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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 § i folk-
pensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 
och lagen om handikappförmåner 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås det att lagen 

om garantipension, folkpensionslagen, lagen 
om bostadsbidrag för pensionstagare och la-
gen om handikappförmåner ändras. 

Den pensionsinkomst som påverkar belop-
pet vid beräkningen av garantipension före-
slås bli beaktad med en cents noggrannhet. 
Vidare föreslås att det inte görs någon för-
tidsminskning av garantipensionen för en 
person som går i ålderspension efter att ha 
fått arbetslöshetsdagpenning för tilläggsda-
gar. Garantipensionens belopp för en person 
som får pensionsinkomst från utlandet ska 
enligt förslaget justeras med två års mellan-
rum. När en person på basis av arbetslöshets-
dagpenningens tilläggsdagar ansöker om 
folkpension utan förtidsminskning ska perso-
nen utreda om han eller hon har rätt till 
tilläggsdagar. 

Det föreslås också att bostadsbidrag till 
pensionstagare ska kunna betalas till hyres-

värden med fullmakt av hyresgästen eller om 
hyresgästen upprepade gånger försummar att 
betala hyran. Dessutom föreslås en precise-
ring av de inkomster som en person som an-
söker om bostadsbidrag för pensionstagare 
har fått genom företagarverksamhet. Lagen 
om handikappförmåner ska enligt förslaget 
ändras så att det informationsutbyte som är 
nödvändigt vid lagens tillämpning ska kunna 
ske elektroniskt mellan unionens medlems-
stater och de stater med vilka Finland har in-
gått en överenskommelse om social trygghet. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2012 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
den 1 januari 2012. Bestämmelserna om be-
talning av bostadsbidrag till hyresvärdar är 
dock avsedda att träda i kraft den 1 november 
2012. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Nuläge 

1.1 Avrundning av inkomster som in-
verkar på garantipensionen samt av 
belopp för garantipension 

Summan av de årliga inkomstposter som 
inverkar på garantipensionens belopp avrun-
das enligt 34 § 1 mom. i lagen om garanti-
pension (703/2010) till närmaste euro. I prak-
tiken har denna avrundning av årliga pen-
sionsinkomster med en euros noggrannhet 
lätt till att summan av den garantipension 
som betalas till en person som är berättigad 
till garantipension utan minskning och sum-
man av andra pensioner har kunnat vara hög-
re eller mindre än det fulla garantipensions-
beloppet. Skillnaden är dock inte större än 
högst fyra cent uppåt eller nedåt. Enligt för-
slaget ska avrundningen av de årliga pen-
sionsinkomster och ersättningar som beaktas 
i garantipensionen slopas, så att summan av 
garantipensionen och de pensionsinkomster 
hos dem som är berättigade till garantipen-
sion utan minskning ska motsvara det garan-
tipensionsbelopp som har fastställts i lagen. 

I 34 § i lagen om garantipension finns be-
stämmelser förutom om avrundningen av år-
liga inkomstposter som inverkar på garanti-
pensionens belopp även om avrundningen av 
garantipensionerna. Enligt 34 § 2 mom. ska 
den garantipension som betalas ut avrundas 
till närmaste cent. I lagen bestäms både om 
den fulla garantipensionens belopp och om 
minimigarantipensionens belopp med en 
cents noggrannhet. Enligt lagen om avrund-
ningar av betalningar i euro (890/2000) ska 
betalningar som erläggs som kontoöverföring 
betalas med en cents noggrannhet. Det före-
slås att den bestämmelse i lagen om garanti-

pension som gäller avrundningen av garanti-
pensionen upphävs såsom obehövlig. 
 
1.2 Garantipension som betalas efter ar-

betslöshetsdagpenningens tilläggsda-
gar 

Om garantipension beviljas innan pen-
sionstagaren fyller 65 år, minskas pensionen 
enligt 8 § i lagen om garantipension med 
0,4 procent för varje månad innan pensions-
tagaren fyllt 65 år. Förtidsminskningen av 
garantipensionen görs dock inte om den som 
ansöker om garantipension får sådan ersätt-
ning, sjukpension, arbetslöshetspension eller 
olycksfallspension som anges i 7 § 1 mom. 
2—6 punkterna i lagen om garantipension el-
ler om garantipension med stöd av 7 § 
2 mom. beviljas en invandrare. 

Enligt 11 § i folkpensionslagen (568/2007) 
har en person vid 62 års ålder rätt att få ål-
derspension utan någon minskning, om per-
sonen i fråga då får arbetslöshetsdagpenning 
för tilläggsdagar med stöd av 6 kap. 9 § 2 el-
ler 3 mom. i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa (1290/2002), dvs. befinner sig i den 
s.k. pensionsslussen. I 12 § 3 mom. i lagen 
om pension för arbetstagare (395/2006) före-
skrivs det på motsvarande sätt om arbetspen-
sionstagares rätt till ålderspension utan 
minskning. En sådan ålderspension utan för-
tidsminskning kan beviljas från ingången av 
den månad som följer på ansökan om pen-
sion. 

Om en person som får arbetslöshetsdag-
penning för tilläggsdagar går i ålderspension 
i 62 års ålder och samtidigt ansöker om även 
garantipension betalas ålderspensionen utan 
minskning. Av garantipensionen görs där-
emot  en förtidsminskning. Förtidsminsk-
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ningen av garantipensionen är sammanlagt 
14,4 procent, om pensionen börjar löpa när 
personen fyller 62 år. Systemet med arbets-
löshetsdagpenningens tilläggsdagar kommer 
i framtiden helt att ersätta det arbetslöshets-
pensionssystem som gäller personer som är 
födda före 1950. Av arbetslöshetspensionsta-
gares garantipension görs inte någon för-
tidsminskning. Därför är det motiverat att 
inte heller göra en förtidsminskning av ga-
rantipensionen för en person som går i ål-
derspension efter tilläggsdagar. 
 
1.3 Regelbunden justering av garanti-

pensionen 

Enligt lagen om garantipension justeras ga-
rantipensionen när garantipensionstagaren 
beviljas pension eller ersättning som inverkar 
på garantipensionens belopp eller när en så-
dan pension eller ersättning ändras av någon 
annan orsak än på grund av indexbindning. 
Den garantipension som beviljas invandrare 
justeras dessutom regelbundet. Den regel-
bundna justeringen görs när det gått två år 
sedan föregående justering. 

