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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om kommunala pensioner, la-
gen om statens pensioner, ikraftträdandebestämmelsen i 
en lag om ändring av lagen om kommunala pensioner, la-
gen om införande av lagen om kommunala pensioner och 
lagen om införande av lagen om statens pensioner 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen 
om kommunala pensioner och lagen om sta-
tens pensioner ändras. Enligt förslaget ska till 
dem fogas bestämmelser om hur engångsför-
höjningar av primära förmåner inverkar på 
beloppet av kommunal pension respektive 
statlig pension. En primär förmån som inne-
fattar en engångsförhöjning ska dras av från 
pensionen till sitt förhöjda belopp. I fråga om 
en pension från vilken en primär förmån re-
dan har avdragits görs enligt förslaget inte 
någon ny samordning enbart för att beloppet 
av en primär förmån eller pensionsbeloppet 
förändras på grund av en engångsförhöjning. 

Det föreslås dessutom att en anställd eller 
arbetstagare som går i ålderspension utan för-
tidsminskning som 62-åring efter att ha lyft 
arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar 
inte ska kunna beviljas ålderspension retro-
aktivt.  

Bestämmelsen om omvandling av deltids-
pension till ålderspension som är lika stor 
som deltidspensionen när pensionstagaren 
fyller 68 år revideras så, att livslängdskoeffi-
cienten tillämpas först när pensionstagaren 
på ansökan beviljas ålderspension. Ålders-
pension grundad på ansökan kan i fortsätt-
ningen erhållas även om pensionstagaren 
fortsätter att arbeta deltid efter det att han el-
ler hon fyllt 68 år.  

Dessutom föreslås till lagarna bli fogade 
nya bestämmelser med stöd av vilka en del-
tidspensionerad anställds eller arbetstagares 
arbetsavtal som gäller deltidsarbete sägs upp 
utan att den anställde eller arbetstagaren är 
skyldig att arbeta utan uppsägningstiden eller 
så att hans eller hennes arbetstid annars 
minskar under uppsägningstiden anses upp-
fylla villkoren för erhållande av deltidspen-
sion i sex veckor från arbetstidsminskningens 

början, dock inte efter uppsägningstidens ut-
gång. Bestämmelsens huvudsakliga syfte är 
att det ska bli enklare att verkställa lagarna i 
fråga.   

Bestämmelsen om justering av beloppet av 
deltidspension föreslås bli ändrad på ett sätt 
som möjliggör en sådan ändring av vederta-
gen avgörandepraxis att deltidspensionens 
belopp inte justeras när det förändrats med 
omkring 10 procent, vilket nu är fallet, utan 
först när en permanent omkring 15 procent 
stor förändring i förvärvsinkomsterna av del-
tidsarbete har inträffat. Detta minskar pen-
sionsanstaltens verkställighetsarbete och ad-
ministrationskostnader. Ändringen förbättrar 
de deltidspensionerades pensionsskydd i viss 
mån i sådana fall där förvärvsinkomsterna av 
deltidsarbete permanent har stigit med mer 
än 10 men mindre än 15 procent. I allmänhet 
har justeringar av deltidspensionsbeloppen 
berott på ökade förvärvsinkomster.   

Den retroaktiva tidsfristen för indragning, 
justering och avbrytande av invalidpension 
föreslås bli förlängd till två år från nuvarande 
ett år. Ändringen minskar möjligheterna att 
grundlöst få pension och förbättrar möjlighe-
terna att återkräva pensioner som betalats 
utan grund.   

Det föreslås att avdraget av primära förmå-
ner från arbetspension ska lindras så, att pri-
mära förmåner inte längre minskar arbets-
pension som har intjänats på basis av arbete 
som utförts jämsides med den primära för-
månen. Ändringen förbättrar de berörda per-
sonernas pensionsskydd.  

Till de nämnda lagarna föreslås också bli 
fogade bestämmelser med stöd av vilka pen-
sionsanstalten har möjlighet att meddela ett 
interimistiskt beslut om beviljande av pen-
sion i situationer där handläggningen av pen-
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sionsansökan av någon anledning pågår så 
länge att pensionssökandens försörjning kan 
äventyras.  

Det föreslås också att lagen om kommunala 
pensioner ska kompletteras med en ny be-
stämmelse om eventuell försättning av med-
lemssamfund i konkurs. Konkursboet kan en-
ligt förslaget kvarstå som medlemssamfund i 
Keva och behöver inte teckna en ny arbets-
pensionsförsäkring för konkurstiden. 

I de pensionslagar som nämns ovan görs 
enligt förslaget också vissa justeringar som 
gör verkställigheten klarare samt vissa tek-
niska justeringar. 

Vidare föreslås det att ikraftträdandebes-
tämmelsen i en lag om ändring av lagen om 
kommunala pensioner ändras, liksom också 
lagen om införande av lagen om kommunala 

pensioner och lagen om införande av lagen 
om statens pensioner. Ändringarna syftar till 
att underlätta verkställigheten av pensions-
skyddet och sänka verkställighetskostnader-
na.  Det föreslås att bestämmandet av famil-
jepension som beviljas efter personer som 
gått i pension före 2006 ska ändras så, att 
familjepensionen även i dessa situationer be-
stäms på grundval av den pension som för-
månslåtaren haft vid sin död och att ingen 
separat ny samordning av familjepensionen 
ska göras längre.  

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
den 1 januari 2012. Bestämmelsen om lind-
ring av avdraget av primära förmåner avses 
dock bli tillämpad först från och med den 1 
januari 2013.  

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Nuläge och föreslagna ändringar  

Konkurs för medlemssamfund 

Alla kommuner och samkommuner är 
medlemssamfund i Keva direkt med stöd av 
lag. Kommuner och samkommuner kan inte 
försättas i konkurs. Enligt 2 § 2 mom. i lagen 
om kommunala pensioner (549/2003; nedan 
KomPL) kan dock kommunala föreningar, 
aktiebolag och stiftelser ansluta sig till pen-
sionsanstalten som medlemssamfund. Det är 
möjligt att försätta föreningar, aktiebolag och 
stiftelser i konkurs. KomPL innehåller inte 
bestämmelser där ett eventuellt försättande 
av medlemssamfund i konkurs har förutsetts. 
Avsaknaden av konkursbestämmelser i 
KomPL har lett till oklarhet kring tillämp-
ningen av KomPL på konkursbons anställda. 

Det föreslås att en bestämmelse om even-
tuell konkurs för föreningar, aktiebolag och 
stiftelser fogas till 2 § i KomPL. Konkursbo-
et ska enligt förslaget kunna fortsätta som 
medlemssamfund i Keva och behöver inte 
ordna med en separat ny arbetspensionsför-
säkring för konkurstiden för dem som kvar-
står i boets tjänst. Medlemssamfundets rät-
tigheter och skyldigheter övergår på kon-
kursboet, som är skyldigt att sköta de avgifter 
som ska betalas till Keva. Konkursboet före-
slås vara skyldigt att rapportera till pensions-
anstalten uppgifter som inverkar på pen-
sionsbeloppet för de anställda som stannar 
kvar i boets tjänst. Konkursboet ska enligt 
förslaget kunna utträda ur Keva i enlighet 
med vad som föreskrivs i 168 a §. 

