavgif-
ter, som faktureras särskilt på basis av an-
vändning, uppgår till sammanlagt ca 11 mil-
jon euro. Genom pensionsanstalternas kost-
nadsandelar täcks 45 miljoner euro av kost-
naderna. Denna andel fördelas mellan den 
privata och offentliga sektorns pensionsan-
stalter så, att vid beräkningen av de offentliga 
pensionsanstalternas andel beaktas en tredje-
del av de lönesummor som är försäkrade i of-
fentliga pensionsanstalter. Den andel av 
kostnadsandelen som gäller för den privata 
sektorns pensionsanstalter uppgår till 
40,8 miljoner euro och för den offentliga sek-
torns pensionsanstalter till 4,2 miljoner euro 
per år. Detta fördelar sig  som följer mellan 
de offentliga pensionsanstalterna: Statskonto-
ret 1,4 miljoner euro, Kommunernas pen-
sionsförsäkring 2,7 miljoner euro, Kyrkans 
centralfond 91 000 euro  och övriga (Fin-
lands Bank, Folkpensionsanstalten och orto-
doxa kyrkans centralfond) sammanlagt 
49 000 euro. En närmare fördelning av pen-
sionsanstalternas kostnadsandel utreds under 
2009 så, att en preciserad kostnadsandel till-
lämpas från ingången av 2010. Enligt en 
uppskattning i nuläget skulle den arbetsin-
komstandel som skall beaktas i kostnadsan-
delen för den offentliga sektorns pensionsan-
stalter då stiga till ungefär hälften av den för-
säkrade arbetsinkomsten. 

När det gäller Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt och Sjömanspensionskassan 
skall två tredjedelar av den arbetsinkomst 
som är försäkrad vid dem beaktas när pen-
sionsanstalternas kostnadsandel beräknas. 
Deras kostnadsandel av Pensionsskyddscen-
tralens kostnader är således mindre än jäm-
fört med den nuvarande. Den kostnadsandel 
som Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
betalar till Pensionsskyddscentralen skall 
vara ungefär 0,37 miljoner euro och Sjö-
manspensionskassans ungefär 0,07 miljoner 
euro mindre än den nuvarande. Om man även 
beaktar det belopp som Lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt och Sjömanspensions-
kassan betalar för Pensionsskyddscentralens 
tjänster i form av serviceavgifter, ökar dock 
deras totala avgift till Pensionsskyddscentra-
len. 
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3.2. Konsekvenser för organisationen 

En större involvering av den offentliga sek-
torns pensionsanstalter i Pensionsskyddscen-
tralens verksamhet främjar samarbetet inom 
arbetspensionssystemet, vilket är nödvändigt 
i synnerhet på grund av verkställigheten av 
principen om sista försäkrare samt det sam-
arbete som förutsätts för tjänster som är ge-
mensamma för arbetspensionssystemet. Det 
ökar även möjligheterna för den offentliga 
sektorns pensionsanstalter att utnyttja Pen-
sionsskyddscentralens tjänster och i och med 
att tjänsterna inom arbetspensionssystemet 
blir flexiblare och effektivare tillfredsställer 
detta även bättre än förut medborgarnas ser-
vicebehov. 

Pensionsskyddscentralen och arbetspen-
sionssystemet inom den privata sektorn lyder 
under social- och hälsovårdsministeriet. 
Även folkpensionslagen som kompletterar 
arbetspensionen liksom även det övriga soci-
alförsäkringssystemet är underställt social- 
och hälsovårdsministeriets behörighet. Den 
omständigheten att Pensionsskyddscentralen 
i egenskap av samordnande organ även bör-
jar sköta verkställighetsuppgifter i anslutning 
till arbetspensionsskyddet inom den offentli-
ga sektorn eller deltar i utvecklingen av verk-
ställigheten av det gemensamma arbetspen-
sionssystemet påverkar inte den nuvarande 
styrningen av dessa pensionssektorer på mi-
nisterienivå. Ändringarna har inte heller nå-
gon inverkan på förvaltningsmodellen för 
den offentliga sektorns pensionsanstalter, 
övervakningen av dem eller finansieringen 
av pensionerna. Pensionsanstalterna inom 
den offentliga sektorn skall enligt förslaget 
fortfarande ansvara för utvecklingen av pen-
sionssystemen för den offentliga sektorn un-
der ledning av det behöriga ministeriet. 
 
 
 
 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Frågan om Pensionsskyddscentralens ställ-
ning bl.a. ur grundlagssynvinkel behandlades 
i riksdagen när den behandlade regeringens 
propositon med förslag till lag om pension 
för arbetstagare och till vissa lagar som har 

samband med den (RP 45/2005 rd.) 
Social- och hälsovårdsutskottet har i sitt 

betänkande (ShUB 5/2006 rd, RP 45/2005 
rd) föreslagit att möjligheterna att lägga om 
Pensionsskyddscentralens finansiella system 
eller föra över Pensionsskyddscentralens för-
valtningsuppgifter till statliga myndigheter 
bör utredas. Social- och hälsovårdsutskottets 
ställningstagande baserar sig på grundlagsut-
skottets utlåtande (GrUU 30/2005 rd). I utlå-
tandet har konstaterats att ju mer Pensions-
skyddscentralens uppgifter ökar och ju tydli-
gare de förvandlas från ett för pensionsan-
stalternas samordnande organs uppgifter till 
offentliga förvaltningsuppgifter, desto mer 
börjar pensionsanstalternas ansvar för kost-
naderna för centralens verksamhet likna skat-
teplikt. Därför har regeringen enligt utskot-
tets mening all anledning att utreda hur Pen-
sionsskyddscentralens finansiella system kan 
läggas om eller centralens förvaltningsupp-
gifter föras över till statliga myndigheter eller 
centralen införlivas i det statliga myndig-
hetsmaskineriet. 

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte 
den 20 juni 2006 professor Pentti Arajärvi att 
utreda Pensionsskyddscentralens administra-
tiva ställning med hänsyn till kraven i grund-
lagen. Utredningen blev klar den 15 augusti 
2006. Enligt den är Pensionsskyddscentra-
lens ställning och finansiering inte problema-
tisk ur grundlagssynvinkel.  

Enligt utredningen har Pensionsskyddscen-
tralens uppgifter varit ungefär oförändrade 
med undantag för att Pensionsskyddscentra-
len i början av 1994 i samband med anslut-
ningen till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet fick uppgifter som samordnande 
organ i anslutning till samordningen av soci-
alskyddet. De offentliga förvaltningsuppgif-
terna ökade inte och inga uppgifter förvand-
lades till offentliga förvaltningsuppgifter. En 
kvantitativt stor del av uppgifterna är samar-
betsuppgifter som inte liknar förvaltnings-
uppgifter. Även offentliga förvaltningsupp-
gifter, inklusive utövande av offentlig makt, 
betjänar pensionsanstalternas samarbete. 

Enligt utredningen påverkas inte bedöm-
ningen av Pensionsskyddscentralens karaktär 
av att den offentliga sektorns pensionsanstal-
ter blir mera involverade i centralens verk-
samhet, eftersom Pensionsskyddscentralen 
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redan nu sköter samarbetsuppgifter inom 
pensionsskyddet som även gäller de offentli-
ga pensionsanstalterna. Avsikten är dock att 
senare göra en separat utredning om Pen-
sionsskyddscentralens ställning. 

Regeringens proposition har beretts vid so-
cial- och hälsovårdsministeriet. Vid bered-
ningen av propositionen har hörts inrikesmi-

nisteriet, finansministeriet, undervisningsmi-
nisteriet och justitieministeriet, Finlands 
Bank, Folkpensionsanstalten, Ålands land-
skapsregering samt pensionsanstalterna inom 
den offentliga och privata sektorn, Pensions-
skyddscentralen och arbetsmarknadsorgani-
sationernas centralorganisationer. 
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DETALJMOTIVERING  

 
1.  Lagförslag 

1.1. Lag om Pensionsskyddscentralen 

1 §. Pensionsskyddscentralen. I paragrafen 
föreskrivs allmänt om Pensionsskyddscentra-
lens verksamhetsområde. Enligt gällande pa-
ragraf är Pensionsskyddscentralen ett sam-
ordnande organ för verkställigheten och ut-
vecklingen av den privata sektorns arbets-
pensionsskydd enligt pensionslagarna för den 
privata sektorn och dessutom verkar centra-
len även som ett samordnande organ för de 
pensionsanstalter som ansvarar för verkstäl-
ligheten av arbetspensionslagarna för den of-
fentliga sektorn. Paragrafen föreslås bli änd-
rad så, att Pensionsskyddscentralen är det 
samordnande organet för verkställigheten 
och utvecklingen av alla de arbetspensions-
lagar, med undantag för pensionssystemet för 
Ålands landskapsregering, som avses i 3 § i 
lagen om pension för arbetstagare. Det är så-
ledes inte längre nödvändigt att i paragrafen 
specificera Pensionsskyddscentralens pen-
sionsskyddsverksamhet skilt för den privata 
och offentliga sektorn. Trots att Pensions-
skyddscentralen i fortsättningen även verkar 
som samordnande organ för utvecklingen av 
pensionsskyddet inom den offentliga sektorn 
föreslås arbetspensionssystemen för den of-
fentliga sektorn fortfarande bära det primära 
ansvaret för utvecklingen av pensionsskyddet 
inom den offentliga sektorn. 