När det gäller andra än invandrare finns det 
inte någon bestämmelse i lagen om garanti-
pension som säger att garantipensionen ska 
justeras regelbundet. Den regelbundna juster-
ingen för invandrarnas del har sin grund i la-
gen om särskilt stöd till invandrare 
(1192/2002). Pensioner och ersättningar från 
utlandet inverkar på garantipensionsbeloppet 
också när det gäller andra än invandrare. Be-
loppen kan ofta variera t.ex. på grund av änd-
ringar i valutakurser.  Folkpensionsanstalten 
informeras inte automatiskt om pensioner 
som beviljas från utlandet eller om ändringar 
av dessa pensioners belopp. 

Det är inte ändamålsenligt att göra uppre-
pade justeringar av garantipensioner på basis 
av små ändringar i valutakurser. En regel-
bunden justering av garantipensionen ska 
dock göras med två års mellanrum när en 
person får sådan pension eller ersättning från 
utlandet som inverkar på garantipensionens 
belopp. Det föreslås att den regelbundna ju-
steringen ska gälla för alla som får pension 
från utlandet. Samtidigt ska den särskilda re-
gelbundna justering som gäller invandrare 
slopas. 

1.4 Utredning om rätt till arbetslöshets-
dagpenningens tilläggsdagar 

I folkpensionslagen finns det inte någon 
bestämmelse som förpliktar sökanden att 
meddela om sin rätt till arbetslöshetsdagpen-
ningens tilläggsdagar. I statsrådets förord-
ning om verkställighet av lagen om pension 
för arbetstagare (874/2006) anges en sådan 
anmälningsskyldighet för en person som i en-
lighet med arbetspensionslagarna ansöker om 
ålderspension utan förtidsminskning på basis 
av tilläggsdagar. Den som ansöker om ål-
derspension ska genom intyg av arbetslös-
hetskassan och Folkpensionsanstalten utreda 
sin rätt till arbetslöshetsdagpenningens 
tilläggsdagar. 

Bestämmelser om de uppgifter som sökan-
den ska ge vid ansökan om folkpension finns 
i folkpensionslagen. Det föreslås att det till 
lagen fogas en bestämmelse som förpliktar 
den som ansöker om ålderspension att anmä-
la om sin rätt till arbetslöshetsdagpenningens 
tilläggsdagar, om sökanden ansöker om ål-
derspension utan förtidsminskning enligt 
11 § i folkpensionslagen. Arbetspensionssy-
stemet har ett motsvarande förfarande. 
 
 
1.5 Utbetalning till hyresvärden av bo-

stadsbidrag till pensionstagare 

Bostadsbidrag till pensionstagare enligt la-
gen om bostadsbidrag till pensionstagare 
(571/2007) betalas in på det konto i ett pen-
ninginstitut i Finland som bidragstagaren har 
uppgett. Bidraget till bidragstagaren kan av 
särskilda skäl betalas ut också på något annat 
sätt. Om bidragstagaren har avlidit ska bidra-
get betalas till den efterlevande maken, bout-
redningsmannen eller, med fullmakt av del-
ägarna i dödsboet, till företrädaren för döds-
boet. 

Genom beslut av Folkpensionsanstalten 
kan bostadsbidrag betalas ut också till ett så-
dant organ i den kommun där bidragstagaren 
är bosatt som avses i 6 § 1 mom. i social-
vårdslagen. I sådana fall krävs det att det bi-
drag som betalas ut till bidragstagaren inte 
äventyrar bidragstagarens eller hans eller 
hennes familjemedlemmars försörjning. Det 
kommunala organet får inte använda bo-
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stadsbidraget för andra ändamål än för sänk-
ning av bidragstagarens boendeutgifter. 

Allmänt bostadsbidrag enligt lagen om bo-
stadsstöd (408/1975) kan betalas ut också di-
rekt till hyresvärden. Villkoret är att bi-
dragstagaren upprepade gånger försummat 
att betala hyran. I praktiken har det varit möj-
ligt att betala ut bostadsbidraget till hyres-
värden när hyran har varit obetald i 2—3 
månader. Folkpensionsanstalten betalar ut 
bostadsbidraget till hyresvärden på hans eller 
hennes initiativ efter att först ha hört hyres-
gästen. Att betala ut bostadsbidraget till hy-
resvärden på hyresgästens initiativ har varit 
möjligt också när det inte har förekommit 
förseningar i betalningen av hyra. 

I lagen om bostadsbidrag till pensionstaga-
re finns inte någon sådan bestämmelse som 
gör det möjligt att betala bostadsbidraget di-
rekt till hyresvärden. Avsaknaden av denna 
möjlighet har i praktiken kunnat leda till att 
hyresförhållandet hävs på grund av försum-
made hyresbetalningar.  Därför krävs det 
också att det till lagen om bostadsbidrag till 
pensionstagare fogas en bestämmelse som 
gör det möjligt att betala ut bostadsbidrag till 
hyresvärden när betalningen av hyra uppre-
pade gånger försummas. Bestämmelsen ska 
möjliggöra utbetalning av bostadsbidrag till 
hyresvärden också i sådana fall när hyresgäs-
ten själv vill styra bidraget direkt till sin hy-
resvärd. 
 
1.6 Inkomst av företagarverksamhet i 

bostadsbidrag till pensionstagare 

Som inkomster i bostadsbidraget till pen-
sionstagare beaktas inkomsterna för sökan-
den och sökandens make, maka eller sambo, 
med undantag för de prioriterade inkomster 
som det föreskrivs särskilt om i lagen om bo-
stadsbidrag till pensionstagare. Om beaktan-
de av en persons företagarinkomster före-
skrivs i 12 § 2 mom. 1 punkten i lagen om 
bostadsbidrag till pensionstagare. I bostads-
bidraget till pensionstagare beaktas som in-
komst som intjänats som företagare eller sti-
pendiat den arbetsinkomst som har fastställts 
enligt lagen om pension för företagare 
(1272/2006) eller enligt lagen om pension för 
lantbruksföretagare (1280/2006). Denna ar-
betsinkomst fastställs dock inte för en person 

som inte är skyldig att teckna en pensionsför-
säkring för företagare. Försäkringsskyldighe-
ten gäller inte sådana personer som får pen-
sion. 