 
Ålderspension utan förtidsminskning som 
beviljas 62-åriga långtidsarbetslösa retroak-
tivt 

Enligt både KomPL och lagen om statliga 
pensioner (1295/2006; nedan StaPL) kan ål-
derspension och förtida ålderspension bevil-
jas också retroaktivt. Ålderspension ska be-
viljas retroaktivt också när en person går i 
förtida ålderspension utan förtidsminskning 
vid 62 års ålder efter att ha fått arbetslöshets-
dagpenning för tilläggsdagar med stöd av la-

gen om utkomstskydd för arbetslösa 
(1290/2002; nedan UAL), dvs. via den så 
kallade pensionsslussen. I dessa situationer 
har den som ansöker om pension retroaktivt i 
allmänhet dock redan lyft arbetslöshetsdag-
penning för samma tid för vilken pensionen 
beviljas retroaktivt. En långtidsarbetslös ar-
betssökande har enligt UAL rätt till tilläggs-
dagpenning till 65 års ålder, om han eller hon 
inte vill gå i pension dessförinnan. En lång-
tidsarbetslös som lyfter tilläggsdagpenning 
kan från 62 års ålder fram till 65 års ålder 
själv avgöra om han eller hon vill fortsätta att 
vara arbetslös arbetssökande till 65 års ålder 
och därmed få arbetslöshetsdagpenning för 
tilläggsdagar eller gå i ålderspension och lyf-
ta pension efter fyllda 62 år.   

Eftersom en arbetssökande enligt 3 kap. 4 § 
i UAL inte har rätt till arbetslöshetsförmån 
om han eller hon får ålderspension eller för-
tida ålderspension i enlighet med arbetspen-
sionslagarna, leder retroaktivt beviljad pen-
sion till återkrav av arbetslöshetsförmån som 
betalats ut för samma tid.  

Enligt förslaget ska det till 13 § 3 mom. i 
KomPL och 11 § 1 mom. i StaPL fogas en 
bestämmelse som hindrar att personer som 
efter fyllda 62 år går i ålderspension utan för-
tidsminskning efter att ha fått arbetslöshets-
dagpenning för tilläggsdagar enligt UAL be-
viljas pension retroaktivt. Enligt förslaget ska 
det i momentet dessutom för tydlighetens 
skull konstateras att pensionen i fråga bevil-
jas från ingången av den månad som följer på 
ansökan om pension. Den föreslagna änd-
ringen förenklar verkställigheten av såväl ut-
komstskyddet för arbetslösa som pensions-
skyddet, och återkravssituationer som ofta 
upplevs som otrevliga undviks. Eftersom den 
föreslagna ändringen dessutom gäller perso-
ner som själva kan välja mellan att gå i ål-
derspension och fortsätta att lyfta arbetslös-
hetsdagpenning för tilläggsdagar och vars 
försörjning i vilket fall som helst är tryggad 
genom arbetslöshetsdagpenning fram till 
pensionens början, kan det inte anses vara 
ändamålsenligt att bevilja pension retroak-
tivt. 
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Deltidspension 

Ett nytt 5 mom. föreslås bli fogat till 14 § i 
KomPL och 14 § i StaPL. Momentet gäller 
situationer där arbetsavtalet rörande deltids-
arbete för en anställd (arbetstagare) som får 
deltidspension sägs upp och personen i fråga 
inte alls är skyldig att arbeta under uppsäg-
ningstiden eller hans eller hennes arbetstid 
har minskat under uppsägningstiden så att det 
villkor beträffande arbetstiden som anges i 
14 § 1 mom. 4 punkten i KomPL respektive 
14 § 1 mom. 3 punkten i StaPL inte längre 
uppfylls. Enligt det nya 5 mom. ska rätten till 
deltidspension fortgå i situationer av ovan 
nämnt slag i sex veckor under uppsägningsti-
den för deltidsarbete. Om uppsägningstiden i 
dessa situationer är kortare än sex veckor, 
upphör rätten till deltidspension samtidigt 
som uppsägningstiden. Med stöd av gällande 
bestämmelse i KomPL och StaPL är den an-
ställde (arbetstagaren) skyldig att underrätta 
pensionsanstalten om en över sex veckor 
lång frånvaro från deltidsarbetet. I praktiken 
har Keva dock inte möjligheter att kontrolle-
ra att frånvaro från arbetet under uppsäg-
ningstiden meddelas. Därför kan deltidspen-
sionstagare hamna i en ojämlik ställning be-
roende på om de underrättar pensionsanstal-
ten eller inte om att de i själva verket inte ut-
för sitt deltidsarbete under uppsägningstiden. 
Genom den föreslagna ändringen förtydligas 
tillämpningen av de nämnda lagarna och för-
sätts de deltidspensionerade i en ställning 
som är jämlikare än nu är fallet. Ändringen 
förbättrar också de berörda personernas pen-
sionsskydd i någon mån. 

Med stöd av 44 § 1 mom. i KomPL och 19 
§ 1 mom. 1 punkten i StaPL, sådana de nu 
lyder, och den avgörandepraxis som är ve-
dertagen inom arbetspensionssystemet juste-
ras deltidspensionens belopp, om det har in-
träffat en permanent omkring 10 procent stor 
förändring i förvärvsinkomsterna av deltids-
arbete. Förvärvsinkomsterna av deltidsarbete 
jämförs härvid med de med en lönekoeffici-
ent justerade förvärvsinkomster av deltidsar-
bete som har använts när deltidspensionen 
fastställdes. Denna 10 procent stora föränd-
ring anses emellertid vara alltför liten med 
avseende på verkställigheten av arbetspen-
sionssystemet, eftersom den leder till att del-

tidspensionen för anställda (arbetstagare) 
som deltidsarbetat under en längre tid för det 
mesta måste justeras i något skede, även om 
lönen för de deltidsanställda inte har stigit 
mer än den allmänna löneutvecklingen.  

Utgående från det som sägs ovan föreslås 
det att 44 § 1 mom. i KomPL och 19 § 1 
mom. 1 punkten i StaPL ändras så att del-
tidspensionens belopp omräknas, om det har 
inträffat en kännbar permanent förändring i 
förvärvsinkomsterna av deltidsarbete. Med 
kännbar förändring avses en ca 15 procent 
stor förändring i förvärvsinkomsterna av del-
tidsarbete. Den föreslagna ändringen ökar 
pensionsutgifterna något, men samtidigt 
minskar pensionsanstaltens förvaltningskost-
nader. Det är nödvändigt att föreskriva om 
den föreslagna ändringen i lag, eftersom 
tolkningen av den betydande förändring i 
deltidspensionstagarens förvärvsinkomster av 
deltidsarbete som avses i den nuvarande be-
stämmelsen grundar sig på vedertagen avgö-
randepraxis som fortgått i åratal. På samma 
gång revideras ordalydelsen så att den mot-
svarar det ursprungliga syftet och vedertagen 
avgörandepraxis i den bemärkelsen att för-
ändringen i förvärvsinkomsterna av deltids-
arbete ska jämföras med de till gransknings-
tidpunktens nivå med en lönekoefficient ju-
sterade förvärvsinkomster av deltidsarbete 
som deltidspensionstagaren hade när deltids-
pensionen fastställdes.  

Det föreslås att 21 § i StaPL ändras så att 
deltidspension dras in också när en deltids-
pensionerad arbetstagare börjar få annan 
pension på grundval av eget arbete eller en 
motsvarande utländsk förmån som avses i 14 
§ 1 mom. 1 punkten i StaPL. 