2 §. Pensionsskyddscentralens uppgifter. I 
paragrafen föreskrivs om Pensionsskydds-
centralens uppgifter. Det föreslås att 1 mom. 
1 punkten ändras så, att Pensionsskyddscen-
tralen skall främja och samordna verkställig-
heten och utvecklingen av arbetspensions-
skyddet. Pensionsskyddscentralen kan med 
stöd av lagrummet göra utredningar och 
framställningar samt ge myndigheterna utlå-

tanden i ärenden som gäller pensionsskyddet 
för arbetstagare och företagare och utveck-
lingen av det. När framställningar görs ligger 
tonvikten i Pensionsskyddscentralens verk-
samhet fortfarande på utvecklingen av ar-
betspensionssystemet inom den privata sek-
torn och av verkställigheten. Ansvaret för ut-
vecklingen av pensionssystemen för den of-
fentliga sektorn vilar i första hand på dessa 
pensionsanstalter och på olika delegationer 
som verkar i samband med dem och har till 
uppgift att göra framställningar i fråga om 
pensionerna inom den offentliga sektorn. 
Med tanke på en fungerande helhet i arbets-
pensionssystemet är det dock viktigt att det 
lagberedningsarbete som utförts i olika sek-
torer anpassas till pensionsskyddets allmänna 
utveckling. Pensionsskyddscentralen föreslås 
verka som samordnande organ för både det 
offentliga och privata arbetspensionssystemet 
och samordna utvecklingen av arbetspen-
sionsskyddet samt förmedla information mel-
lan de olika pensionssystemen. 

Dessutom föreslås att ordalydelsen i det in-
ledande stycket i 1 och 2 mom. preciseras. 

5 §. Ansvaret för Pensionsskyddscentralens 
kostnader. I paragrafen föreskrivs om finan-
sieringen av Pensionsskyddscentralens verk-
samhet. Enligt 1 mom. i gällande paragraf 
svarar den privata sektorns pensionsanstalter 
för Pensionsskyddscentralens kostnader. 
Närmare bestämmelser om saken ingår i 
180 § i lagen om pension för arbetstagare, till 
vilken hänvisas i 1 mom. Enligt 2 mom. har 
Pensionsskyddscentralen dessutom rätt att ta 
ut avgifter för sina tjänster. 

Paragrafen föreslås bli ändrad så att även 
den offentliga sektorns pensionsanstalter, 
med undantag för Ålands landskapsregering i 
egenskap av pensionsanstalt, deltar i finansi-
eringen av Pensionsskyddscentralen. Enligt 
1 mom. täcks Pensionsskyddscentralens kost-
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nader genom en kostnadsandel för pensions-
anstalterna, verksamhetsbaserade serviceav-
gifter för Pensionsskyddscentralens tjänster 
och centralens övriga avkastning. Till mo-
mentet överförs dessutom en bestämmelse 
som motsvarar 2 mom. i gällande paragraf 
om Pensionsskyddscentralens rätt att ta ut en 
verksamhetsbaserad serviceavgift för sina 
tjänster. 

Till 2 mom. överförs en bestämmelse från 
180 § 2 mom. i lagen om pension för arbets-
tagare, enligt vilken man när pensionsanstal-
ternas kostnadsandel fastställs skall säkerstäl-
la att Pensionsskyddscentralens medel förslår 
till att täcka de utgifter som Pensionsskydds-
centralens uppgifter och verksamhet medför 
och till att upprätthålla tillräcklig likviditet. I 
momentet föreskrivs även om Pensions-
skyddscentralens rätt att ta ut förskott på 
pensionsanstalternas kostnadsandel. I fråga 
om den privata sektorns pensionsanstalter. 
motsvarar förfarandet gällande praxis. 

I 3 mom. föreskrivs om hur ansvaret för 
Pensionsskyddscentralens kostnadsandel för-
delas mellan pensionsanstalterna. Pensions-
anstalternas kostnadsandel fördelas mellan 
den privata och offentliga sektorns pensions-
anstalter i förhållande till de försäkrade ar-
betsinkomsterma i respektive pensionsan-
stalt. När kostnadsandelen fastställs för den 
offentliga sektorns pensionsanstalter, Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjö-
manspensionskassan skall dock beaktas hur 
stor del av Pensionsskyddscentralens tjänster 
som väntas rikta sig till dessa pensionsanstal-
ter. Eftersom den offentliga sektorns pen-
sionsanstalter samt Sjömanspensionskassan 
och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
har ett annat behov av att anlita Pensions-
skyddscentralens tjänster än de övriga privata 
pensionsanstalterna, föreslås dessa pensions-
anstalters kostnadsandel i förehållande till 
arbetsinkomsterna vara mindre än de övriga 
pensionsanstalternas kostnadsandel. När 
kostnadsandelen beräknas för den offentliga 
sektorns pensionsanstalter, Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt och Sjömanspen-
sionskassan beaktas av de försäkrade arbets-
inkomsterna en viss del vars storlek och ju-
stering regleras närmare genom förordning 
av statsrådet. Beloppet och betalningstiden 
för pensionsanstalternas kostnadsandel be-

stäms enligt de ansvarsfördelningsgrunder 
som fastställs av social- och hälsovårdsmini-
steriet. 

Det ansvar den offentliga sektorns pen-
sionsanstalter har för pensionsanstalternas 
kostnadsandel genomförs stegvis, eftersom 
endast en del av Pensionsskyddscentralens 
tjänster i början kommer att inriktas på den 
offentliga sektorns pensionsanstalter. När 
kostnadsandelen bestäms för den offentliga 
sektorns pensionsanstalter beaktas åren 2008 
och 2009 en tredjedel av de lönesummor som 
är försäkrade i pensionsanstalterna inom den 
offentliga sektorn. När kostnadsandelen för 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och 
Sjömanspensionskassan beräknas beaktas 
åren 2008 och 2009 två tredjedelar av de 
löne- eller arbetsinkomstsummor som är för-
säkrade i dessa pensionsanstalter. Bestäm-
melser om kostnadsandelen för den offentli-
ga sektorns pensionsanstalter, Lantbruksföre-
tagarnas pensionsanstalt och Sjömanspen-
sionskassan utfärdas i denna lags ikraftträ-
delsebestämmelse för 2008 och 2009 års del. 
Före början av 2010 skall det utredas närma-
re hur kostnadsandelen berör de offentliga 
pensionsanstalterna, Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan 
och närmare bestämmelser om vilket belopp 
som skall beaktas och justeringen av belop-
pet utfärdas genom förordning av statsrådet. 

För närvarande fördelas Pensionsskydds-
centralens kostnader mellan den privata sek-
torns pensionsanstalter i förhållande till de 
arbetsinkomster som försäkrats under det ak-
tuella året. Detta innebär att förskott tas ut 
under betalningsåret och att den slutliga av-
giften bestäms på hösten under året efter be-
talningsårdet, då arbetsinkomsterna under be-
talningsåret är kända. Målet är att pensions-
anstalternas kostnadsandel i framtiden skall 
kunna tas ut direkt hos pensionsanstalterna 
som en slutlig avgift. I paragrafen specifice-
ras därför inte längre pensionsanstalternas 
avgift som förhandsavgift och slutligt avgift. 
I praktiken innebär detta att ett arbetsskede 
faller bort både vid pensionsanstalterna och 
vid Pensionsskyddscentralen. Vid pensions-
anstalterna pågår arbetet med att utveckla en 
sådan lagstadgad avgiftsdel i försäkringsav-
giften som pensionsanstalternas kostnadsan-
del skall ingå i. Denna avgiftsdel gör det 
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möjligt att fördela kostnadsandelen mellan 
pensionsanstalterna på basis av de arbetsin-
komster som försäkrats i de nämnda arbets-
pensionsanstalterna under det år som föregår 
kvalifikationsåret. På långt sikt har det ingen 
betydelse om fördelningen mellan pensions-
anstalterna har gjorts i förhållande till arbets-
inkomsterna under betalningsåret eller under 
det år som föregick det år då kostnadsande-
len fastställdes. Möjligheten att ta ut Pen-
sionsskyddscentralens kostnader i enlighet 
med nuvarande praxis kommer dock att be-
stå, i synnerhet med tanke på övergångsske-
det, eftersom förändringen även åstadkom-
mer förändringar i pensionsanstalternas och 
Pensionsskyddscentralens datasystemtill-
lämpningar. 

6 §. Pensionsskyddscentralens förvalt-
ningsorgan och beslutanderätt. Till paragra-
fen fogas en bestämmelse om att ingen sam-
tidigt får vara medlem i både representant-
skapet och styrelsen. Samtidigt preciseras pa-
ragrafens ordalydelse. 

7 §. Tillsättande av representantskapet och 
dess sammansättning. Bestämmelser om till-
sättande av Pensionsskyddscentralens repre-
sentantskap och dess sammansättning ingår 
för närvarande i denna paragraf och i 1 § i 
statsrådets förordning om Pensionsskydds-
centralen. Det föreslås att dessa bestämmel-
ser i statsrådets förordning överförs med pre-
ciserat innehåll till denna paragraf. Vid till-
sättandet av Pensionsskyddscentralens repre-
sentantskap och i dess sammansättning beak-
tas även representation för den offentliga 
sektorns pensionssystem. 