Besvärsnämnden för social trygghet har i 
deras enskilda avgöranden på basis av gäl-
lande ordalydelse i 12 § i lagen om bostads-
bidrag till pensionstagare konstaterat att en 
inkomst som en person intjänar genom egen 
företagarverksamhet inte kan beaktas vid 
fastställandet av bostadsbidraget till pen-
sionstagare när arbetsinkomsten inte är fast-
ställd. Inkomsten av företagarverksamhet hos 
en person som får pension ska dock inte läm-
nas helt obeaktad när bostadsbidraget fast-
ställs. Det föreslås att lagen ändras så att den 
arbetsinkomst enligt ovannämnda pensions-
lagar som motsvarar minimigränsen för för-
säkringen kan beaktas som inkomst av före-
tagarverksamhet, om inte sökanden själv 
lämnar någon annan utredning om inkoms-
terna av sin företagarverksamhet. 
 
 
1.7 Handikappförmåner och teknisk an-

slutning 

I och med att Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 883/2004 om sam-
ordning av de sociala trygghetssystemen, 
nedan grundförordningen, trädde i kraft, ska 
unionens medlemsländer stegvis övergå till 
elektroniskt informationsutbyte när de för 
verkställandet av lagstiftningen om social 
trygghet överför nödvändiga uppgifter mel-
lan medlemsländerna. Folkpensionsanstalten 
i Finland är kontaktpunkt i fråga om att för-
medla uppgifter från Finland till övriga med-
lemsländer och från dem till de myndigheter 
och inrättningar som verkställer social trygg-
het i Finland. Nödvändiga ändringar i natio-
nell lagstiftning ska göras inom två år efter 
grundförordningens ikraftträdande, dvs. före 
den 1 maj 2012. De ändringar i folkpensions-
lagen och arbetspensionslagarna som gör det 
möjligt att genom teknisk anslutning överfö-
ra sådana uppgifter som är nödvändiga vid 
verkställandet av pensioner gjordes i sam-
band med att grundförordningen trädde i 
kraft. Det elektroniska informationsutbytet 
möjliggjordes också i och med tillämpningen 
av överenskommelserna om social trygghet. 
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Enligt 12 § i lagen om handikappförmåner 
(570/2007) är det de stöd som motsvarar dem 
som betalas från utlandet som gör att den 
handikappförmån och det vårdbidrag som be-
talas av folkpensionsanstalten minskar. Ock-
så de ersättningar som avses i 12 § 1 mom. 
1 punkten minskar på grund av motsvarande 
ersättningar som betalas från utlandet. I be-
viljandet av handikappförmåner behövs där-
för uppgifter om de stöd som betalas från ut-
landet. De bestämmelser som krävs med stöd 
av grundförordningen och som möjliggör 
elektroniskt informationsutbyte ingår inte i 
lagen om handikappförmåner. 
 
2  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

Syftet med propositionen är att precisera 
enskilda bestämmelser för att på så sätt klar-
göra de bestämmelser om förmåner som 
verkställs av Folkpensionsanstalten. 

Det föreslås att de pensionsinkomster som 
inverkar på garantipensionen beaktas med en 
cents noggrannhet. Samtidigt ska lagen om 
garantipension ändras så att det inte görs nå-
gon förtidsminskning av garantipensionen 
när en person går i pension efter att ha fått 
arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar. 
Om garantipensionstagaren betalas pension 
från utlandet ska garantipensionen justeras 
regelbundet med två års mellanrum. 

Det föreslås också att det till folkpensions-
lagen fogas en bestämmelse om att en person 
som ansöker om ålderspension genom intyg 
av arbetslöshetskassan och Folkpensionsan-
stalten ska utreda sin rätt till arbetslöshets-
dagpenning för tilläggsdagar, om personen 
efter att ha fyllt 62 år ansöker om sådan full 
ålderspension som börjar före 65 års ålder. 

I propositionen föreslås dessutom att bo-
stadsbidrag till pensionstagare ska kunna be-
talas till hyresvärden med fullmakt av hyres-
gästen eller om hyresgästen upprepade gång-
er har försummat att betala hyran. Samtidigt 
ska det föreskrivas om hyresvärdens skyldig-
het att i de fall bostadsbidraget betalas ut di-
rekt till hyresvärden anmäla till folkpena-
sionsanstalten när hyresförhållandet upphör. 
Det föreslås att ett bidrag som har betalats 
utan grund ska kunna återkrävas också av hy-
resvärden om hyresvärden försummar an-

mälningsskyldigheten eller annars lyfter bo-
stadsbidrag trots vetskapen om att bidragsta-
garen inte längre har rätt till det. 

Dessutom föreslås att lagen om bostadsbi-
drag till pensionstagare ändras så att den in-
komst som en person meddelar beaktas som 
pensionstagarens inkomst av företagarverk-
samhet. Om sökanden inte meddelar beloppet 
för inkomsten av företagarverksamheten ska 
dock som inkomst på basis av företagarverk-
samhet beaktas den arbetsinkomst enligt la-
gen om pension för företagare eller enligt la-
gen om pension för lantbruksföretagare som 
motsvarar minimigränsen för försäkringen. 
Bestämmelsen ska också tillämpas på stipen-
diater på motsvarande sätt. 

Till lagen om handikappförmåner föreslås 
att det fogas bestämmelser om teknisk an-
slutning som gör det möjligt att vid beviljan-
de av handikappsförmåner överföra nödvän-
diga uppgifter elektroniskt mellan unionens 
medlemsländer och de stater med vilka Fin-
land har ingått en överenskommelse om soci-
al trygghet. 
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1 Statsekonomiska konsekvenser 

Propositionens konsekvenser för statseko-
nomin är ringa. Att med en cents noggrann-
het beakta de övriga pensionsinkomster som 
inverkar på garantipensionen innebär inte en 
ökning av de utgifter som inverkar på garan-
tipensionsbeloppet eftersom de få skillnader 
uppåt eller nedåt i fråga om de förmåner som 
ska betalas, och som orsakas av den gällande 
bestämmelsen om avrundning i praktiken har 
hävt varandras kostnadseffekt. Genom att 
slopa förtidsminskningen för de garantipen-
sionstagare som övergår till garantipension 
efter att ha fått arbetslöshetsdagpenning för 
tilläggsdagar kommer garantipensionsutgif-
terna uppskattningsvis att öka med ca 
0,2 miljoner euro per år. Under det första året 
beräknas tilläggskostnaden bli ca hälften läg-
re än under föregående år. 