Den föreslagna ändringen baserar sig på att 
den andra pension eller den utländska förmån 
som det är fråga om redan nu är en förmån 
som hindrar att deltidspension beviljas och 
på att deltidspension därför också bör kunna 
dras in på grund av en sådan pension eller 
förmån. Om en sådan pension på grundval av 
eget arbete dock redan har betalats ut som ett 
engångsbelopp har den i praktiken inte an-
setts utgöra ett hinder för erhållande av del-
tidspension. Det innebär att en sådan annan 
pension som betalats ut i ett för allt inte hel-
ler är en grund för indragning av deltidspen-
sion.  
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Till 16 § i KomPL och 23 § 1 mom. i 
StaPL fogas enligt förslaget en bestämmelse 
med stöd av vilken livslängdskoefficienten 
ännu inte ska tillämpas på pensionen i det 
skede då deltidspension omvandlas till en ål-
derspension som är lika stor som deltidspen-
sionen. Livslängdskoefficienten ska enligt 
förslaget tillämpas först när den anställde 
(arbetstagaren) på ansökan beviljas faktiskt 
intjänad ålderspension. 

Det föreslås också att 16 § i KomPL och 23 
§ i StaPL ändras så, att en deltidspensionerad 
anställd (arbetstagare) som fyllt 68 år i fort-
sättningen kan beviljas intjänad ålderspen-
sion på ansökan utan att han eller hon upphör 
med sitt deltidsarbete. 

 
Förlängd tid för retroaktiv indragning av in-
validpension  

Enligt förslaget ska 30 § 2 mom. i KomPL 
och 49 § i StaPL ändras så, att pensionsan-
stalten har möjlighet att dra in invalidpension 
för två kalenderår i stället för nuvarande ett 
år. Ändringen förbättrar pensionsanstaltens 
möjligheter att ingripa i oegentligheter när 
pensionstagare arbetar regelbundet under den 
tid de får invalidpension men inte underrättar 
pensionsanstalten om utförandet av arbete 
och den återställda arbetsförmågan.  Det drö-
jer ett tag innan pensionsanstalten får uppgif-
ter om pensionstagarnas förvärvsinkomster, 
eftersom de förvärvsinkomster som influtit 
under ett skatteår fastställs vid beskattningen 
först i slutet av oktober året efter skatteåret. 
Eftersom det enligt de nuvarande bestämmel-
serna är möjligt att justera pensionsbelopp 
retroaktivt för bara ett år har pensionsanstal-
terna på grund av att beskattningsuppgifterna 
inkommer efter ett dröjsmål begränsade möj-
ligheter att ingripa i efterhand i regelbundet 
utförande av arbete under tiden som pen-
sionstagare. Pensionstagarna kan i praktiken 
få pension och lön samtidigt genom att inte 
uppfylla sin anmälningsskyldighet, eftersom 
det inte är möjligt att justera pensionen retro-
aktivt för hela tiden i arbete. Denna situation 
är inte ändamålsenlig. Förlängningen av ti-
den för indragning och justering av pension 
till två år förbättrar kontrollen i efterhand av 
arbete som utförts under tiden som pensions-
tagare och minskar pensionstagarnas möjlig-

heter att mygla. Ändringen gör det också 
möjligt att retroaktivt för en tid av högst två 
år återkräva pensioner som betalats utan 
grund.  

 
Beaktande i pensionen av en engångsförhöj-
ning av en primär förmån 

Enligt 76 § i KomPL och 73 § 1 mom. i 
StaPL avdras från förmåner enligt dessa lagar 
en primär förmån som den anställde (arbets-
tagaren) erhållit, och enligt 87 § i KomPL 
och 85 § i StaPL avdras från familjepension 
en familjepension eller ersättning som mot-
svarar en primär förmån. I 76 § i KomPL och 
73 § 1 mom. i StaPL finns också en förteck-
ning över primära förmåner. Bland annat är 
en olycksfallspension enligt lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/1948; nedan OFL) 
en sådan primär förmån. 

Till 16 § 5 mom. i OFL har från ingången 
av 2005 som ny reglering fogats en bestäm-
melse om engångsförhöjning av löpande 
olycksfallspension. Enligt den görs en en-
gångsförhöjning av en löpande olycksfalls-
pension från ingången av det kalenderår fram 
till vilket fem kalenderår har förflutit från in-
gången av kalenderåret efter den tidpunkt då 
olycksfallet inträffade. Den engångsförhöj-
ning av olycksfallspensionen som avses i 16 
§ 5 mom. i OFL gjordes första gången den 1 
januari 2010. 

Enligt 9 § i lagen om olycksfallsförsäkring 
för lantbruksföretagare (1026/1981; nedan 
OFLA) avdras också en olycksfallspension 
enligt OFLA som en primär förmån från en 
pension i enlighet med KomPL, och en en-
gångsförhöjning i enlighet med bestämmel-
serna i OFL läggs till olycksfallspension en-
ligt OFLA. 

Bestämmelserna i 76 § i KomPL och 73 § i 
StaPL gäller en situation där en primär för-
mån för första gången ska avdras från arbets-
pension. I 77 § i KomPL och 74 § i StaPL 
finns i sin tur bestämmelser om hur föränd-
ringar i en primär förmån eller i pension en-
ligt KomPL och StaPL inverkar på avdrag av 
en primär förmån och beloppet av arbetspen-
sion i situationer där en primär förmån, 
KomPL-pension eller StaPL-pension föränd-
ras efter att en primär förmån redan avdragits 
från arbetspensionen. Enligt 77 § i KomPL 
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och 74 § 1 mom. i StaPL behöver beloppet 
av en pension inte justeras på nytt på grund 
av en indexjustering av en pension eller en 
primär förmån. Arrangemanget med en-
gångsförhöjning av primära förmåner har 
inte beaktats i KomPL- och StaPL-
paragraferna.  

Med stöd av det som sägs ovan föreslås att 
det till 76 § i KomPL och 73 § i StaPL fogas 
en bestämmelse enligt vilken en engångsför-
höjning som lagts till en primär förmån ska 
beaktas när den primära förmånen första 
gången dras av från KomPL- eller StaPL-
pensionen. Till 77 § i KomPL och 74 § i 
StaPL fogas enligt förslaget en bestämmelse 
om att pensionsbeloppet inte ska justeras på 
nytt enbart till följd av en engångsförhöjning 
av en primär förmån eller av en pension, om 
den primära förmånen redan har avdragits 
från pensionen innan den primära förmånen 
engångsförhöjs. 

 
Avdrag av primära förmåner 

Enligt KomPL och StaPL ska från pensio-
ner enligt dessa lagar avdras primära förmå-
ner som den anställde (arbetstagaren) får och 
från familjepension avdras en familjepension 
eller ersättning som motsvarar en primär 
förmån. Primära förmåner är dagpenning el-
ler olycksfallspension som grundar sig på 
OFL, ersättning för inkomstbortfall eller pen-
sion beviljad med stöd av trafikförsäkrings-
lagen (279/1959), ersättning för inkomstbort-
fall beviljad med stöd av lagen om rehabili-
tering som ersätts enligt lagen om olycks-
fallsförsäkring (625/1991), ersättning för in-
komstbortfall beviljad med stöd av lagen om 
rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäk-
ringslagen (626/1991), livränta beviljad med 
stöd av lagen om skada, ådragen i militär-
tjänst (404/1948) och dagpenning eller 
olycksfallspension beviljad med stöd av la-
gen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990).  