Enligt den föreslagna paragrafen tillsätter 
social- och hälsovårdsministeriet represen-
tantskapet för högst tre kalenderår i sänder. 
Representantskapet har trettio medlemmar, 
varav en representerar social- och hälso-
vårdsministeriet och en finansministeriet. 
Dessutom skall i representantskapet finnas 
medlemmar som representerar den privata 
och offentliga sektorns arbetsgivare såväl 
som medlemmar som representerar den pri-
vata och offentliga sektorns arbetstagare. För 
utnämnandet av dessa medlemmar skall soci-
al- och hälsovårdsministeriet begära förslag 
hos arbetsgivarnas centralorganisationer och 
de arbetsmarknadsverk som företräder den 
offentliga sektorn samt hos arbetstagarnas 

och företagarnas centralorganisationer. I re-
presentantskapet skall även ingå medlemmar 
som representerar den privata och offentliga 
sektorns pensionsanstalter. I paragrafen slo-
pas de nuvarande specialkompetenskraven 
för medlemmarna i representantskapet. För 
varje medlem i representantskapet skall utses 
en personlig ersättare. Vad som förskrivs om 
ordinarie medlemmar tillämpas på motsva-
rande vis på ersättare. Till paragrafen fogas 
en ny bestämmelse om beslutförhet vid re-
presentantskapets sammanträde. Sammanträ-
det är beslutfört när minst hälften av repre-
sentantskapets medlemmar, utöver ordföran-
den eller vice ordföranden, är närvarande vid 
sammanträdet. 

I och med den föreslagna paragrafen be-
hövs inte 1 § i förordningen om Pensions-
skyddscentralen längre. 

8 §. Representantskapets uppgifter och be-
slutsfattande. Det föreslås att 1 mom. 
2 punkten ändras så att antalet medlemmar i 
Pensionsskyddscentralens styrelse ändras i 
motsvarighet till vad som föreslås i 9 § ned-
an. I 3 mom. föreslås dessutom att fullmak-
ten att utfärda förordning om valet av repre-
sentantskapet stryks som obehövlig. 

9 §. Tillsättande av styrelsen och dess 
sammansättning. Bestämmelser om samman-
sättningen i Pensionsskyddscentralens styrel-
se och valet av medlemmar ingår för närva-
rande i denna paragraf och i 5 § 1 och 
2 mom. i statsrådets förordning om Pensions-
skyddscentralen. Dessa bestämmelser i för-
ordningen föreslås bli överförda till denna 
pargraf med preciserad ordalydelse. Vid till-
sättandet av styrelsen och i dess sammansätt-
ning beaktas även representation för pen-
sionssystemen för den offentliga sektorn. 

I den föreslagna paragrafen ökas antalet 
medlemmar i styrelsen med två medlemmar. 
Till styrelsen hör 15 medlemmar. Styrelsen 
har 13 medlemmar som valts av represen-
tantskapet förutom ordförande och vice ord-
förande som förordnas av social- och hälso-
vårdsministeriet. Genom en ökning av antalet 
medlemmar tryggas sakkännedom om både 
den privata och offentliga sektorn i Pensions-
skyddscentralens styrelse. Det föreslås att 
styrelsens arbetsgivarmedlemmar väljs av de 
medlemmar i Pensionsskyddscentralens re-
presentantskap som företräder den privata 
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och offentliga sektorns arbetsgivare, att ar-
betstagarmedlemmarna väljs av de medlem-
mar som företräder den privata och offentliga 
sektorns arbetstagare och att företagarmed-
lemmarna väljs av de medlemmar som före-
träder företagarorganisationerna. Represen-
tantskapets samtliga medlemmar utser ge-
mensamt tre styrelsemedlemmar, varav en 
bör representera pensionsanstalterna inom 
den offentliga sektorn. Med undantag för sty-
relsens ordförande och vice ordförande skall 
varje styrelsemedlem ha en personlig ersätta-
re, på vilken tillämpas vad som föreskrivs om 
en styrelsemedlem. 

I paragrafen slopas specialkompetenskra-
ven för styrelsemedlemmarna. Däremot före-
skrivs att styrelsemedlemmarna bör ha till-
räcklig kännedom om arbetspensionsbran-
schen och att en person som är omyndig eller 
försatt i konkurs eller som ålagts näringsför-
bud inte får vara medlem i styrelsen. 

På grund av den föreslagna paragrafen be-
hövs inte 5 § 1 och 2 mom. i förordningen 
om Pensionsskyddscentralen längre. 

11 §. Verkställande direktören och dennas 
ställföreträdare. Paragrafens ordalydelse 
preciseras utan att paragrafens nuvarande 
sakinnehåll och tillämpningspraxis ändras. 
Vidare föreskrivs att en person som är 
omyndig eller försatt i konkurs eller som 
ålagts näringsförbud inte får vara verkstäl-
lande direktör. 

12 §. Suppleanter och ställföreträdande för 
verkställande direktören. På grund av de fö-
reslagna bestämmelserna i 7 § 6 mom., 9 § 
4 mom. och 11 § blir gällande 12 § obehöv-
lig, varför den föreslås bli upphävd. 

Ikraftträdande. Lagen träder i kraft den 
1 januari 2008. 

Med avvikelse från 5 § 3 mom. föreskrivs i 
ikraftträdelsebestämmelsens 2 mom. att un-
der åren 2008 och 2009 skall en tredjedel av 
de försäkrade arbetsinkomsterna beaktas i 
kostnadsandelen för den offentliga sektorns 
pensionsanstalter samt två tredjedelar i kost-
nadsandelen för Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt och Sjömanspensionskassan. 

Enligt ikraftträdelsebestämmelsens 3 mom. 
Pensionsskyddscentralens gamla represen-
tantskap väljer i enlighet med 9 § de 13 med-
lemmar som representantskapet skall välja 
till styrelsen, vars mandattid börjar den 1 ja-

nuari 2008. 
I ikraftträdelsebestämmelsens 4 mom. kon-

stateras att åtgärder som verkställigheten av 
lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder 
i kraft. 
 
 
 
1.2. Lag om pension för arbetstagare 

168 §. Uppgörande av beräkningsgrunder. 
I paragrafen föreskrivs om uppgörande av 
beräkningsgrunder. Till 1 mom. föreslås bli 
fogat en hänvisning till 5 § i lagen om Pen-
sionsskyddscentralen, i vilken det i enlighet 
med det ovan föreslagna föreskrivs om an-
svaret för Pensionsskyddscentralens kostna-
der. 

169 §. Beräkningsgrunderna för försäk-
ringsavgifter som betalas till arbetspensions-
försäkringsbolag. I paragrafen föreskrivs 
närmare om vad som skall framgå av beräk-
ningsgrunderna för arbetspensionsförsäk-
ringsbolagets försäkringsavgift. Till 2 mom. 
föreslås bli fogat en hänvisning till 5 § i la-
gen om Pensionsskyddscentralen, i vilken det 
i enlighet med det ovan föreslagna föreskrivs 
om ansvaret för Pensionsskyddscentralens 
kostnader. 

180 §. Pensionsanstalternas ansvar för 
Pensionsskyddscentralens kostnader. I para-
grafen föreskrivs om vilket ansvar den priva-
ta sektorns pensionsanstalter har för Pen-
sionsskyddscentralens kostnader. För närva-
rande svarar den privata sektorns pensions-
anstalter för Pensionsskyddscentralens kost-
nader i förhållande till de löne- och arbetsin-
komster som är försäkrade i respektive pen-
sionsanstalt. I fortsättningen föreslås även 
den offentliga sektorns pensionsanstalter del-
ta i Pensionsskyddscentralens kostnader. 
Därför föreslås att bestämmelsen i 1 mom., 
där pensionsanstalternas ansvar för Pensions-
skyddscentralens kostnader definieras mera 
ingående, överförs till 5 § i lagen om Pen-
sionsskyddscentralen till vilken den också 
klarast hör vad gäller sammanhanget. 

Denna paragraf föreslås bli ändrad så att 
där konstateras att pensionsanstalterna inom 
den privata och offentliga sektorn svarar för 
Pensionsskyddscentralens kostnader enligt 
vad som föreskrivs i 5 § i lagen om Pen-
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sionsskyddscentralen. 
På grund av de ändringar som ovan före-

slås i paragrafen är paragrafens 2 mom. obe-
hövligt. 

182 §. Arbetslöshetsförsäkringsfondens av-
gift. I paragrafen föreskrivs om den avgift 
som arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar 
till Pensionsskyddscentralen för att bekosta 
de förmåner som intjänas under en arbetslös-
hetsperiod. Det föreslås att 3 mom. ändras så 
att fördelningen av arbetslöshetsförsäkrings-
fondens avgift skall vara lika för de pen-
sionsanstalter som nämns i 1 mom. vars an-
svar och kostnader för beaktande av arbets-
löshets- och utbildningsperioder täcks med 
arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift. En-
ligt gällande 3 mom. betalar arbetslöshetsför-
säkringsfonden försäkringsavgiften till Pen-
sionsskyddscentralen inom den tid som soci-
al- och hälsovårdsministeriet fastställer och 
Pensionsskyddscentralen gottgör i sin tur de i 
1 mom. nämnda pensionsanstalterna de er-
hållna medlen i förhållande till de i respekti-
ve pensionsanstalt försäkrade arbetsinkoms-
terna. Från delen för pensionsanstalterna 
inom den privata sektorn avdras Pensions-
skyddscentralens kostnadsandel. Tidigare har 
inget avdrag gjorts när det gäller de pen-
sionsanstalter inom den offentliga sektorn 
som räknas upp i 1 mom., eftersom de offent-
liga pensionsanstalterna inte har deltagit i 
Pensionsskyddscentralens kostnader. Efter-
som även den offentliga sektorns pensions-
anstalter i fortsättningen kommer att delta i 
Pensionsskyddscentralens kostnader, behövs 
inte någon fördelning längre göras när de pri-
vata och offentliga pensionsanstalternas an-
del dras av. Paragrafens 3 mom. ändras så att 
Pensionsskyddscentralen gottgör de i 1 mom. 
nämnda pensionsanstalterna de medel den 
erhållit i avgift i förhållande till de i respekti-
ve pensionsanstalt försäkrade arbetsinkoms-
terna. Från de fördelade medlen avdras före 
gottgörelsen de i 1 mom. nämnda pensions-
anstalternas del av ansvaret för Pensionsan-
staltens kostnadsandel. 