Antalet pensionärer som får inkomster av 
företagarverksamhet beräknas vara så litet att 
en precisering av deras inkomstbegrepp i 
praktiken inte har någon inverkan på utgif-
terna för bostadsbidrag till pensionstagare. 
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3.2 Konsekvenser för bidragstagarnas 
ställning 

Slopandet av förtidsminskningen för de ga-
rantipensionstagare som övergår till garanti-
pension efter att ha fått arbetslöshetsdagpen-
ning för tilläggsdagar ökar garantipensionen 
för sådana pensionstagare med högst 
100 euro per månad. Med stöd av den änd-
ring som föreslås kommer det år 2012 upp-
skattningsvis att beviljas ca 140 garantipen-
sioner utan minskning. 

Genom att betala ut pensionstagares bo-
stadsbidrag direkt till hyresvärden försäkrar 
man sig om att bidraget används till betal-
ning av hyra. Avsikten med detta förfarande 
är att hindra att hyresförhållanden hävs på 
grund av obetalda hyror. 

Den precisering av bostadsbidragets in-
komstbegrepp som föreslås innebär att in-
komsterna av företagarverksamhet alltid in-
går i de inkomster som inverkar på bostads-
bidragets belopp. Minimigränsen för den 
fastställda arbetsinkomsten är 6 896,69 euro 
per år i fråga om pensionsförsäkring för före-
tagare och 3 448,34 euro per år för lantbruks-
företagare och stipendiater (indexnivån för 
2011). De inkomster som en pensionstagare 
får av företagarverksamhet ska dock enligt 
förslaget i första hand beaktas i enlighet med 
det som sökanden meddelat. Ökningen av de 
inkomster som beaktas minskar det beviljade 
bostadsbidragets belopp. 

3.3 Administrativa konsekvenser 

De ändringar som föreslås preciserar lag-
stiftningen om förmåner och klargör därmed 
verkställandet av förmånerna vid Folkpen-
sionsanstalten. Utbetalningen direkt till hy-
resvärden av bostadsbidrag till pensionstaga-
re innebär en ny uppgift för Folkpensionsan-
stalten, men inrättningen har praktisk erfa-
renhet av motsvarande uppgifter med det 
allmänna bostadsbidraget. Folkpensionsan-
stalten har också erfarenhet av att inhämta 
uppgifter från utlandet genom användning av 
teknisk anslutning. 
 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet i samarbete med Folk-
pensionsanstalten. I samband med bered-
ningen har Pensionsskyddscentralen, Fin-
lands Kommunförbund, Helsingfors Stad, 
Suomen Vuokranantajat SVA ry och data-
ombudsmannen hörts. 
 
 
5  Samband med andra proposi t io-

ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2012 och avses bli behandlad i 
samband med den. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1.1 Lagen om garantipension 

8 §. Garantipensionens belopp. En person 
som är född 1950 eller därefter, och som får 
arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar, 
kan från och med ingången av 2012 gå i ål-
derspension som 62-åring utan förtidsminsk-
ning. För den garantipension som beviljas på 
basis av ålderspension föreslås förtidsminsk-
ning. Meningen är att den ålderspension som 
beviljas på basis av tilläggsdagar ska ersättas 
av arbetslöshetspensionen och på grund av 
detta görs ingen förtidsminskning av garanti-
pensionen. Således föreslås det att paragra-
fens 2 mom. ändras så att det inte görs någon 
förtidsminskning av garantipensionen om 
personen före 65 års ålder får ålderspension 
på basis av tilläggsdagar. Det föreslås att ål-
derspensionen i enlighet med 11 § i folkpen-
sionslagen eller 12 § 3 mom. i lagen om pen-
sion för arbetstagare nämns i momentet. 

10 §. Justering av garantipensionen. Det 
föreslås att paragrafens 4 mom. preciseras. 
För närvarande görs regelbundna justeringar 
enbart för sådan garantipension som betalas 
till invandrare. Det föreslås att regelbundna 
justeringar görs för alla de garantipensions-
tagare som får sådan pension eller ersättning 
från utlandet som beaktas som inkomst i ga-
rantipensionen. Justeringen ska fortsättnings-
vis göras för de invandrare som får pension 
från utlandet och också för andra garantipen-
sionstagare som får sådan pension från utlan-
det som inverkar på garantipensionsbeloppet. 
Till skillnad från nu ska för en invandrare 
som inte får pension från utlandet däremot 
inte göras regelbundna justeringar. 

23 §. Indragning av garantipension. Enligt 
förslaget ändras paragrafens 2 mom. så att 
det motsvarar ändringen i 10 § 4 mom. 

34 §. Avrundning av beloppen. Vid beräk-
ningen av garantipension ska övriga pensio-
ner och ersättningar såsom de betalas ingå i 
årsinkomsten, dvs. med en cents noggrannhet 
i stället för med en euros noggrannhet som 

för närvarande. På det sättet garanterar man 
att summan av de pensioner som en person 
får motsvarar beloppet för full garantipension 
utan minskning. Enligt 2 § 1 mom. i lagen 
om avrundning av betalningar i euro ska cent 
inte avrundas då betalningen sker som kon-
toöverföring mellan konton. Redan med stöd 
av den bestämmelsen ska därmed garantipen-
sionen betalas med en cents noggrannhet. 
Därför föreslås det att paragrafen upphävs 
som onödig. 
 
1.2 Folkpensionslagen 

56 §. Ansökan om anmälningsskyldighet i 
fråga om pension. Det föreslås att ett nytt 
3 mom. fogas till paragrafen, varvid de nuva-
rande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom. När 
en person ansöker om ålderspension enligt 
11 § i folkpensionslagen föreslås det i 
3 mom. att sökanden ska visa upp ett intyg 
från arbetslöshetskassan eller Folkpensions-
anstalten över den tid han eller hon har fått 
arbetslöshetsdagpenning med stöd av den rätt 
till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § 2 el-
ler 3 mom. i lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa.  
 