I KomPL och den tidigare lagen om statens 
pensioner (280/1966; nedan StPL), sådana de 
lydde före 2007, fanns emellertid ett undan-
tag från den ovan beskrivna bestämmelsen 
om avdrag av primära förmåner. Enligt un-
dantagsbestämmelsen beaktades inte en så-
dan primär förmån som en anställd eller ar-
betstagare åtnjutit under minst tre års tid före 

pensionsfallet enligt arbetspensionslagarna, 
till den del den primära förmånen inte över-
steg den primära förmånens nivå före pen-
sionsfallet. Med stöd av denna så kallade tre-
årsregel kunde det alltså gå så att en primär 
förmån inte drogs av från arbetspensionen.  

Treårsregeln ingår inte i StaPL, som trädde 
i kraft vid ingången av 2007, och likaså änd-
rades motsvarande bestämmelse i KomPL. 
Slopandet av bestämmelsen motiverades i 
den relevanta propositionen om ändring av 
KomPL (RP 86/2006 rd) med att bestämmel-
sen sällan hade tillämpats i praktiken.  

Slopandet av treårsregeln i de gällande ar-
betspensionslagarna innebär att en primär 
förmån ska dras av från arbetspensionen obe-
roende av hur länge den primära förmånen 
har betalats ut till personen i fråga före ansö-
kan om arbetspension. Nuläget kan i en del 
fall leda till ett slutresultat som är att betrakta 
som oskäligt för enskilda personers arbets-
pensionsskydd, eftersom arbetspension som 
intjänats på basis av arbete som utförts jäm-
sides med en primär förmån efter avdraget av 
den primära förmånen inte nödvändigtvis 
återstår att betalas ut. Inte heller uppmuntrar 
den gällande lagstiftningen till att arbeta, ef-
tersom arbete som utförts jämsides med en 
primär förmån inte nödvändigtvis ökar det 
arbetspensionsbelopp som ska betalas ut.   

För avhjälpande av de ovannämnda miss-
förhållandena föreslås det till 76 § i KomPL 
och 73 § i StaPL bli fogat en ny bestämmelse 
enligt vilken arbetspensionen alltid ska vara 
åtminstone lika stor som den pension som 
har intjänats på basis av arbete som utförts 
efter skadefallsåret för den primära förmå-
nen.  

Till de nämnda bestämmelserna fogas en-
ligt förslaget också en ny bestämmelse med 
stöd av vilken inget avdrag av en primär 
förmån alls görs, om skadefallet för den pri-
mära förmånen inträffade före 2004. Härvid 
har så många år gått mellan skadefallet för 
den primära förmånen och ett pensionsfall 
som inträffat efter ändringens ikraftträdande 
att det inte kan anses vara befogat att dra av 
den primära förmånen från arbetspensionen 
med beaktande av att primära förmåner fram 
till utgången av 2006 inte alls drogs av från 
arbetspensionerna, om minst tre år hade gått 
mellan skadefallet för den primära förmånen 
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och pensionsfallet för arbetspensionens del. 
På samma gång föreslås det att omnämnandet 
i 76 § i KomPL och 73 § i StaPL av avdrag 
från arbetspensionen av livränta beviljad med 
stöd av lagen om skada, ådragen i militär-
tjänst ska slopas, eftersom livräntor enligt 
den nämnda lagen alltid grundar sig på ska-
defall som inträffat före 2004.    

Ändringen föreslås träda i kraft vid ingång-
en av 2013. Detta är den tidigaste möjliga 
tidpunkten för den föreslagna ändringens 
ikraftträdande, eftersom ändringen förutsätter 
att pensionsanstalternas beräkningsprogram 
omarbetas före ikraftträdandet. Den nya be-
stämmelsen avses bli tillämpad på arbetspen-
sioner i fråga om vilka pensionsfallet inträf-
far den 1 januari 2013 eller senare. 

Sedan treårsregeln avskaffades ur arbets-
pensionslagstiftningen vid ingången av 2007 
har pensionsanstalten dragit av primära för-
måner i sådana fall där den nu föreslagna nya 
bestämmelsen skulle medföra en större ar-
betspension än nu för pensionstagaren. Där-
för föreslås det i den ikraftträdandebestäm-
melse som gäller den nya bestämmelsen att 
ovan avsedda pensionstagare ska ha möjlig-
het att ansöka om att arbetspensionen fast-
ställs på basis av de föreslagna nya bestäm-
melserna. Pensionen bestäms i så fall enligt 
de nya bestämmelserna från ingången av ka-
lendermånaden efter den under vilken ansö-
kan inkommit. Om ansökan dock görs inom 
sex månader från den nya bestämmelsens 
ikraftträdande, kan fastställandet av arbets-
pensionen på nytt ske räknat från ingången 
av 2013. Denna retroaktiva sex månader 
långa tid för ansökan och nytt fastställande 
ger de berörda personerna tillräckligt med tid 
i det skede då ändringen träder i kraft att få 
information om ändringen och reagera på in-
formationen så att inga rättsförluster sker. I 
andra situationer finns det ingen retroaktiv 
tid för ansökan och nytt fastställande, efter-
som ett retroaktivt nytt fastställande av ar-
betspension kan inverka på andra förmåner, 
bland annat folkpensionen och bostadsbidra-
get för pensionstagare. På så sätt skulle man 
oftast kunna undgå eventuellt återkrav av till 
exempel folkpension och bostadsbidrag för 
pensionstagare. Det ovan avsedda faststäl-
landet av arbetspension på nytt gäller arbets-
pensioner från vilka en primär förmån dragits 

av och i fråga om vilka pensionsfallet har in-
träffat under perioden 1.1.2007–31.12.2012.  
 
Interimistiskt beslut 

I 159 § i KomPL föreskrivs det om utfär-
dande av interimistiskt beslut när Keva i 
samband med sökande av ändring rättar ett 
beslut som den har meddelat. Besvärsinstan-
serna har ansett att eftersom arbetspensions-
lagstiftningen inte innehåller någon annan 
bestämmelse om utfärdande av interimistiska 
beslut begränsar sig möjligheten att utfärda 
sådana bara till situationer där ändring söks. 
Keva kan inte utfärda beslut interimistiskt 
ens i det fall att någon utredning som inver-
kar på ett beslut ännu saknas och utfärdandet 
av pensionsbeslutet därför fördröjs. Sådana 
omständigheter kan vara exempelvis försäk-
ringsperioder utomlands eller faktorer som 
kan inverka på pensionsbeloppet eller till ex-
empel på tidpunkten för arbetspensionens 
början eller upphörande. 

Det är nödvändigt för pensionstagarna att 
de får sitt beslut så snabbt som möjligt, efter-
som det är fråga om deras försörjning. Enligt 
162 § 5 mom. i KomPL kan Keva ompröva 
ett lagakraftvunnet beslut utgående från ny 
utredning och justera en beviljad pension så 
att den blir större än tidigare. En justering av 
pensionsbeloppet så att det blir större än det 
beviljade beloppet förutsätter att det beslut 
som omprövas har vunnit laga kraft. Detta 
fördröjer utfärdandet av omprövningsbeslut. 
I sådana fall där pensionsbeloppet minskar 
kan pensionsanstalten inte i ovan beskrivna 
situationer ompröva sitt lagakraftvunna be-
slut på basis av ny utredning utan att ha be-
gärt pensionstagarens samtycke till det eller 
ansökt om undanröjande av beslutet med stöd 
av 162 § i KomPL. Begäran om pensionsta-
garens samtycke och ansökan om undanrö-
jande av beslut medför en oskälig mängd ex-
tra administrationsarbete vid pensionsanstal-
ten, och ansökan om undanröjande föranleder 
extra arbete också för besvärsinstansernas 
del. Om pensionsanstalten innan den fattar 
sitt beslut väntade tills den fått all nödvändig 
utredning om de omständigheter som inver-
kar på pensionen eller uppgifter om försäk-
ringsperioder utomlands skulle det fördröja 
utbetalningen av pension eller förmån, något 
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som kan leda till att pensionstagarens situa-
tion blir orimlig.  