202 §. Avgiftsfrihet. I paragrafen föreskrivs 
om Pensionsskyddscentralens, pensionsan-
stalternas och besvärsinstansens rätt att av-
giftsfritt få uppgifter. Till paragrafen fogas 
en hänvisning till 5 § 1 mom. i lagen om 
Pensionsskyddscentralen där det föreskrivs 

om Pensionsskyddscentralens rätt att ta ut 
verksamhetsbaserade serviceavgifter för sina 
tjänster. 
 
 
 
1.3. Lag om pension för lantbruksföreta-

gare 

136 §. Pensionsanstalternas ansvar för 
pensionsdel som intjänats för oavlönad tid 
samt för Pensionsskyddscentralens kostna-
der. Paragrafens 2 mom. föreslås bli precise-
rat så att lagrummet enbart gäller Lantbruks-
företagarnas pensionsanstalts ansvar för Pen-
sionsskyddscentralens kostnader. 
 
 
 
1.4. Lag om kommunala pensioner 

132 §. Tillsynsavgift, justitieförvaltnings-
avgift, avgifter till Pensionsskyddscentralen 
samt merkostnader och betalningsandelar för 
tilläggspensionsskydd. Ovan föreslås att la-
gen om Pensionsskyddscentralen ändras så 
att även de offentliga pensionssystemen del-
tar i Pensionsskyddscentralens kostnader. 
Pensionsanstalterna svarar för kostnaderna 
genom en kostnadsandel som bestäms i för-
hållande till de försäkrade arbetsinkomsterna. 
Pensionsanstalterna betalar dessutom en 
verksamhetsbaserad serviceavgift för de 
tjänster de anlitar. När kostnadsandelen fast-
ställs beaktas en sådan andel av de arbetsin-
komster som är försäkrade i den offentliga 
sektorns pensionsanstalter som fastställs ge-
nom förordning av statsrådet. Beloppet och 
betalningstiden för pensionsanstalternas 
kostnadsandel bestäms i de ansvarsfördel-
ningsgrunder som fastställs av social- och 
hälsovårdsministeriet. Pensionsskyddscentra-
len har även rätt att ta ut förskott på pen-
sionsanstalternas kostnadsandel. Eftersom 
ovan föreslagna lagändring ålägger även 
Kommunernas pensionsförsäkring att delta i 
Pensionsskyddscentralens kostnader, föreslås 
att ett omnämnande av detta fogas till 
1 mom. Den avgift som går till Pensions-
skyddscentralen skall utgöra en del av pen-
sionsanstaltens utgifter enligt 131 § i lagen 
om kommunala pensioner. 
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1.5. Lag om statens pensioner 

143 a §. Statskontorets deltagande i Pen-
sionsskyddscentralens kostnader och förvalt-
ning. I 1 mom. föreskrivs om Statskontorets 
deltagande i Pensionsskyddscentralens kost-
nader. Pensionsskyddscentralen ger vid verk-
ställigheten av ett decentraliserat finländskt 
arbetspensionssystem alla arbetspensionsan-
stalter, bl.a. Statskontoret, de registrerings-, 
statistikförings- och arbetsfördelningstjänster 
som behövs för uppgifter om arbetstagarna, 
bl.a. i samarbete kring tillämpningen av prin-
cipen om sista försäkrare. Uppgifterna och de 
tjänster som gäller dem bygger på utnyttjan-
det av avancerad datateknik. Dessa tjänster 
håller på att bli prissatta i enlighet med kost-
nadsansvaret. Avsikten är att Pensions-
skyddscentralens tjänster som behövs vid 
skötseln av statens pensionsskydd årligen 
skall täckas med omkostnadsdelen i StaPL-
avgiften på samma sätt som det redan nu görs 
bl.a. vid verkställigheten av den privata sek-
torns arbetspensionsskydd. Avsikten är att 
komprimera samarbetet inom arbetspen-
sionssystemet, vilket även märks när Pen-
sionsskyddscentralens förvaltning ordnas.  

I 2 mom. föreskrivs om Statskontorets del-
tagande i Pensionsskyddscentralens förvalt-
ning. I 7 § i lagen om Pensionsskyddscentra-
len föreskrivs om Pensionsskyddscentralens 
representantskap och i 9 § i samma lag om 
Pensionsskyddscentralens styrelse. Enligt be-
stämmelsen skall Statskontoret via dessa or-
gan delta i Pensionsskyddscentralens förvalt-
ning. 

143 b § Avtal om samarbete med andra 
pensionsanstalter. I paragrafen föreskrivs om 
avtal om samarbete med Pensionsskyddscen-
tralen och andra pensionsanstalter. Enligt be-
stämmelsen kan Statskontoret avtala om 
samarbete och ersättning för kostnader som 
samarbetet orsakar med dessa pensionsan-
stalter. 
 
2.  Närmare bestämmelser  

Med stöd av det föreslagna 5 § 3 mom. i 
lagen om Pensionsskyddscentralen utfärdas 
en förordning av statsrådet med närmare be-
stämmelser om hur stor andel av de arbetsin-
komster som är försäkrade i den offentliga 

sektorns pensionsanstalter samt Lantbruksfö-
retagarnas pensionsanstalt och Sjömanspen-
sionskassan som skall beaktas i kostnadsan-
delen för dessa pensionsanstalter för att fi-
nansiera Pensionsskyddscentralens kostna-
der. Den offentliga sektorns, Lantbruksföre-
tagarnas pensionsanstalts och Sjömanspen-
sionskassans deltagande i Pensionsskydds-
centralens kostnader genomförs stegvis så att 
under övergångsperioden på två år skall en 
tredjedel av de löner som är försäkrade i den 
offentliga sektorns pensionsanstalter beaktas 
vid bestämmandet av kostnadsandelen för 
dessa pensionsanstalter samt två tredjedelar 
vid bestämmandet av kostnadsandelen för 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och 
Sjömanspensionskassan. Detta regleras i la-
gens ikraftträdelsebestämmelse. På så vis ges 
den förordning av statsrådet som avses i 5 § 
3 mom. för tiden efter 2009. 

Ett förslag till lag om ändring av lagen om 
Pensionskyddsscentralen skulle förutsätta att 
statsrådets förordning om Pensionsskydds-
centralen ändras så att den motsvarar de före-
slagna ändringarna i lagen. 
 
3.  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2008. Åtgärder som verkställigheten av la-
garna förutsätter får dock vidtas redan innan 
lagarna träder i kraft. I 2 mom. i ikraftträdel-
sebestämmelsen i förslaget till ändring av la-
gen om Pensionsskyddscentralen föreslås en 
bestämmelse enligt vilken det representant-
skap som tillsatts före lagens ikraftträdande 
och vars mandat löper ut i slutet av 2007 väl-
jer styrelse för den kommande treårsperioden 
enligt vad som föreskrivs i 9 §. Representant-
skapets och styrelsens följande treårsperiod 
börjar vid ingången av 2008, då även repre-
sentation för den offentliga sektorn skall fin-
nas i både representantskapet och styrelsen. 
 
4.  Lagst i f tningsordning 

I samband med att lagen om pension för 
arbetstagare och lagen om Pensionsskydds-
centralen stiftades har Pensionsskyddscentra-
lens grundlagsfästa ställning utvärderats i 
grundlagsutskottet. I denna regeringsproposi-
tion föreslås inga sådana ändringar som på 
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något avgörande sätt ändrar principerna för 
Pensionsskyddscentralens uppgifter eller fi-
nansieringen av verksamheten. Att pensions-
anstalterna inom den offentliga sektorn in-
volveras mera än för närvarande i finansie-
ringen och förvaltningen av Pensionsskydds-
centralens utgifter ändrar inte Pensions-
skyddscentralens ställning eller rättsliga ka-
raktär. 

Pensionsskyddscentralen föreslås även i 
fortsättningen vara ett samordnande organ 
för pensionsanstalterna inom den indirekta 
offentliga förvaltningen som i lag har tillde-
lats offentliga förvaltningsuppgifter. I en del 
av dessa uppgifter ingår även utövande av of-
fentlig makt. Pensionsskyddscentralen skall 
enligt förslaget sköta samfällda uppgifter 
inom arbetspensionssystemet i anslutning till 
verkställigheten och utvecklingen av hela ar-
betspensionssystemet och ge pensionsanstal-
terna verksamhetsbaserade tjänster. För Pen-
sionsskyddscentralens kostnader svarar pen-

sionsanstalterna inom den privata och offent-
liga sektorn. Pensionsanstalternas kostnads-
andel av Pensionsskyddscentralens utgifter 
skall betraktas som betalning för de tjänster 
som Pensionsskyddscentralen producerat för 
arbetspensionssystemet i egenskap av sam-
ordnande organ. Skyldigheten att betala 
kostnadsandelen och grunderna för bestäm-
mande av dess storlek regleras i lag. Den 
verksamhetsbaserade avgiften är betalning 
för en viss tjänst till den aktuella pensionsan-
stalten. Bestämmelser om avgifter för verk-
samhetsbaserade tjänster föreskrivs också i 
lag. Pensionsanstalternas kostnadsandel och 
den verksamhetsbaserade avgiften kan inte 
anses vara skatt enligt 81 § 1 mom. i grund-
lagen eller en avgift av skattenatur. 