1.3 Lag om bostadsbidrag för pensions-

tagare 

12 §. Årsinkomst. Det föreslås att paragra-
fens 2 mom. preciseras i fråga om den in-
komst som en företagare, lantbruksföretagare 
och stipendiat intjänar som företagare eller 
stipendiat. Om företagaren eller stipendiaten 
är försäkringsskyldig beaktas den inkomst 
som intjänas som företagare eller stipendiat i 
enlighet med den FöPL-/LFöPL-
arbetsinkomst som fastställts på basis av la-
gen om pension för företagare eller lagen om 
pension för lantbruksföretagare. Pensionsta-
gare är inte försäkringsskyldiga även om de 
idkar företagarverksamhet och därför har de 
inte heller fastställd FöPL-/LFöPL-
arbetsinkomst. På grund av detta föreslås det 
att 2 mom. 1 punkten i paragrafen preciseras 
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till den del en företagare eller stipendiat inte 
är försäkringsskyldig. I sådana fall ska som 
inkomst beaktas den arbetsinkomst enligt la-
gen om pension för företagare eller lagen om 
pension för lantbruksföretagare som motsva-
rar minimigränsen för försäkringen. Om per-
sonen anför en egen bedömning av sin in-
komst ska dock som inkomst intjänad som 
företagare beaktas den inkomst som anges i 
personens anmälan. Om pensionstagaren har 
inlett företagarverksamheten kan den start-
peng som han eller hon har fått beaktas som 
inkomst. Bestämmelsen om detta ska finnas i 
paragrafens 2 mom. Bestämmelsen om beak-
tande av inkomster av skogsbruk ska finnas i 
ett nytt 3 mom. i stället för i 2 mom. 2 punk-
ten, varvid nuvarande 3—5 mom. blir 4—6 
mom. Förslaget motsvarar rådande praxis. 

25 a §. Utbetalning till hyresvärden. Para-
grafen är ny. I paragrafens 1 mom. föreslås 
det att bostadsbidrag får betalas ut till hyres-
värden med fullmakt av bostadsbidragstaga-
ren, om bidragstagaren så önskar. Enligt för-
slaget får fullmakten ges i samband med an-
sökan om eller justering av bostadsbidrag 
med en ansökningsblankett som är fastställd 
av FPA. Fullmakten kan också skriftligen ges 
och återkallas separat. 

I paragrafens 2 mom. föreslås att bostads-
bidrag till pensionstagare kan betalas ut di-
rekt till hyresvärden utan fullmakt av bi-
dragstagaren, om bidragstagaren upprepade 
gånger har försummat att betala hyran. För-
summelserna anses vara upprepade om ett 
belopp som motsvarar 2—3 månaders hyra 
inte har betalats. Folkpensionsanstalten avgör 
då om bostadsbidraget betalas ut till hyres-
värden på hyresvärdens begäran. Det ska inte 
ges ett separat överklagbart beslut till hyres-
värden om utbetalningen, men innan betal-
ningsförfarandet ändras ska bidragstagaren 
höras. Med detta förfarande garanterar man 
att bostadsbidraget används till att betala hy-
ran. 

25 b §. Hyresvärdens anmälningsskyldig-
het. Enligt förslaget ska det till lagen fogas 
en ny paragraf om hyresvärdens anmälnings-
skyldighet. Skyldigheten ska gälla i sådana 
situationer när bostadsbidraget betalas ut el-
ler har betalats ut till hyresvärden. Hyresvär-
den är skyldig att anmäla till Folkpensions-
anstalten om att bidragstagarens rätt att besit-

ta bostaden upphör eller att han eller hon 
flyttar ut ur den bostad för vilken bostadsbi-
draget beviljats. I anmälan ska nämnas den 
tidpunkt då hyresgästens besittningsrätt upp-
hör eller när hyresgästen har flyttat ut ur lä-
genheten. Hyresvärdens anmälningsskyldig-
het innebär inte att bidragstagarens anmäl-
ningsskyldighet slopas. I samband med att 
hyresvärden ombeds lämna uppgifter för ut-
betalningen av bostadsbidraget informerar 
Folkpensionsanstalten hyresvärden om an-
mälningsskyldigheten. 

33 §. Återkrav. Det föreslås att det till pa-
ragrafen fogas ett nytt 4 mom., varvid det 
nuvarande 4 mom. blir ett nytt 5 mom. I 
momentet ska föreskrivas att ett bostadsbi-
drag som har utbetalats utan grund får åter-
krävas även hos hyresvärden och också då 
när bidraget har betalats direkt till hyresvär-
den. I sådana fall krävs det att hyresvärden 
har försummat den anmälningsskyldighet 
som avses i 22 a § och att hyresvärden inte 
längre skulle ha haft rätt att ta ut hyra. Sådan 
är situationen t.ex. då när bidragstagaren har 
flyttat från bostaden och hyresvärden inte har 
meddelat om detta trots att han eller hon har 
vetat om det. Hyresvärdens rätt att ta ut hyra 
för bostaden har i och med detta upphört. Bi-
drag som betalats ut till ett för stort belopp 
ska alltid kunna återkrävas hos bidragstaga-
ren helt och hållet eftersom bidragstagarens 
anmälningsskyldighet inte upphör i och med 
hyresvärdens anmälningsskyldighet. 
 
1.4 Lagen om handikappförmåner 

45 §. Utlämnande av uppgifter i vissa fall. 
Det föreslås att det till paragrafen fogas en 
bestämmelse om Folkpensionsanstaltens rätt 
att överlåta uppgifter till myndigheter och in-
rättningar i utlandet. Enligt förslaget får upp-
gifter överlåtas för verkställandet av rådets 
förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämp-
ningen av systemen för social trygghet när 
anställda, egenföretagare eller deras familje-
medlemmar flyttar inom gemenskapen 
(EEG) nr 1408/71 samt av grundförordning-
en och av överenskommelserna om social 
trygghet. En myndighet eller inrättning i ut-
landet kan för tillämpningen av förordning-
arna eller överenskommelserna om social 
trygghet behöva uppgifter t.ex. om att en per-
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son som är bosatt i landet i fråga får vårdbi-
drag för pensionstagare från Finland. Be-
stämmelser om detta finns i den föreslagna 
paragrafens 1 punkt. 

I paragrafens 2 punkt ska föreskrivas om 
Folkpensionsanstaltens rätt att lämna ut upp-
gifter om hälsotillstånd, sjukdomar och vård-
åtgärder till en läkare, verksamhetsenhet 
inom hälso- och sjukvården eller en under-
sökningsinrättning. Bestämmelsen motsvarar 
den gällande bestämmelsen i 45 §. 

De uppgifter som nämns i paragrafen får 
överlämnas med hjälp av teknisk anslutning 
på det sätt som föreskrivs i den föreslagna 
45 a §. 

45 a §. Teknisk anslutning. Det föreslås att 
det till lagen fogas en ny 45 a § som möjlig-
gör utlämnande och erhållande av sekretess-
belagda uppgifter med hjälp av teknisk an-
slutning oberoende av om personen i fråga 
gett sitt samtycke. Bestämmelsen motsvarar 
94 § i folkpensionslagen som gäller teknisk 
anslutning. 