Det föreslås att ett nytt 3 mom. fogas till 
100 § i KomPL. Med stöd av det nya mo-
mentet kan Keva, för att utbetalningen av 
pension inte ska fördröjas i onödan, utfärda 
ett interimistiskt pensionsbeslut även om nå-
gon utredning som behövs för avgörande av 
pensionsansökan fattas. Ändring i det interi-
mistiska beslutet får inte sökas. I praktiken 
innebär detta att pensionsanstalten i det inte-
rimistiska beslutet meddelar att det slutliga 
beslutet utfärdas när den nödvändiga utred-
ningen har inkommit. I det slutliga beslutet 
kommer den omständighet som inverkar på 
beslutets innehåll att ha beaktats, vilket kan 
betyda också att den pension som beviljas 
minskar. Pension som beviljats genom det 
slutliga beslutet kan användas till kvittning 
av pension som genom det interimistiska be-
slutet eventuellt betalats till ett för stort be-
lopp. Eftersom pensionstagaren har rätt att 
söka ändring på grundval av det slutliga be-
slutet äventyras hans eller hennes rättsskydd 
inte genom förfarandet.  

 
Fastställande av familjepension 

Enligt 84 § i KomPL och 81 § i StaPL är 
grunden för familjepensionen den ålderspen-
sion eller fulla invalidpension som förmåns-
låtaren fick vid sin död. Om en primär för-
mån har dragits av från förmånslåtarens pen-
sion, bestäms familjepensionen utgående från 
pension från vilken den primära förmånen 
inte har dragits av.   

Pension som förmånslåtaren intjänat från 
och med ingången av 2005 har inte längre 
samordnats med andra arbetspensioner. Där-
emot har pension som intjänats före 2005 
samordnats i enlighet med 7–13 mom. i 
ikraftträdandebestämmelsen i en lag om änd-
ring av KomPL (713/2004) och 5–7 mom. i 
ikraftträdandebestämmelsen i en lag om änd-
ring av StaPL (679/2004). Familjepensionen 
bestäms på basis av denna samordnade pen-
sion. Familjepensionen samordnas inte sepa-
rat med andra arbetspensioner, men om för-
månstagarna får primära förmåner dras de av 
från familjepensionen.   

Om förmånslåtaren har gått i pension innan 
de ändringar som trädde i kraft vid ingången 

av 2005 respektive 2006 skedde, fastställs 
familjepensionen utgående från pension som 
inte samordnats med förmånslåtarens övriga 
arbetspensioner. Enligt 14 mom. i ikraftträ-
dandebestämmelsen i lag 713/2004 och 4 
mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag 
om ändring av lagen om statens familjepen-
sioner (680/2004) samordnas sådan familje-
pension alltjämt i enlighet med de samord-
ningsbestämmelser som gällde den 31 de-
cember 2004.  

Det är inte ändamålsenligt att upprätthålla 
två olika regeluppsättningar för beräkning av 
familjepension. När ingen ny samordning av 
familjepensionen längre görs förblir familje-
pensionens belopp oförändrat även om det 
räknas på pension som samordnats med de 
andra arbetspensioner som betalades till för-
månslåtaren. Dessutom är det lättare för för-
månstagarna att förstå hur familjepensionen 
bestäms, när den räknas på den pension som 
förmånstagaren haft. 

Det föreslås att 14 mom. i ikraftträdande-
bestämmelsen i lag 713/2004 ändras så, att 
familjepensionen också efter förmånslåtare 
som gått i pension före de ändringar som 
trädde i kraft 2005 respektive 2006 ska be-
stämmas utifrån löpande pension som sam-
ordnats med förmånslåtarens övriga arbets-
pensioner. Familjepensionen ska inte längre 
samordnas separat, enligt förslaget. Om pri-
mära förmåner dock har dragits av från för-
månslåtarens pension, elimineras avdragets 
inverkan på den pension som ligger till grund 
för familjepensionen. Det nya beräkningssät-
tet inverkar inte på familjepensionens belopp, 
utan slutresultatet är detsamma oberoende av 
på vilket sätt familjepensionen bestäms. Om 
förmånstagarna får primära förmåner ska de 
enligt förslaget dras av från familjepensionen 
i enlighet med 87 § i KomPL i dess gällande 
lydelse. Om avdrag av en primär förmån från 
familjepensionen i enlighet med 87 § i 
KomPL i dess gällande lydelse skulle medfö-
ra ett större avdrag från familjepensionen än 
om avdraget hade gjorts i enlighet med 8 och 
8 a § i den lag om pension för arbetstagare 
(395/1961; nedan APL) som gällde före 
2005, ska det från pensionen inte dras av ett 
större belopp än enligt de ovan nämnda be-
stämmelserna i APL. På så sätt säkerställs det 
att det nya sättet för fastställande av familje-
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pension inte medför ett mindre familjepen-
sionsbelopp än den nuvarande situationen. 
Motsvarande ändring föreslås i lagen om in-
förande av StaPL genom att en ny 16 a § fo-
gas till den.  

Motsvarande ändring föreslås i 3 § i lagen 
om införande av KomPL. Paragrafen gäller 
familjepension efter förmånslåtare som är 
födda före 1940.  

 
2  Proposi t ionens konsekvenser 

2.1 Ekonomiska konsekvenser 

De ändringar som föreslås i propositionen 
har inga konsekvenser för statsfinanserna.  

Förslaget angående konkursbons ställning 
som medlemssamfund i Keva har inga bety-
dande konsekvenser för finansieringen av det 
kommunala pensionssystemet. För de försäk-
rade personernas vidkommande inverkar 
propositionen på så sätt att den förebygger 
bortfall av pensionsförmåner som eventuellt 
skulle kunna följa av ett byte av pensionslag. 

I propositionen föreslås det att den som 
börjar lyfta ålderspension utan förtidsminsk-
ning enligt KomPL eller StaPL efter att ha 
fått tilläggsdagpenning inom ramen för ut-
komstskydd för arbetslösa inte ska beviljas 
pension retroaktivt utan från ingången av den 
månad som följer på ansökan. Som det nu är 
har det lönat sig att ansöka om pension retro-
aktivt, om pensionen är större än arbetslös-
hetsdagpenningen. Den föreslagna ändringen 
eliminerar sådan strävan efter ekonomisk 
vinning i efterhand. En långtidsarbetslös kan 
emellertid också framdeles, om han eller hon 
så önskar, ansöka om pensionen i fråga i för-
väg på så sätt att han eller hon får pension 
från ingången av månaden efter den då 62 års 
ålder uppnåddes. Pensionssökanden kan så-
ledes genom sitt eget agerande bidra till att 
inget ekonomiskt bortfall blir följden av den 
föreslagna ändringen. Ändringen har inte hel-
ler någon nämnvärd inverkan på utgifterna 
för arbetslöshetsskyddet eller på det kommu-
nala eller det statliga pensionssystemet. Det 
beror på att ändringen gäller ett mycket litet 
antal pensionssökande och det är fråga om en 
kort pensionsskyddstid.  

På basis av den föreslagna ändring som 
gäller situationer där arbetsavtalet för del-

tidspensionerade sägs upp kommer en del av 
de uppsagda att få deltidspension i högst 6 
veckor längre tid än nu. Trots att pensionsut-
gifterna stiger något till följd av ändringsför-
slaget är de ekonomiska konsekvenserna för 
det kommunala och det statliga pensionssy-
stemet inte stora. 