Lagförslagen kan behandlas i vanlig lag-
stiftningsordning. 
 

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

1. 

Lag 

om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen  

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen av den 19 maj 2006 om Pensionsskyddscentralen (397/2006) 12 § och 
ändras 1 §, i 2 § 1 mom. det inledande stycket och 1 punkten samt i 2 mom. det inledande 

stycket, 5–7 §, 8 § 1 mom. 2 punkten och 3 mom. samt 9 och 11 § som följer: 
 
 

1 § 

Pensionsskyddscentralen 

Pensionsskyddscentralen är det samord-
nande organ för verkställigheten och utveck-
lingen av arbetspensionsskyddet som avses i 
de arbetspensionslagar som nämns i 3 § 
1 mom. och 2 mom. 1–6 punkten i lagen om 
pension för arbetstagare (395/2006). 
 

2 § 

Pensionsskyddscentralens uppgifter 

Pensionsskyddscentralen har till uppgift att 
1) främja och samordna verkställigheten 

och utvecklingen av arbetspensionsskyddet, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Pensionsskyddscentralen har dessutom till 
uppgift att 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

5 § 

Ansvaret för Pensionsskyddscentralens kost-
nader 

Pensionsskyddscentralen täcker sina kost-
nader genom en kostnadsandel för pensions-

anstalterna, verksamhetsbaserade serviceav-
gifter och sin övriga avkastning. Pensions-
skyddscentralen har rätt att ta ut verksam-
hetsbaserade serviceavgifter för sina tjänster. 

När pensionsanstalternas kostnadsandel 
fastställs skall det säkerställas att Pensions-
skyddscentralens medel förslår till att täcka 
de utgifter som Pensionsskyddscentralens 
uppgifter och verksamhet medför och till att 
upprätthålla tillräcklig likviditet. Pensions-
skyddscentralen har rätt att ta ut förskott på 
pensionsanstalternas kostnadsandel. 

Kostnadsandelen fördelas mellan pensions-
anstalterna i förhållande till de arbetsinkoms-
ter som är försäkrade i respektive pensions-
anstalt. Den andel av arbetsinkomsterna som 
skall beaktas när kostnadsandelen beräknas 
bestäms dock särskilt för pensionsanstalterna 
inom den offentliga sektorn, Sjömanspen-
sionskassan och Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt enligt hur stor andel av Pen-
sionsskyddscentralens tjänster som väntas 
rikta sig till dessa pensionsanstalter. Närmare 
bestämmelser om storleken på den andel av 
de försäkrade arbetsinkomsterna som skall 
beaktas i kostnadsandelen för pensionsanstal-
terna inom den offentliga sektorn, Sjömans-
pensionskassan och Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt och om en justering av ande-
len utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Kostnadsandelens belopp och betalningstid-
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punkt bestäms enligt de i 183 § 2 mom. i la-
gen om pension för arbetstagare nämnda an-
svarsfördelningsgrunder som fastställs av so-
cial- och hälsovårdsministeriet. 
 
 

6 § 

Pensionsskyddscentralens förvaltningsorgan 
och beslutanderätt  

Pensionsskyddscentralen har ett represen-
tantskap och en styrelse som utövar Pen-
sionsskyddscentralens beslutanderätt. En per-
son kan inte samtidigt vara medlem i både 
representantskapet och styrelsen. 
 
 

7 § 

Tillsättande av representantskapet och dess 
sammansättning 

Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter 
Pensionsskyddscentralens representantskap 
för högst tre kalenderår i sänder. Represen-
tantskapet har trettio medlemmar. En av 
medlemmarna representerar social- och häl-
sovårdsministeriet och en finansministeriet. 
Av de övriga medlemmarna representerar 
fem arbetsgivarna inom den privata sektorn 
och två arbetsgivarna inom den offentliga 
sektorn, sju arbetstagarna inom den privata 
och den offentliga sektorn, tre lantbruksföre-
tagarna och två övriga företagare. Till repre-
sentantskapet hör dessutom nio medlemmar 
som representerar arbetspensionsanstalterna, 
varav en representerar pensionskassorna, en 
pensionsstiftelserna och fem de övriga pen-
sionsanstalterna inom den privata sektorn 
samt två pensionsanstalterna inom den of-
fentliga sektorn. För varje medlem i repre-
sentantskapet skall utses en personlig ersätta-
re. 

Social- och hälsovårdsministeriet skall vid 
valet av medlemmar i representantskapet 
förordna en av medlemmarna till ordförande 
och en till vice ordförande för representant-
skapet. 

Social- och hälsovårdsministeriet skall in-
nan de medlemmar som representerar arbets-
givarna och arbetstagarna utses ge de mest 

representativa av de organisationer som re-
presenterar arbetsgivarna och arbetstagarna 
inom den privata och offentliga sektorn möj-
lighet att lägga fram förslag till representan-
ter. Likaså skall ministeriet innan de med-
lemmar som representerar lantbruksföreta-
garna och övriga företagare utses ge de mest 
representativa av de organisationer som re-
presenterar lantbruksföretagarna och övriga 
företagare möjlighet att lägga fram förslag 
till representanter. Om organisationen inte 
lägger fram något förslag inom den tid som 
ministeriet har satt ut, skall ministeriet dock 
utse medlemmarna. 

Avgår en medlem i representantskapet un-
der mandattiden, skall i hans eller hennes 
ställe enligt vad som bestäms ovan utses en 
ny medlem för den återstående mandattiden. 

Social- och hälsovårdsministeriet bestäm-
mer de arvoden som skall betalas till repre-
sentantskapets ordförande, vice ordförande 
och övriga medlemmar. 

Vad som i denna lag föreskrivs om repre-
sentantskapets medlemmar tillämpas på mot-
svarande vis på deras ersättare. 
 

8 § 

Representantskapets uppgifter och beslutsfat-
tande 

Representantskapet har till uppgift att 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) utse tretton medlemmar till styrelsen 
samt en personlig ersättare för var och en, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid representantskapets sammanträde har 
varje medlem en röst. Vid lika röstetal gäller 
som beslut den mening som ordföranden bi-
trätt, utom vid val, där lotten avgör. Närmare 
bestämmelser om representantskapets upp-
gifter och beslutsfattande utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
 
 

9 § 

Tillsättande av styrelsen och dess samman-
sättning 

Pensionsskyddscentralens styrelse tillsätts 
för högst tre kalenderår i sänder. Styrelsen 
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har femton medlemmar, bland vilka social- 
och hälsovårdsministeriet förordnar en ordfö-
rande och en vice ordförande. Styrelsens öv-
riga tretton medlemmar utses av Pensions-
skyddscentralens representantskap. De med-
lemmar i representantskapet som företräder 
arbetsgivarna inom den privata sektorn utser 
tre av dessa styrelsemedlemmar, de med-
lemmar som företräder arbetsgivarna inom 
den offentliga sektorn en och de medlemmar 
som företräder arbetstagarna inom den priva-
ta och den offentliga sektorn sammanlagt 
fyra, de medlemmar som företräder lant-
bruksföretagarna en och de medlemmar som 
företräder övriga företagare en styrelsemed-
lem. Representantskapets samtliga medlem-
mar utser gemensamt de tre övriga styrelse-
medlemmarna, varav en skall företräda pen-
sionsanstalterna inom den offentliga sektorn. 
Med undantag för styrelsens ordförande och 
vice ordförande skall en personlig ersättare 
utses för varje styrelsemedlem. 

En styrelsemedlem skall ha tillräcklig kän-
nedom om arbetspensionsbranschen och ha 
gott anseende. En person som är omyndig el-
ler försatt i konkurs eller som ålagts närings-
förbud får inte vara medlem i styrelsen. 

Avgår en styrelsemedlem från sitt uppdrag 
under mandattiden, skall i hans eller hennes 
ställe enligt vad som bestäms ovan utses en 
ny styrelsemedlem för den återstående man-
dattiden. 

Vad som i denna lag föreskrivs om styrel-
sens medlemmar tillämpas på motsvarande 
vis på deras ersättare. 
 
 

11 § 

Verkställande direktören och dennas ställfö-
reträdare 

Pensionsskyddscentralen har en verkstäl-
lande direktör som utses av styrelsen. Verk-
ställande direktören skall ha god kännedom 
om arbetspensionsbranschen och ha gott an-
seende. En person som är omyndig eller för-
satt i konkurs eller som ålagts näringsförbud 
får inte vara verkställande direktör. 

Styrelsen utser en ställföreträdare för verk-
ställande direktören. Vad som i denna lag fö-
reskrivs om verkställande direktören tilläm-
pas på motsvarande sätt på ställföreträdaren 
för verkställande direktören. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. 
Utan hinder av 5 § 3 mom. i denna lag 

skall i kostnadsandelen för pensionsanstal-
terna inom den offentliga sektorn under 2008 
och 2009 beaktas en tredjedel av de arbetsin-
komster som är försäkrade i respektive pen-
sionsanstalt samt i motsvarande andel för 
Sjömanspensionskassan och Lantbruksföre-
tagarnas pensionsanstalt två tredjedelar.  

Pensionsskyddscentralens representant-
skap, vars mandattid går ut den 31 december 
2007, utser de tretton styrelsemedlemmar 
som enligt 9 § skall utses av representantska-
pet för den mandattid inleds den 1 januari 
2008. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft.

————— 
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2. 