Artikel 78 i grundförordningen förpliktar 
medlemsstaterna att stegvis övergå till ny 
teknologi vid utbyte, hantering och inhäm-
tande av sådan information som krävs för 
tillämpningen av förordningarna. Vad gäller 
noggrannhet  och kvalitet  kommer över-
gången till elektroniskt informationsutbyte 
att innebära snabbare informationsutbyte och 
bättre information i jämförelse med det tidi-
gare handskrivna informationsutbytet med 
blanketter. Elektroniskt informationsutbyte 
förutsätter att Folkpensionsanstalten har rätt 
att öppna en teknisk anslutning för sådana 
sekretessbelagda uppgifter som Folkpen-

sionsanstalten med stöd av 45 § 1 punkten 
har rätt att lämna de mottagare som avses i 
den paragrafen. 

Med hjälp av teknisk anslutning ska Folk-
pensionsanstalten enligt paragrafens 2 mom. 
ha rätt att få de sekretessbelagda personupp-
gifter som avses i 43 § 1 mom. även av stat-
liga och kommunala myndigheter, andra of-
fentligrättsliga samfund, Pensionsskyddscen-
tralen, pensionsanstalterna, försäkringsanstal-
terna samt av andra som beviljar eller betalar 
ut ersättningar. På basis av denna bestäm-
melse kan Folkpensionsanstalten få uppgifter 
elektroniskt även från utlandet. 

I paragrafens 3 mom. ska det i överens-
stämmelse med folkpensionslagen föreskri-
vas om skyldigheten att utreda om huruvida 
uppgifterna skyddas på behörigt sätt. 
 
2  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2012. Det föreslås dock att 22 a och 25 a § 
samt 33 § 4 mom. i lagen om bostadsbidrag 
till pensionstagare ska träda i kraft den 1 no-
vember 2012. 

Den bestämmelse om avrundning med en 
euros noggrannhet av inkomster som inver-
kar på garantipensionen som ska upphävas i 
34 § 1 mom. i lagen om garantipension, ska 
inte tillämpas på de pensioner som beviljas 
eller justeras retroaktivt innan denna lag trä-
der i kraft och som det fattas beslut om efter 
lagens ikraftträdande. 
 

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

 
 
 
 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om garantipension 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om garantipension (703/2010) 34 § och 
ändras 8 § 2 mom., 10 § 4 mom. och 23 § 2 mom. som följer: 

 
 

8 § 

Garantipensionens belopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om garantipension beviljas innan pen-

sionstagaren fyller 65 år, minskas den fulla 
garantipensionen permanent med 0,4 procent 
för varje månad som garantipensionen tidiga-
reläggs med innan pensionstagaren fyller 
65 år. Garantipensionen minskas dock inte 
om sökanden får pension eller ersättning en-
ligt 7 § 1 mom. 2—6 punkten, ålderspension 
enligt 11 § i folkpensionslagen eller 12 § 
3 mom. i lagen om pension för arbetstagare, 
eller om garantipension beviljas en invandra-
re med stöd av 7 § 2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Justering av garantipensionen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om garantipensionstagaren får i 9 § 

2 mom. avsedd pension eller ersättning som 
betalas från ett annat land än Finland, juste-
ras garantipensionen också när det gått två år 
sedan garantipensionen började eller sedan 

föregående justering (regelbunden justering). 
När en regelbunden justering ska göras sän-
der Folkpensionsanstalten en justeringsansö-
kan till garantipensionstagaren. Ansökan ska 
sändas tillbaka inom utsatt tid. 
 
 

23 § 

Indragning av garantipension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. dras 

garantipensionen in från och med tidpunkten 
för den regelbundna justeringen, om pen-
sionstagaren inte inom utsatt tid har returne-
rat den justeringsansökan som har sänts till 
pensionstagaren i enlighet med 10 § 4 mom. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 
Bestämmelserna i 34 §, som upphävs ge-

nom denna lag, tillämpas inte på garantipen-
sion som har beviljats för tiden före ikraftträ-
dandet av lagen eller på justering av sådan 
garantipension genom beslut som ges först 
efter lagens ikraftträdande. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

 
————— 
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2. 

Lag 

om ändring av 56 § i folkpensionslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 56 § i folkpensionslagen (568/2007), sådan den lyder delvis ändrad i lag 

1151/2007, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer: 
 
 

56 § 

Ansökan om och anmälningsskyldighet i frå-
ga om pension 

— — — — — — — — — — — — — —  
När en person ansöker om ålderspension 

enligt 11 § ska han eller hon visa upp ett in-
tyg från arbetslöshetskassan eller Folkpen-
sionsanstalten av vilket det framgår för vil-

ken tid han eller hon har fått arbetslöshets-
dagpenning med stöd av den rätt till tilläggs-
dagar som avses i 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 

————— 
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3. 

Lag 

om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 12 § 2 mom., sådant det ly-

der i lagarna 1154/2007 och 1225/2009, samt 
fogas till 12 §, sådan den lyder i lagarna 1154/2007 och 1225/2009, ett nytt 3 mom., varvid 

det nuvarande 3—5 mom. blir 4—6 mom., till lagen nya 25 a och 25 b § samt till 33 § ett nytt 
4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer: 
 
 

12 § 

Årsinkomst 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 

1 mom. beaktas inkomst som intjänats som 
företagare, lantbruksföretagare  eller stipen-
diat till det belopp som fastställts som arbets-
inkomst enligt 112 § i lagen om pension för 
företagare (1272/2006) och 14 § i lagen om 
pension för lantbruksföretagare (1280/2006). 
Om en företagare, lantbruksföretagare och 
stipendiat inte har en fastställd arbetsinkomst 
enligt någondera lagen och han eller hon inte 
anför något annat, beaktas minimiarbetsin-
komsten enligt 113 § i den förstnämnda eller 
13 § i den sistnämnda lagen som företagarens 
eller stipendiatens inkomst. 

Som inkomst av skogsbruk beaktas med 
avvikelse från 1 mom. den enligt 7 § 3 mom. 
i lagen om värdering av tillgångar vid be-
skattningen (1142/2005) fastställda genom-
snittliga årliga avkastningen för skog multi-
plicerad med arealen skog. 
— — — — — — — — — — — — — —  

25 a § 

Utbetalning till hyresvärden 

Bostadsbidraget kan betalas ut direkt till 
hyresvärden med fullmakt av bostadsbi-
dragstagaren. 