Höjningen av den gräns vid vilken deltids-
pensionens belopp justeras, från en nuvaran-
de ca 10 procent stor förändring i inkomster-
na av deltidsarbete till en ca 15 procent stor 
förändring, ökar i någon mån utgifterna för 
pension enligt KomPL och StaPL men med-
för samtidigt besparingar i administrations-
kostnaderna, eftersom justeringarnas antal 
minskar. De insparade administrationskost-
naderna uppskattas bli större än ökningen av 
pensionsutgifterna.  

Enligt vad som föreslås i propositionen ska 
livslängdskoefficienten inte tillämpas på pen-
sion som vid 68 års ålder omvandlas till ål-
derspension som är lika stor som deltidspen-
sionen, utan livslängdskoefficienten ska till-
lämpas först när pensionssökanden beviljas 
egentlig ålderspension. Enskilda pensionsta-
gare drar ekonomisk nytta av detta i viss 
mån, det vill säga undgår det avdrag som 
livslängdskoefficienten skulle ha medfört 
under den tid för vilken de får ålderspension 
som är lika stor som deltidspensionen. Änd-
ringen inverkar inte på beloppet av slutlig ål-
derspension. Eftersom den ekonomiska vin-
ningen kommer att vara liten för de enskilda 
pensionstagarna och också de berörda fallen 
kommer att vara mycket få är ändringen inte 
av någon betydelse för vare sig det kommu-
nala eller det statliga pensionssystemet. 

Förslaget om att förlänga tiden för retroak-
tiv justering av invalidpensionen från nuva-
rande ett år till två gör det möjligt att korrige-
ra pensionsrätten under en längre tid än nu, 
så att den blir förenlig med arbetspensionsla-
garna. Förslaget har inga betydande ekono-
miska konsekvenser för det kommunala och 
det statliga pensionssystemet. Det försvagar 
den ekonomiska ställningen för personer som 
i mer än ett år har fått invalidpension på orik-
tiga grunder.  

Den höjande inverkan som förslaget om 
engångsförhöjning av primära förmåner har 
när det gäller pensionsutgifterna enligt både 
KomPL och StaPL är inte stor, eftersom den 
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primära förmånen i de flesta fall är större än 
arbetspensionen redan före engångsförhöj-
ningen och propositionen därmed inte inver-
kar på arbetspensionens belopp. Dessutom är 
antalet fall litet. Så gjordes till exempel av-
drag på grund av förmåner som betalats en-
ligt trafikförsäkringslagen eller OFL i bara 
26 fall från de KomPL-pensioner som börja-
de 2008–2009, och i bara 10 av dessa fall var 
arbetspensionen större än den primära för-
månen.  

Förslaget om lindrat avdrag av primära för-
måner förbättrar pensionsskyddet för dem 
som berörs av ändringen. Fastän ändringen 
ur enskilda pensionstagares synvinkel kan ha 
rentav stor inverkan på det egna arbetspen-
sionsskyddets storlek, har förslaget inga be-
tydande ekonomiska konsekvenser för det 
kommunala och det statliga pensionssyste-
met.  

Förslaget om interimistiska beslut har inga 
betydande ekonomiska konsekvenser för det 
kommunala och det statliga pensionssyste-
met, eftersom pensionsposter som eventuellt 
har betalats till för stort eller litet belopp kan 
korrigeras vid utbetalningen av pension en-
ligt det slutliga beslutet. Förslaget kan ha 
personalkonsekvenser till följd av att fler be-
slut utfärdas och pensionsutbetalningar som 
hänför sig till dem korrigeras, men med tanke 
på att avbrott i försörjningen inte uppkommer 
för dem som går i pension kan förslaget trots 
det anses vara motiverat. 

Förslaget om fastställande av familjepen-
sion leder till samma slutresultat för pen-
sionsbeloppets vidkommande. Ekonomiska 

konsekvenser av ändringen uppkommer ge-
nom att kostnader sparas in tack vare förenk-
lade pensionsberäkningssystem.  

De ändringar som föreslås i propositionen 
har inga betydande ekonomiska konsekven-
ser för det kommunala och det statliga pen-
sionssystemet. 

 
2.2 Övriga konsekvenser 

Förslaget om att hindra retroaktivt bevil-
jande av ålderspension utan förtidsminskning 
minskar i någon mån återkravssituationer, 
som förmånstagarna upplever som pinsam-
ma, och underlättar verkställigheten av ar-
betslöshetsskydds- och pensionssystemet.  

Fastställandet av familjepension direkt på 
basis av den pension som förmånslåtaren haft 
vid sin död förenklar fastställandet av famil-
jepension och är överskådligare från för-
månstagarnas synpunkt. Dessutom blir följ-
den att familjepensionen fastställs på samma 
sätt efter alla förmånslåtare oberoende av när 
förmånslåtaren hade gått i pension.   

 
3  Beredningen av proposit ionen 

Regeringens proposition har beretts vid fi-
nansministeriet. Samarbetsförhandlingar om 
propositionen har förts i kommunernas pen-
sionsdelegation, där huvudavtalsorganisatio-
nerna för kommunalt anställda och kommun-
arbetsgivarparten är företrädda, samt i statens 
pensionsdelegation, där de huvudavtalsorga-
nisationer som representerar statsanställda är 
företrädda.  
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lagen om kommunala pensioner 

2 §. Medlemssamfund. Det föreslås att ett 
nytt 4 mom. som innehåller bestämmelser 
om eventuell konkurs för medlemssamfund 
fogas till paragrafen. Om en förening, ett ak-
tiebolag eller en stiftelse som anslutit sig som 
medlemssamfund försätts i konkurs, kan 
konkursboet enligt förslaget fortsätta som 
medlemssamfund i Keva. Det arbete som ut-
förs för konkursboets räkning ska alltjämt 
omfattas av KomPL, och konkursboet tving-
as inte att teckna en separat försäkring för 
konkurstiden. Konkursboet föreslås vara 
skyldigt att rapportera uppgifter som inverkar 
på pensionen för de anställda som stannar 
kvar i dess tjänst. Konkursboet svarar som 
s.k. masskuld för pensionsavgifterna för ar-
bete som utförts efter det att konkursen bör-
jade och för övriga avgifter enligt 131 § i 
KomPL som grundar sig på tiden efter kon-
kursens början. När konkursboet betalar lö-
ner innehåller det löntagarens pensionsavgift 
hos sina anställda. Konkursboet kan utträda 
ur Keva på samma sätt som andra samfund 
som anslutit sig frivilligt till pensionsanstal-
ten.  