Lag 

om ändring av lagen om pension för arbetstagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) 168 § 1 mom., 

169 § 2 mom., 180 §, 182 § 3 mom. och 202 § som följer: 
 

168 § 

Uppgörande av beräkningsgrunder  

Grunderna för beräkning av försäkringsav-
gifterna, ansvarsskulden och pensionsansva-
ret skall uppgöras i första hand med tanke på 
tryggandet av arbetstagarnas och pensionsta-
garnas enligt denna lag försäkrade förmåner 
samt med beaktande av vad som i 174–182 § 
samt i 5 § i lagen om Pensionsskyddscentra-
len bestäms om fördelningen av ansvaret och 
de övriga kostnaderna för pensionerna. För 
betalning av de i 178–181 § och i 5 § i lagen 
om Pensionsskyddscentralen avsedda kost-
naderna som skall bekostas gemensamt kan 
ett system med fondering på förhand tilläm-
pas. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

169 § 

Beräkningsgrunderna för försäkringsavgifter 
som betalas till arbetspensionsförsäkringsbo-

lag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid fastställandet av storleken av arbets-

pensionsförsäkringsbolagens försäkringsav-
gifter beaktas årligen respektive arbetspen-
sionsförsäkringsbolags andel av de i 178–181 
§ och i 5 § i lagen om Pensionsskyddscentra-

len nämnda kostnaderna som skall bekostas 
gemensamt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

180 § 

Pensionsanstalternas ansvar för Pensions-
skyddscentralens kostnader 

För Pensionsskyddscentralens kostnader 
svarar de pensionsanstalter som sköter det i 
3 § i lagen om pension för arbetstagare av-
sedda pensionsskyddet enligt arbetspensions-
lagarna för den privata och offentliga sektorn 
i enlighet med vad som bestäms i 5 § i lagen 
om Pensionsskyddscentralen. 
 
 

182 § 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetslöshetsförsäkringsfonden skall årli-

gen betala avgiften till Pensionsskyddscen-
tralen inom den tid som anges i ansvarsför-
delningsgrunderna. De medel som erhållits i 
avgift gottgör Pensionsskyddscentralen de i 
1 mom. nämnda pensionsanstalterna i förhål-
lande till de i respektive pensionsanstalt för-
säkrade arbetsinkomsterna så, att pensions-
anstalternas andel av ansvaret för Pensions-
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skyddscentralens kostnadsandel avdras från 
de fördelade medlen före gottgörelsen. När-
mare bestämmelser om gottgörelse av avgif-
ten ingår i de ansvarsfördelningsgrunder som 
avses i 183 § 2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

202 § 

Avgiftsfrihet  

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 uppgifter-

na behövs i en viss form och detta orsakar 
den som lämnat ut uppgifterna betydande 
merkostnader, skall kostnaderna dock ersät-
tas. Bestämmelser om Pensionsskyddscentra-
lens rätt att ta ut verksamhetsbaserade servi-
ceavgifter för sina tjänster finns i 5 § 1 mom. 
i lagen om Pensionsskyddscentralen. 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 
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3. 

Lag 

om ändring av 136 § i lagen om pension för lantbruksföretagare  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 

136 § 2 mom. som följer: 
 

136 § 

Pensionsanstalternas ansvar för pensionsdel 
som intjänats för oavlönad tid samt för Pen-

sionsskyddscentralens kostnader  

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om Lantbruksföretagarnas 

pensionsanstalts ansvar för Pensionsskydds-

centralens kostnader finns i 180 § i lagen om 
pension för arbetstagare.  
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 
 



 RP 53/2007 rd 
  

 

27

 
 
 
 

4. 

Lag 

om ändring av 132 § i lagen om kommunala pensioner  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 13 juni 2003 om kommunala pensioner (549/2003) rubriken för 132 § 

och 132 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1293/2006, som följer: 
 

132 § 

Tillsynsavgift, justitieförvaltningsavgift, av-
gifter till Pensionsskyddscentralen samt mer-

kostnader och betalningsandelar för 
tilläggspensionsskydd 

Till de utgifter som avses i 131 § 1 mom. 
räknas även den tillsynsavgift som fastställs 
med stöd av 1 § 1 mom. i lagen om bestri-
dande av kostnaderna för försäkringsinspek-
tionen (479/1944), justitieförvaltningsavgif-

ten enligt 16 § i lagen om besvärsnämnden 
för arbetspensionsärenden (677/2005) samt 
en kostnadsandel och verksamhetsbaserad 
serviceavgift enligt 5 § i lagen om Pensions-
skyddscentralen (397/2006). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.  
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 
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5. 

Lag 

om ändring av lagen om statens pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut  
fogas till lagen av den 22 december 2006 om statens pensioner (1295/2006) en ny 143 a och 

143 b § som följer: 
 

143 a § 

Statskontorets deltagande i Pensionsskydds-
centralens kostnader och förvaltning 

Statskontoret svarar tillsammans med de 
övriga pensionsanstalterna för Pensions-
skyddscentralens kostnader och betalar en 
verksamhetsbaserad serviceavgift för tjänster 
de anlitar vid Pensionsskyddscentralen. Be-
stämmelser om Statskontorets kostnadsandel 
och serviceavgift finns i 5 § i lagen om Pen-
sionsskyddscentralen (397/2006). 

Bestämmelser om Statskontorets deltagan-
de i Pensionsskyddscentralens förvaltning 
finns i 7 och 9 § i lagen om Pensionsskydds-
centralen. 

143 b § 

Avtal om samarbete med andra pensionsan-
stalter 

Statskontoret kan avtala om samarbete och 
ersättning för kostnader som samarbetet or-
sakar med kommunala pensionsanstalten och 
Pensionsskyddscentralen samt övriga pen-
sions- och försäkringsanstalter. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 

Helsingfors den 24 augusti 2007 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen  

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen av den 19 maj 2006 om Pensionsskyddscentralen (397/2006) 12 § och 
ändras 1 §, i 2 § 1 mom. det inledande stycket och 1 punkten samt i 2 mom. det inledande 

stycket, 5–7 §, 8 § 1 mom. 2 punkten och 3 mom. samt 9 och 11 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §  

Pensionsskyddscentralen 

Pensionsskyddscentralen är ett samord-
nande organ för verkställigheten och ut-
vecklingen av den privata sektorns arbets-
pensionsskydd, som avses i lagen om pen-
sion för arbetstagare (395/2006), lagen om 
pension för företagare (468/1969), lagen om 
pension för lantbruksföretagare (467/1969) 
och lagen om sjömanspensioner (72/1956). 

Pensionsskyddscentralen verkar även som 
ett samordnande organ för de arbetspen-
sionsanstalter som ansvarar för verkställig-
heten av de arbetspensionslagar för den of-
fentliga sektorn som nämns i 3 § 2 mom. i 
lagen om pension för arbetstagare, så som 
bestäms i denna lag eller någon annan lag. 

1 § 

Pensionsskyddscentralen 

Pensionsskyddscentralen är det samord-
nande organ för verkställigheten och ut-
vecklingen av arbetspensionsskyddet som 
avses i de arbetspensionslagar som nämns i 
3 § 1 mom. och 2 mom. 1–6 punkten i lagen 
om pension för arbetstagare (395/2006).  
 

 
2 §  

Pensionsskyddscentralens uppgifter 

Pensionsskyddscentralen skall 
 

1) främja verkställigheten och utveckling-
en av den privata sektorns arbetspensions-
skydd genom att göra framställningar och 
utredningar samt ge myndigheterna utlå-
tanden i ärenden som gäller pensionsskyd-
det för arbetstagare inom den privata sek-
torn och för företagare eller utvecklingen 
av detta pensionsskydd, 

2 § 

Pensionsskyddscentralens uppgifter 

Pensionsskyddscentralen har till uppgift 
att 

1) främja och samordna verkställigheten 
och utvecklingen av arbetspensionsskyddet,  
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— — — — — — — — — — — — — —  
Pensionsskyddscentralen har som uppgift 

att 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pensionsskyddscentralen har dessutom till 

uppgift att 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
5 §  

Pensionsskyddscentralens kostnader 

 
För Pensionsskyddscentralens kostnader 

ansvarar de pensionsanstalter som sköter 
pensionsskyddet enligt de arbetspensionsla-
gar för den privata sektorn som avses i 
3 § 1 mom. i lagen om pension för arbetsta-
gare, så som bestäms i 180 § i lagen om 
pension för arbetstagare. 

Pensionsskyddscentralen har rätt att ta ut 
avgifter för sina tjänster. 
 

5 § 

Ansvaret för Pensionsskyddscentralens 
kostnader 

Pensionsskyddscentralen täcker sina kost-
nader genom en kostnadsandel för pen-
sionsanstalterna, verksamhetsbaserade ser-
viceavgifter och sin övriga avkastning. Pen-
sionsskyddscentralen har rätt att ta ut verk-
samhetsbaserade serviceavgifter för sina 
tjänster. 
När pensionsanstalternas kostnadsandel 
fastställs skall det säkerställas att Pen-
sionsskyddscentralens medel förslår till att 
täcka de utgifter som Pensionsskyddscen-
tralens uppgifter och verksamhet medför 
och till att upprätthålla tillräcklig likviditet. 
Pensionsskyddscentralen har rätt att ta ut 
förskott på pensionsanstalternas kostnads-
andel. 