Om bostadsbidragstagaren upprepade 
gånger försummar att betala hyran kan bo-
stadsbidraget betalas ut direkt till hyresvär-
den utan fullmakt av bostadsbidragstagaren. 
 

25 b § 

Hyresvärdens anmälningsskyldighet 

Den hyresvärd som bostadsbidraget betalas 
ut till är, efter att ha blivit informerad om att 
bidragstagarens rätt att besitta lägenheten 
upphör eller att bidragstagaren flyttar ut ur 
den bostad som bidraget beviljats för, skyldig 
att anmäla detta till Folkpensionsanstalten. I 
anmälan ska nämnas när hyresgästens besitt-
ningsrätt upphör och när hyresgästen har flyt-
tat ut ur lägenheten. 
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33 § 

Återkrav 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bostadsbidrag som har betalats utan grund 

kan också återkrävas hos hyresvärden, om 
hyresvärden har försummat den anmälnings-
skyldighet som avses i 25 b § och om det till 
hyresvärden har betalats bostadsbidrag för en 

tid då hyresvärden inte längre har haft rätt att 
ta ut hyra. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . La-

gens 25 a och 25 b § samt 33 § 4 mom. träder 
dock i kraft den 1 november 2012. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

 
————— 
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4. 

Lag 

om ändring av lagen om handikappförmåner 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om handikappförmåner (570/2007) 45 § och 
fogas till lagen en ny 45 a § som följer: 

 
 

45 § 

Utlämnande av uppgifter i vissa fall 

Utöver vad som bestäms i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) har Folkpensionsanstalten trots 
sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt 
att till 

1) myndigheter och inrättningar i länder 
som har ingått överenskommelse om social 
trygghet med Finland samt till myndigheter 
och inrättningar i länder som omfattas av rå-
dets förordning (EEG) nr 1408/71 om till-
lämpningen av systemen för social trygghet 
när anställda, egenföretagare eller deras fa-
miljer flyttar inom gemenskapen och av Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 883/2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen lämna nödvändiga uppgif-
ter för verkställande av socialskyddsavtal och 
av de förordningar som nämns ovan, 

2) en sådan läkare, verksamhetsenhet inom 
hälso- och sjukvården eller undersökningsin-
rättning som avses i 20 § 2 mom. lämna upp-
gifter om hälsotillstånd, sjukdomar och vård-
åtgärder i fråga om en person som remitteras 

till sådana undersökningar som avses i det 
momentet. 
 

45 a § 

Teknisk anslutning 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. i 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet har Folkpensionsanstalten rätt att på 
de villkor som anges i det momentet öppna 
en teknisk anslutning till sådana sekretessbe-
lagda uppgifter i sina register som den med 
stöd av 45 § 1 punkten har rätt att lämna de 
mottagare som avses i den punkten. 

Vad som i denna paragraf bestäms om 
öppnande av en teknisk anslutning och läm-
nande av uppgifter med hjälp av den gäller 
också Folkpensionsanstaltens rätt att med 
hjälp av en teknisk anslutning få sådana sek-
retessbelagda personuppgifter som avses i 
43 § 1 mom. av de instanser som avses i 
1 och 2 punkten i det momentet. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får ock-
så sekretessbelagda uppgifter sökas utan 
samtycke av den vars intressen skyddas ge-
nom sekretessen. Innan den tekniska anslut-
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ningen öppnas ska den som begär uppgifter 
lägga fram utredning om att uppgifterna 
skyddas på behörigt sätt. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . Åt-

gärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

 
————— 

 
Helsingfors den 30 september 2011 

 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om garantipension 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om garantipension (703/2010) 34 § och 
ändras 8 § 2 mom., 10 § 4 mom. och 23 § 2 mom. som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 § 

Garantipensionens belopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om garantipension beviljas innan pensions-

tagaren fyller 65 år, minskas den fulla garan-
tipensionen permanent med 0,4 procent för 
varje månad som garantipensionen tidigare-
läggs med innan pensionstagaren fyller 65 år. 
Garantipensionen minskas dock inte, om sö-
kanden får pension eller ersättning enligt 7 § 
1 mom. 2—6 punkten eller garantipension 
beviljas en invandrare med stöd av 7 § 
2 mom. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Garantipensionens belopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om garantipension beviljas innan pen-

sionstagaren fyller 65 år, minskas den fulla 
garantipensionen permanent med 0,4 procent 
för varje månad som garantipensionen tidiga-
reläggs med innan pensionstagaren fyller 
65 år. Garantipensionen minskas dock inte 
om sökanden får pension eller ersättning en-
ligt 7 § 1 mom. 2—6 punkten, ålderspension 
enligt 11 § i folkpensionslagen eller 12 § 
3 mom. i lagen om pension för arbetstagare, 
eller om garantipension beviljas en invandra-
re med stöd av 7 § 2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
10 § 

Justering av garantipensionen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Garantipension som beviljats en invandrare 

med stöd av 7 § 2 mom. justeras också, när 
det gått två år sedan garantipensionen började 
eller sedan föregående justering (regelbunden 
justering). När en regelbunden justering ska 

10 § 

Justering av garantipensionen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om garantipensionstagaren får i 9 § 

2 mom. avsedd pension eller ersättning som 
betalas från ett annat land än Finland, juste-
ras garantipensionen också när det gått två år 
sedan garantipensionen började eller sedan 
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göras sänder Folkpensionsanstalten en juster-
ingsansökan till invandraren. Ansökan ska 
sändas tillbaka inom utsatt tid. 
 

föregående justering (regelbunden justering). 
När en regelbunden justering ska göras sän-
der Folkpensionsanstalten en justeringsansö-
kan till garantipensionstagaren. Ansökan ska 
sändas tillbaka inom utsatt tid. 
 

 
23 § 

Indragning av garantipension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. indras 

garantipension som beviljats en invandrare 
med stöd av 7 § 2 mom. från tidpunkten för 
regelbunden justering, om pensionstagaren 
inte inom utsatt tid har sänt tillbaka den ansö-
kan om justering som sänts till honom med 
stöd av 10 § 4 mom. 
 

23 § 

Indragning av garantipension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. dras 

garantipensionen in från och med tidpunkten 
för den regelbundna justeringen, om pen-
sionstagaren inte inom utsatt tid har returne-
rat den justeringsansökan som har sänts till 
pensionstagaren i enlighet med 10 § 4 mom. 
 
 

 
34 § 

Avrundning av beloppen 

De årliga inkomstposter som inverkar på 
fastställandet av garantipensionen avrundas 
till närmaste euro. 