13 §. Förtida och uppskjuten ålderspen-
sion. Den hänvisning till 6 kap. 9 § 2 mom. i 
UAL som finns i 3 mom. föreslås bli ändrad 
till en hänvisning till 2 och 3 mom. i den 
nämnda paragrafen. Sedan ingången av 2010 
föreskrivs det i 6 kap. 9 § 2 mom. i UAL om 
rätten till tilläggsdagar för arbetssökande 
som är födda 1950–1954 och i 3 mom. i den 
nämnda paragrafen om rätten till tilläggsda-
gar för arbetssökande som är födda 1955 el-
ler senare. Eftersom rätten att vid 62 års ålder 
få ålderspension enligt denna lag utan för-
tidsminskning gäller dem som är födda 1950 
och senare, är det skäl att se över hänvis-
ningen. Dessutom föreslås att det till momen-
tet fogas en bestämmelse enligt vilken perso-
ner som går i ålderspension som 62-åringar 
via den s.k. pensionsslussen, dvs. efter att ha 
lyft tilläggsdagpenning som utbetalas på ba-
sis av rätten till tilläggsdagar enligt UAL, 
inte retroaktivt ska beviljas ålderspension 

utan förtidsminskning. Den föreslagna be-
stämmelsen gäller personer vars försörjning i 
vilket fall som helst är tryggad genom arbets-
löshetsdagpenning fram till dess att pensio-
nen börjar. Samtidigt minskar bestämmelsen 
om hinder för att retroaktivt bevilja ålders-
pension behovet av att återkräva utkomst-
skydd för arbetslösa, eftersom de situationer 
där pension beviljas för den tid under vilken 
personen samtidigt har fått utkomstskydd för 
arbetslösa blir färre. 

Motsvarande ändringar har gjorts i 12 § 3 
mom. och 13 § 1 mom. i ArPL. 

14 §. Deltidspension. Ett nytt 5 mom. före-
slås bli fogat till paragrafen. Bestämmelsen 
gäller situationer där arbetsavtalet rörande 
deltidsarbete för en deltidspensionerad an-
ställd sägs upp och personen i fråga inte alls 
är skyldig att arbeta under uppsägningstiden 
eller hans eller hennes arbetstid annars mins-
kar under uppsägningstiden. Enligt det före-
slagna 5 mom. anses det att den anställde i 
ovan avsedda situationer i sex veckor från 
arbetstidsminskningens början, dock inte ef-
ter uppsägningstidens utgång, uppfyller vill-
koren för erhållande av deltidspension även 
om det villkor beträffande arbetstiden som 
anges i 1 mom. 4 punkten inte längre upp-
fylls.    

Motsvarande ändring föreslås i 16 § i 
ArPL.   

16 §. Omvandling av deltidspension till ål-
derspension. Det föreslås att paragrafen änd-
ras så, att ålderspensionen inte omvandlas 
med en livslängdskoefficient ännu i det skede 
då en deltidspension omvandlas till en ål-
derspension som är lika stor som deltidspen-
sionen. En deltidspension som omvandlats 
till en ålderspension som är lika stor som del-
tidspensionen bestäms på annat sätt och är 
också av annan storlek än faktiskt intjänad 
ålderspension som beviljats på ansökan. Där-
för är det inte ändamålsenligt att livslängds-
koefficienten tillämpas i fråga om pension 
som avses ovan. Det föreslås att ålderspen-
sionen omvandlas med livslängdskoefficien-
ten först i det skede då den anställde på an-
sökan beviljas faktiskt intjänad ålderspen-
sion. Rubriken för paragrafen föreslås bli 
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ändrad i överensstämmelse med paragrafens 
nya innehåll.  

En anställd som har fyllt 68 år har rätt att få 
ålderspension på ansökan även om han eller 
hon inte har slutat arbeta. Det finns inte nå-
got skäl till att en person som beviljats del-
tidspension ska befinna sig i en ojämlik si-
tuation i detta hänseende. Därför föreslås det 
att paragrafen även ändras så, att det inte 
krävs att en person som lyft deltidspension 
ska sluta deltidsarbeta för att på ansökan få 
den intjänade ålderspensionen.  

Motsvarande ändring har gjorts i 24 § i 
ArPL. 

30 §. Avbrott i utbetalningen av invalid-
pension. Det föreslås att 2 mom. ändras så att 
invalidpensionen kan justeras, avbrytas eller 
dras in retroaktivt för en tid av högst två år. 
Avsikten är att tiden ska beräknas på samma 
sätt som nu, från ingången av kalendermåna-
den efter den under vilken pensionstagaren 
ansökt om justering eller pensionsanstalten 
vidtagit justeringsåtgärder. Det är meningen 
att motsvarande ändringar ska göras också i 
pensionslagarna för den privata sektorn. 

Motsvarande ändring föreslås i 51 § i 
ArPL. 

43 §. Deltidspensionens belopp. I 3 mom. 
föreskrivs det om hur deltidspensionsbelop-
pet ska fördelas i situationer där den anställ-
de före deltidsarbetet har utfört förvärvsarbe-
te som omfattats av två eller flera arbetspen-
sionslagar samtidigt, dvs. den anställde har 
rätt att få deltidspension enligt flera arbets-
pensionslagar. Momentets ordalydelse för-
tydligas i överensstämmelse med momentets 
syfte. Förtydligandet inverkar inte på vare sig 
rätten till deltidspension eller deltidspensio-
nens belopp. 

44 §. Omräkning av deltidspensionens be-
lopp. I paragrafen bestäms det om omräkning 
av deltidspensionens belopp. Som en sådan 
betydande förändring i förvärvsinkomsterna 
av deltidsarbete som avses i 1 mom. i dess 
gällande lydelse har i avgörandepraxis av 
hävd betraktats en förändring som utgör om-
kring 10 procent. För att deltidspensionernas 
belopp inte ska behöva justeras lika ofta som 
den avgörandepraxis som utgör kutym förut-
sätter föreslås paragrafen bli ändrad så, att 
deltidspensionernas belopp justeras först när 
det har inträffat en kännbar förändring i för-

värvsinkomsterna av deltidsarbete. Med 
kännbar förändring i förvärvsinkomsterna av 
deltidsarbete avses en förändring som utgör 
omkring 15 procent.   

Dessutom föreslås det att ordalydelsen i 1 
mom. ses över så att den motsvarar paragra-
fens ursprungliga syfte angående vilken för-
värvsinkomstnivå den permanenta föränd-
ringen i deltidspensionstagarens förvärvsin-
komster av deltidsarbete ska jämföras med. 
Enligt den nuvarande ordalydelsen ska för-
ändringen i förvärvsinkomsterna under tiden 
för deltidsarbete jämföras med den allmänna 
löneutvecklingen. I praktiken jämförs för-
värvsinkomsterna av deltidsarbete ändå inte 
med den allmänna löneutvecklingen, utan 
med de förvärvsinkomster av deltidsarbete 
som justerats med en lönekoefficient till 
granskningstidpunktens nivå och som har 
använts när deltidspensionen fastställdes för-
sta gången eller när deltidspensionens belopp 
justerats senare. Detta har också åsyftats när 
bestämmelsen tillkom. Det innebär att lönen 
för deltidsarbete vid granskningstidpunkten 
bör vara omkring 15 procent större än lönen 
för deltidsarbetet när deltidspensionen fast-
ställdes, när man före jämförelsen har använt 
en lönekoefficient för att justera lönen för 
deltidsarbete till granskningstidpunktens 
nivå. Om det alltså har skett en permanent 
förändring i förvärvsinkomsterna av deltids-
arbete så att dessa förvärvsinkomster känn-
bart avviker från de förvärvsinkomster av 
deltidsarbetet som beaktades när deltidspen-
sionen bestämdes och som justerats till 
granskningstidpunktens nivå med en löneko-
efficient, ska deltidspensionens belopp juste-
ras.  

Motsvarande ändring föreslås i 20 § i 
ArPL. 

53 §. Återstående tid. Det föreslås att den 
hänvisning till 1 mom. som finns i 7 mom. 
ändras till en hänvisning till 2 mom., efter-
som den återstående tiden definieras i 2 
mom. 

76 §. Primära förmåner som dras av från 
pension. Paragrafen gäller avdrag av primära 
förmåner från pension. Paragrafen föreslås 
bli ändrad så att avdraget av primära förmå-
ner från pension lindras.  