Kostnadsandelen   fördelas   mellan pen-
sionanstalterna i förhållande till de arbets-
inkomster som är försäkrade i respektive 
pensionsanstalt. Den andel av arbetsin-
komsterna som skall beaktas när kostnads-
andelen beräknas bestäms dock särskilt för 
pensionsanstalterna inom den offentliga 
sektorn, Sjömanspensionskassan och Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt enligt 
hur stor andel av Pensionsskyddscentralens 
tjänster som väntas rikta sig till dessa pen-
sionsanstalter. Närmare bestämmelser om 
storleken på den andel av de försäkrade ar-
betsinkomsterna som skall beaktas i kost-
nadsandelen för pensionsanstalterna inom 
den offentliga sektorn, Sjömanspensions-
kassan och Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt och om en justering av andelen 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Kostnadsandelens belopp och betalnings-
tidpunkt bestäms enligt de i 183 § 2 mom. i 
lagen om pension för arbetstagare nämnda 
ansvarsfördelningsgrunder som fastställs 
av social- och hälsovårdsministeriet. 
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6 § 

Utövande av beslutanderätt 

 
Pensionsskyddscentralens beslutanderätt 

utövas av representantskapet och styrelsen. 
 

6 § 

Pensionsskyddscentralens förvaltningsor-
gan och beslutanderätt  

Pensionsskyddscentralen har ett repre-
sentantskap och en styrelse som utövar 
Pensionsskyddscentralens beslutanderätt. 
En person kan inte samtidigt vara medlem i 
både representantskapet och styrelsen. 

 
 

7 §  

Representantskapet 

 
Pensionsskyddscentralens representant-

skap tillsätts av social- och hälsovårdsmini-
steriet. Representantskapet har högst 
30 medlemmar. Till medlemmar i represen-
tantskapet skall utses representanter för ar-
betsgivar-, arbetstagar- och företagarorgani-
sationerna samt personer som är förtrogna 
med verksamheten vid försäkringsbolag, 
försäkringskassor och försäkringsstiftelser 
samt med försäkringsjuridik, försäkrings-
medicin och försäkringsmatematik. För var-
je medlem i representantskapet skall utses 
en personlig suppleant. Personer som är 
medlemmar i styrelsen får inte utses till 
medlemmar i representantskapet. 

Medlemmarna i representantskapet skall 
utnämnas för högst tre kalenderår i sänder. 
Närmare bestämmelser om tillsättandet av 
representantskapet utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 
 

7 § 

Tillsättande av representantskapet och 
dess sammansättning 

Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter 
Pensionsskyddscentralens representantskap 
för högst tre kalenderår i sänder. Represen-
tantskapet har trettio medlemmar. En av 
medlemmarna representerar social- och 
hälsovårdsministeriet och en finansministe-
riet. Av de övriga medlemmarna represen-
terar fem arbetsgivarna inom den privata 
sektorn och två arbetsgivarna inom den of-
fentliga sektorn, sju arbetstagarna inom 
den privata och den offentliga sektorn, tre 
lantbruksföretagarna och två övriga företa-
gare. Till representantskapet hör dessutom 
nio medlemmar som representerar arbets-
pensionsanstalterna, varav en represente-
rar pensionskassorna, en pensionsstiftel-
serna och fem de övriga pensionsanstalter-
na inom den privata sektorn samt två pen-
sionsanstalterna inom den offentliga sek-
torn. För varje medlem i representantskapet 
skall utses en personlig ersättare. 

Social- och hälsovårdsministeriet skall 
vid valet av medlemmar i representantska-
pet förordna en av medlemmarna till ordfö-
rande och en till vice ordförande för repre-
sentantskapet. 

Social- och hälsovårdsministeriet skall 
innan de medlemmar som representerar ar-
betsgivarna och arbetstagarna utses ge de 
mest representativa av de organisationer 
som representerar arbetsgivarna och ar-
betstagarna inom den privata och offentliga 
sektorn möjlighet att lägga fram förslag till 
representanter. Likaså skall ministeriet in-
nan de medlemmar som representerar lant-
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bruksföretagarna och övriga företagare ut-
ses ge de mest representativa av de organi-
sationer som representerar lantbruksföre-
tagarna och övriga företagare möjlighet att 
lägga fram förslag till representanter. Om 
organisationen inte lägger fram något för-
slag inom den tid som ministeriet har satt 
ut, skall ministeriet dock utse medlemmar-
na. 

Avgår en medlem i representantskapet 
under mandattiden, skall i hans eller hen-
nes ställe enligt vad som bestäms ovan ut-
ses en ny medlem för den återstående man-
dattiden. 

Social- och hälsovårdsministeriet be-
stämmer de arvoden som skall betalas till 
representantskapets ordförande, vice ordfö-
rande och övriga medlemmar. 

Vad som i denna lag föreskrivs om repre-
sentantskapets medlemmar tillämpas på 
motsvarande vis på deras ersättare. 
 

 
 

8 § 

Representantskapets uppgifter och besluts-
fattande 

Representanskapet har till uppgift att 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) utse 11 medlemmar till styrelsen samt 
en personlig suppleant för var och en, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid sammanträdet har varje medlem en 
röst. Vid lika röstetal gäller som beslut den 
mening som ordföranden biträtt, utom vid 
val, där lotten avgör. Närmare bestämmel-
ser om val av representantskapet och om 
dess uppgifter och beslutsfattande utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 
 

8 § 

Representantskapets uppgifter och besluts-
fattande 

Representantskapet har till uppgift att 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) utse tretton medlemmar till styrelsen 
samt en personlig ersättare för var och en, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid representantskapets sammanträde har 
varje medlem en röst. Vid lika röstetal gäll-
er som beslut den mening som ordföranden 
biträtt, utom vid val, där lotten avgör. När-
mare bestämmelser om representantskapets 
uppgifter och beslutsfattande utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 
 

 
 

9 §  

Styrelsen 

 
Pensionsskyddscentralens styrelse har en 

ordförande och en vice ordförande, som 
förordnas av social- och hälsovårdsministe-

9 § 

Tillsättande av styrelsen och dess sam-
mansättning 

Pensionsskyddscentralens styrelse tillsätts 
för högst tre kalenderår i sänder. Styrelsen 
har femton medlemmar, bland vilka social- 
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riet. Styrelsen har också 11 övriga med-
lemmar, som utses av representantskapet 
och för vilka det skall utses en personlig 
suppleant för var och en. De medlemmar i 
representantskapet som företräder arbetsgi-
varorganisationerna utser tre styrelsemed-
lemmar, de medlemmar som företräder ar-
betstagarorganisationerna likaså tre och de 
medlemmar som företräder företagarorgani-
sationerna utser två styrelsemedlemmar. 
Representantskapets samtliga medlemmar 
utser gemensamt de tre övriga styrelsemed-
lemmarna. 

En av styrelsemedlemmarna skall vara 
försäkringsjurist, en försäkringsläkare och 
en försäkringsmatematiker. Styrelsemed-
lemmarna skall ha gott anseende. 

Styrelsemedlemmarna skall utnämnas till 
uppgiften för högst tre kalenderår i sänder. 
Närmare bestämmelser om valet av styrelse 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 

och hälsovårdsministeriet förordnar en ord-
förande och en vice ordförande. Styrelsens 
övriga tretton medlemmar utses av Pen-
sionsskyddscentralens representantskap. De 
medlemmar i representantskapet som före-
träder arbetsgivarna inom den privata sek-
torn utser tre av dessa styrelsemedlemmar, 
de medlemmar som företräder arbetsgivar-
na inom den offentliga sektorn en och de 
medlemmar som företräder arbetstagarna 
inom den privata och den offentliga sektorn 
sammanlagt fyra, de medlemmar som före-
träder lantbruksföretagarna en och de med-
lemmar som företräder övriga företagare 
en styrelsemedlem. Representantskapets 
samtliga medlemmar utser gemensamt de 
tre övriga styrelsemedlemmarna, varav en 
skall företräda pensionsanstalterna inom 
den offentliga sektorn. Med undantag för 
styrelsens ordförande och vice ordförande 
skall en personlig ersättare utses för varje 
styrelsemedlem. 

En styrelsemedlem skall ha tillräcklig 
kännedom om arbetspensionsbranschen och 
ha gott anseende. En person som är omyn-
dig eller försatt i konkurs eller som ålagts 
näringsförbud får inte vara medlem i styrel-
sen. 

Avgår en styrelsemedlem från sitt upp-
drag under mandattiden, skall i hans eller 
hennes ställe enligt vad som bestäms ovan 
utses en ny styrelsemedlem för den återstå-
ende mandattiden. 

Vad som i denna lag föreskrivs om styrel-
sens medlemmar tillämpas på motsvarande 
vis på deras ersättare. 
 

 
 
 

11 § 

Verkställande direktör 

 
Pensionsskyddscentralen har en verkstäl-

lande direktör. Verkställande direktören 
skall ha gott anseende och tillräcklig kän-
nedom om arbetspensionsförsäkringsverk-
samheten. Styrelsen utnämner en ställföre-
trädare för verkställande direktören. 
 

11 § 

Verkställande direktören och dennas ställ-
företrädare 

Pensionsskyddscentralen har en verkstäl-
lande direktör som utses av styrelsen. Verk-
ställande direktören skall ha god kännedom 
om arbetspensionsbranschen och ha gott 
anseende. En person som är omyndig eller 
försatt i konkurs eller som ålagts närings-
förbud får inte vara verkställande direktör. 
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Styrelsen utser en ställföreträdare för 
verkställande direktören. Vad som i denna 
lag föreskrivs om verkställande direktören 
tillämpas på motsvarande sätt på ställföre-
trädaren för verkställande direktören. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2008. 
Utan hinder av 5 § 3 mom. i denna lag 

skall i kostnadsandelen för pensionsanstal-
terna inom den offentliga sektorn under 
2008 och 2009 beaktas en tredjedel av de 
arbetsinkomster som är försäkrade i re-
spektive pensionsanstalt samt i motsvaran-
de andel för Sjömanspensionskassan och 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt två 
tredjedelar.  