Den garantipension som ska betalas ut av-
rundas till närmaste cent. 
 

34 § 

Avrundning av beloppen 

(upphävs) 

 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 
Bestämmelserna i 34 §, som upphävs ge-

nom denna lag, tillämpas inte på garantipen-
sion som har beviljats för tiden före ikraft-
trädandet av lagen eller på justering av så-
dan garantipension genom beslut som ges 
först efter lagens ikraftträdande. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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3. 

Lag 

om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 12 § 2 mom., sådant det ly-

der i lagarna 1154/2007 och 1225/2009, samt 
fogas till 12 §, sådan den lyder i lagarna 1154/2007 och 1225/2009, ett nytt 3 mom., varvid 

det nuvarande 3—5 mom. blir 4—6 mom., till lagen nya 25 a och 25 b § samt till 33 § ett nytt 
4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 § 

Årsinkomst 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 

1 mom. 
1) beaktas inkomst som intjänats som före-

tagare, lantbruksföretagare och stipendiat till 
det belopp som arbetsinkomst enligt lagen om 
pension för företagare (1272/2006) och lagen 
om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006) har fastställts till, och 

2) beaktas som inkomst av skogsbruk den 
enligt 7 § 3 mom. i lagen om värdering av 
tillgångar vid beskattningen (1142/2005) fast-
ställda genomsnittliga årliga avkastningen för 
skog multiplicerad med arealen skog. 

 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Årsinkomst 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 

1 mom. beaktas inkomst som intjänats som 
företagare, lantbruksföretagare  eller stipen-
diat till det belopp som fastställts som arbets-
inkomst enligt 112 § i lagen om pension för 
företagare (1272/2006) och 14 § i lagen om 
pension för lantbruksföretagare (1280/2006). 
Om en företagare, lantbruksföretagare och 
stipendiat inte har en fastställd arbetsin-
komst enligt någondera lagen och han eller 
hon inte anför något annat, beaktas minimi-
arbetsinkomsten enligt 113 § i den först-
nämnda eller 13 § i den sistnämnda lagen 
som företagarens eller stipendiatens inkomst. 

Som inkomst av skogsbruk beaktas med 
avvikelse från 1 mom. den enligt 7 § 3 mom. 
i lagen om värdering av tillgångar vid be-
skattningen (1142/2005) fastställda genom-
snittliga årliga avkastningen för skog multi-
plicerad med arealen skog. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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25 a § 

Utbetalning till hyresvärden 

Bostadsbidraget kan betalas ut direkt till 
hyresvärden med fullmakt av bostadsbi-
dragstagaren. 

Om bostadsbidragstagaren upprepade 
gånger försummar att betala hyran kan bo-
stadsbidraget betalas ut direkt till hyresvär-
den utan fullmakt av bostadsbidragstagaren. 

 
 
 

25 b § 

Hyresvärdens anmälningsskyldighet 

Den hyresvärd som bostadsbidraget beta-
las ut till är, efter att ha blivit informerad om 
att bidragstagarens rätt att besitta lägenhe-
ten upphör eller att bidragstagaren flyttar ut 
ur den bostad som bidraget beviljats för, 
skyldig att anmäla detta till Folkpensionsan-
stalten. I anmälan ska nämnas när hyresgäs-
tens besittningsrätt upphör och när hyresgäs-
ten har flyttat ut ur lägenheten. 

 
 
 
 

33 § 

Återkrav 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bostadsbidrag som har betalats utan grund 

kan också återkrävas hos hyresvärden, om 
hyresvärden har försummat den anmälnings-
skyldighet som avses i 25 b § och om det till 
hyresvärden har betalats bostadsbidrag för 
en tid då hyresvärden inte längre har haft 
rätt att ta ut hyra. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . La-

gens 25 a och 25 b § samt 33 § 4 mom. trä-
der dock i kraft den 1 november 2012. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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4. 

Lag 

om ändring av lagen om handikappförmåner 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om handikappförmåner (570/2007) 45 § och 
fogas till lagen en ny 45 a § som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

45 § 

Utlämnande av uppgifter i vissa fall 

Folkpensionsanstalten har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt 
att, när det gäller en person som sänds för att 
genomgå undersökning enligt 20 § 2 mom., 
lämna uppgifter om personens hälsotillstånd, 
sjukdom och vårdåtgärder till en sådan läkare 
eller verksamhetsenhet inom hälso- och sjuk-
vården eller undersökningsinrättning som av-
ses i 20 § 2 mom. 
 

45 § 

Utlämnande av uppgifter i vissa fall 

Utöver vad som bestäms i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) har Folkpensionsanstalten trots 
sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt 
att till 

1) myndigheter och inrättningar i länder 
som har ingått överenskommelse om social 
trygghet med Finland samt till myndigheter 
och inrättningar i länder som omfattas av 
rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om till-
lämpningen av systemen för social trygghet 
när anställda, egenföretagare eller deras fa-
miljer flyttar inom gemenskapen och av Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 om samordning av de so-
ciala trygghetssystemen lämna nödvändiga 
uppgifter för verkställande av socialskydds-
avtal och av de förordningar som nämns 
ovan, 

2) en sådan läkare, verksamhetsenhet inom 
hälso- och sjukvården eller undersökningsin-
rättning som avses i 20 § 2 mom. lämna upp-
gifter om hälsotillstånd, sjukdomar och vård-
åtgärder i fråga om en person som remitteras 
till sådana undersökningar som avses i det 
momentet. 
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 45 a § 

Teknisk anslutning 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. i 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet har Folkpensionsanstalten rätt att på 
de villkor som anges i det momentet öppna 
en teknisk anslutning till sådana sekretessbe-
lagda uppgifter i sina register som den med 
stöd av 45 § 1 punkten har rätt att lämna de 
mottagare som avses i den punkten. 

Vad som i denna paragraf bestäms om 
öppnande av en teknisk anslutning och läm-
nande av uppgifter med hjälp av den gäller 
också Folkpensionsanstaltens rätt att med 
hjälp av en teknisk anslutning få sådana sek-
retessbelagda personuppgifter som avses i 
43 § 1 mom. av de instanser som avses i 
1 och 2 punkten i det momentet. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får ock-
så sekretessbelagda uppgifter sökas utan 
samtycke av den vars intressen skyddas ge-
nom sekretessen. Innan den tekniska anslut-
ningen öppnas ska den som begär uppgifter 
lägga fram utredning om att uppgifterna 
skyddas på behörigt sätt. 
 

 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . Åt-

gärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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