Pensionsskyddscentralens representant-
skap, vars mandattid går ut den 31 decem-
ber 2007, utser de tretton styrelsemedlem-
mar som enligt 9 § skall utses av represen-
tantskapet för den mandattid inleds den 
1 januari 2008. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 

 
 
 

12 § 

Suppleanter och verkställande direktörens 
ställföreträdare 

Vad som i 7–11 § bestäms om medlem-
marna i representantskapet eller styrelsen 
eller om verkställande direktören tillämpas 
på motsvarande sätt på de personliga sup-
pleanterna för medlemmarna i represen-
tantskapet eller styrelsen samt på verkstäl-
lande direktörens ställföreträdare. 
 

12 § 
 
 
 
 
(upphävs) 
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2. 

Lag 

om ändring av lagen om pension för arbetstagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) 168 § 1 mom., 

169 § 2 mom., 180 §, 182 § 3 mom. och 202 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

168 § 

Uppgörande av beräkningsgrunder 

Grunderna för beräkning av försäkrings-
avgifterna, ansvarsskulden och pensionsan-
svaret skall uppgöras i första hand med tan-
ke på tryggandet av arbetstagarnas och pen-
sionstagarnas enligt denna lag försäkrade 
förmåner samt med beaktande av vad som i 
174–182 § bestäms om fördelningen av an-
svaret och de övriga kostnaderna för pen-
sionerna. För betalning av de i 178–181 § 
avsedda kostnaderna som skall bekostas 
gemensamt kan ett system med fondering 
på förhand tillämpas. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

168 § 

Uppgörande av beräkningsgrunder  

Grunderna för beräkning av försäkrings-
avgifterna, ansvarsskulden och pensionsan-
svaret skall uppgöras i första hand med tan-
ke på tryggandet av arbetstagarnas och pen-
sionstagarnas enligt denna lag försäkrade 
förmåner samt med beaktande av vad som i 
174–182 § samt i 5 § i lagen om Pensions-
skyddscentralen bestäms om fördelningen 
av ansvaret och de övriga kostnaderna för 
pensionerna. För betalning av de i 178–181 
§ och i 5 § i lagen om Pensionsskyddscen-
tralen avsedda kostnaderna som skall be-
kostas gemensamt kan ett system med fon-
dering på förhand tillämpas. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

169 § 

Beräkningsgrunderna för försäkringsavgif-
ter som betalas till arbetspensionsförsäk-

ringsbolag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid fastställandet av storleken av arbets-

pensionsförsäkringsbolagens försäkrings-
avgifter beaktas årligen respektive arbets-
pensionsförsäkringsbolags andel av de i 
178–181 § nämnda kostnaderna som skall 
bekostas gemensamt. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

169 § 

Beräkningsgrunderna för försäkringsavgif-
ter som betalas till arbetspensionsförsäk-

ringsbolag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid fastställandet av storleken av arbets-

pensionsförsäkringsbolagens försäkrings-
avgifter beaktas årligen respektive arbets-
pensionsförsäkringsbolags andel av de i 
178–181 § och i 5 § i lagen om Pensions-
skyddscentralen nämnda kostnaderna som 
skall bekostas gemensamt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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180 § 

Ansvaret för Pensionsskyddscentralens 
kostnader 

För Pensionsskyddscentralens kostnader 
svarar pensionsanstalterna gemensamt i 
förhållande till de i respektive pensionsan-
stalt försäkrade arbetsinkomsterna. För er-
sättande av Pensionsskyddscentralens kost-
nader skall pensionsanstalterna betala för-
skott och en slutlig avgift, vilkas storlek och 
betalningstidpunkt anges närmare i de an-
svarsfördelningsgrunder som nämns i 183 § 
2 mom. 

Vid fastställandet av den avgift som tas ut 
för täckande av Pensionsskyddscentralens 
årliga kostnader skall Pensionsskyddscen-
tralens övriga avkastning beaktas. När av-
giften fastställs skall det säkerställas att 
Pensionsskyddscentralens medel förslår till 
att täcka de utgifter som Pensionsskydds-
centralens uppgifter och verksamhet medför 
och till att upprätthålla tillräcklig likviditet. 
 

180 § 

Pensionsanstalternas ansvar för Pensions-
skyddscentralens kostnader 

För Pensionsskyddscentralens kostnader 
svarar de pensionsanstalter som sköter det i 
3 § i lagen om pension för arbetstagare av-
sedda pensionsskyddet enligt arbetspen-
sionslagarna för den privata och offentliga 
sektorn i enlighet med vad som bestäms i 
5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen. 
 

 
182 § 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetslöshetsförsäkringsfonden skall årli-

gen betala avgiften till Pensionsskyddscen-
tralen inom den tid som anges i ansvarsför-
delningsgrunderna. De medel som erhållits i 
avgift gottgör Pensionsskyddscentralen de i 
1 mom. nämnda pensionsanstalterna i för-
hållande till de i respektive pensionsanstalt 
försäkrade arbetsinkomsterna. De medel 
som Pensionsskyddscentralen har erhållit i 
avgift gottgör den först de i 1 mom. 3–7 
punkten nämnda pensionsanstalterna och 
därefter avdras Pensionsskyddscentralens 
kostnadsandel från avgiften. Den återståen-
de delen av avgiften gottgörs de i 1 mom. 
1 och 2 punkten nämnda pensionsanstalter-
na. Närmare bestämmelser om gottgörelse 
av avgiften ingår i de ansvarsfördelnings-
grunder som avses i 183 § 2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

182 § 

Arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetslöshetsförsäkringsfonden skall årli-

gen betala avgiften till Pensionsskyddscen-
tralen inom den tid som anges i ansvarsför-
delningsgrunderna. De medel som erhållits i 
avgift gottgör Pensionsskyddscentralen de i 
1 mom. nämnda pensionsanstalterna i för-
hållande till de i respektive pensionsanstalt 
försäkrade arbetsinkomsterna så, att pen-
sionsanstalternas andel av ansvaret för 
Pensionsskyddscentralens kostnadsandel 
avdras från de fördelade medlen före gott-
görelsen. Närmare bestämmelser om gott-
görelse av avgiften ingår i de ansvarsför-
delningsgrunder som avses i 183 § 2 mom. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
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202 § 

Avgiftsfrihet 

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 
uppgifterna behövs i en viss form och detta 
förorsakar den som lämnar ut uppgifterna 
betydande merkostnader, skall kostnaderna 
dock ersättas. 
 

202 § 

Avgiftsfrihet  

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 
uppgifterna behövs i en viss form och detta 
orsakar den som lämnat ut uppgifterna be-
tydande merkostnader, skall kostnaderna 
dock ersättas. Bestämmelser om Pensions-
skyddscentralens rätt att ta ut verksamhets-
baserade serviceavgifter för sina tjänster 
finns i 5 § 1 mom. i lagen om Pensions-
skyddscentralen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2008.  
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 

 
 
 
 



 RP 53/2007 rd 
  

 

38

 
 
 
 
 

3. 

Lag 

om ändring av 136 § i lagen om pension för lantbruksföretagare  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 

136 § 2 mom. som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

136 § 

Pensionsanstalternas ansvar för pensions-
del som intjänats för oavlönad tid samt för 

Pensionsskyddscentralens kostnader 

— — — — — — — — — — — — — —  
De pensionsanstalter som avses i 1 mom. 

svarar för Pensionsskyddscentralens kost-
nader på det sätt som föreskrivs i 180 § i la-
gen om pension för arbetstagare. 
 

136 § 

Pensionsanstalternas ansvar för pensions-
del som intjänats för oavlönad tid samt för 

Pensionsskyddscentralens kostnader  

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om Lantbruksföretagarnas 

pensionsanstalts ansvar för Pensions-
skyddscentralens kostnader finns i 180 § i 
lagen om pension för arbetstagare.  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2008. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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4. 

Lag 

om ändring av 132 § i lagen om kommunala pensioner  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 13 juni 2003 om kommunala pensioner (549/2003) rubriken för 132 § 

och 132 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1293/2006, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

132 § 

Tillsynsavgift, justitieförvaltningsavgift och 
betalningsandelar för tilläggspensionsskydd 

 
 
Till de utgifter som avses i 131 § 1 mom. 

räknas även den tillsynsavgift som fastställs 
med stöd av 1 § 1 mom. i lagen om bestri-
dande av kostnaderna för försäkringsin-
spektionen (479/1944) samt justitieförvalt-
ningsavgiften enligt 16 § i lagen om be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden 
(677/2005). 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

132 § 

Tillsynsavgift, justitieförvaltningsavgift, av-
gifter till Pensionsskyddscentralen samt 
merkostnader och betalningsandelar för 

tilläggspensionsskydd 

Till de utgifter som avses i 131 § 1 mom. 
räknas även den tillsynsavgift som fastställs 
med stöd av 1 § 1 mom. i lagen om bestri-
dande av kostnaderna för försäkringsin-
spektionen (479/1944), justitieförvaltnings-
avgiften enligt 16 § i lagen om besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden 
(677/2005) samt en kostnadsandel och 
verksamhetsbaserad serviceavgift enligt 5 § 
i lagen om Pensionsskyddscentralen 
(397/2006). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2008.  
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 

 
 