Enligt förslaget slopas livränta som bevil-
jats med stöd av lagen om skada, ådragen i 
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militärtjänst ur den förteckning över primära 
förmåner som finns i 1 mom. Orsaken är att 
beviljandet av livräntor av detta slag upphör-
de före 2004.  

Det föreslås att ett nytt 2 mom. fogas till 
paragrafen. Enligt momentet ska en primär 
förmån inte minska det arbetspensionsskydd 
som intjänats på basis av arbete som utförts 
efter skadefallsåret för den primära förmå-
nen. Det innebär att den anställdes pension 
alltid är åtminstone lika stor som den pension 
som intjänats på basis av arbetsinkomster 
som erhållits efter skadefallsåret för den pri-
mära förmånen. Momentet gäller inte pen-
sionsskydd som intjänas på grundval av 
eventuell oavlönad tid. Bestämmelsen i det 
nuvarande 3 mom. om situationer där arbets-
pension beviljas enligt två eller flera arbets-
pensionslagar föreslås dessutom bli överförd 
till momentet.  

Det föreslås att 3 mom. skrivs om så att 
momentets nuvarande innehåll flyttas till 2 
mom. och det i 3 mom. föreskrivs att både 
pensionen och den primära förmånen ska be-
aktas till engångsförhöjt belopp när den pri-
mära förmånen dras av, om en engångsför-
höjning har lagts till pensionen eller den pri-
mära förmånen när avdraget från pensionen 
görs. Det har blivit aktuellt att foga den före-
slagna bestämmelsen till lagen eftersom det 
till 16 § 5 mom. i OFL har fogats en be-
stämmelse om engångsförhöjning av löpande 
olycksfallspension. Enligt bestämmelsen ska 
en engångsförhöjning av en löpande olycks-
fallspension företas från ingången av det ka-
lenderår fram till vilket fem kalenderår har 
förflutit från ingången av kalenderåret efter 
den tidpunkt då olycksfallet inträffade. En-
gångsförhöjning enligt OFL företogs första 
gången den 1 januari 2010. 

Ett nytt 4 mom. föreslås också bli fogat till 
paragrafen. Där bestäms det att den primära 
förmånen inte alls dras av från arbetspensio-
nen, om skadefallet för den primära förmå-
nen inträffade före 2004.  

Till 92 § i ArPL har det fogats ett nytt 3 
mom. som innehåller bestämmelser om en-
gångsförhöjning. Det föreslås också att ArPL 
ska kompletteras med en bestämmelse om 
samtidigt erhållande av en primär förmån och 
utförande av arbete. 

77 §. Inverkan på pensionsbeloppet av 
ändringar av en primär förmån eller pen-
sion. Enligt förslaget fogas till 1 mom. 1 och 
4 punkten en bestämmelse om att avdrag av 
en primär förmån från arbetspensionen inte 
justeras enbart på grund av en engångsför-
höjning av en primär förmån eller pension ef-
ter det att den primära förmånen redan dra-
gits av från arbetspensionen. En engångsför-
höjning kan till stor del jämställas med en in-
dexjustering. Det har blivit aktuellt att foga 
den föreslagna bestämmelsen till lagen på 
grund av den bestämmelse om engångsför-
höjning av olycksfallspension som har fogats 
till 16 § 5 mom. i OFL. Vidare föreslås det i 
1 mom. en ny 5 punkt som gäller justering av 
pensionsbeloppet i enlighet med nuvarande 
praxis i situationer där en primär förmån har 
dragits av från en kommunal pension och 
pensionstagaren beviljas en annan arbetspen-
sion eller beloppet av en annan arbetspension 
förändras av någon annan orsak än en index-
justering eller engångsförhöjning. Paragraf-
rubrikens ordalydelse föreslås bli förtydligad 
för att bättre motsvara paragrafens innehåll i 
sak.   

Motsvarande ändring har gjorts i 94 § 1 
mom. i ArPL. 

97 §. Ny uträkning av familjepension. I 2 
mom. bestäms det om ny uträkning av famil-
jepension i en situation där en engångsför-
höjning läggs till en invalidpension som lig-
ger till grund för familjepension. Genom en 
ändring som trädde i kraft vid ingången av 
2010 läggs engångsförhöjningen direkt till 
familjepensionen, och bestämmelsen i 2 
mom. är därför onödig. Det föreslås att 2 
mom. upphävs som onödigt.  

100 §. Beslutsfattande och delgivning av 
beslut. Ett nytt 3 mom. föreslås bli fogat till 
paragrafen. Enligt det har Keva rätt att utfär-
da ett interimistiskt beslut, om de uppgifter 
som behövs för att pensionsansökan ska kun-
na avgöras slutligt är bristfälliga och medde-
landet av det slutliga beslutet därför fördröjs. 
Detsamma föreslås gälla beslutssamman-
ställningar när Keva är sista pensionsanstalt. 
Interimistiska beslut får inte överklagas. 

Motsvarande ändring föreslås i 105 § i 
ArPL. 

112 §. När utbetalningen av full invalid-
pension börjar. Dagpenning enligt sjukför-
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säkringslagen (1224/2004; nedan SjukförsL) 
är en primär förmån i förhållande till full in-
validpension. Därför börjar full invalidpen-
sion, utom i sådana undantagssituationer som 
det föreskrivs om särskilt, från ingången av 
månaden efter den under vilken primärtiden 
för dagpenningen går ut. Bestämmelser om 
undantagssituationerna finns i 2 mom. i den-
na paragraf och de gäller situationer där ing-
en primärtid enligt SjukförsL har fastställts 
förrän pensionsansökan har gjorts och där 
den anställde inte för minst en månad har be-
viljats dagpenning som hänför sig till tiden 
efter att arbetsoförmågan inträtt. 

Till 8 kap. 9 § i SjukförsL har det genom 
lag 1247/2010 fogats ett nytt 5 mom. som 
trädde i kraft den 1 juli 2011. Enligt momen-
tet kan en anställd få sjukdagpenning också 
efter det att maximitiden gått ut, om han eller 
hon återvänder till förvärvsarbete och sjuk-
domen återkommer. Om en anställd insjuk-
nar på nytt i samma sjukdom och detta leder 
till arbetsoförmåga enligt arbetspensionsla-
garna, beviljas den anställde invalidpension. 
I dessa fall har en primärtid enligt SjukförsL 
fastställts. Om arbetsoförmågan enligt ar-
betspensionslagarna börjar först när sjukdo-
men återkommit kan invalidpension inte be-
viljas från ingången av månaden efter den 
under vilken den fastslagna primärtiden ut-
går. Av denna orsak föreslås att det till 2 
mom. fogas en ny 3 punkt, enligt vilken inva-
lidpension beviljas från arbetsoförmågans in-
träde, om arbetsoförmågan inträder efter ut-
gången av primärtiden för sjukdagpenningen 
och den anställde har beviljats dagpenning 
enligt 8 kap. 9 § 5 mom. i SjukförsL för tiden 
efter arbetsoförmågans inträde. 

Till 41 § 2 mom. i ArPL har det fogats en 
ny 3 punkt som innehåller motsvarande be-
stämmelse.  

126 §. Betalning av pension till Folkpen-
sionsanstalten och en arbetslöshetskassa. 
Enligt 2 mom. i dess gällande lydelse kan 
pensionsanstalten i situationer som anges 
närmare i momentet betala retroaktivt bevil-
jad arbetspension till Folkpensionsanstalten. 
Förslaget innebär att momentet skrivs i ovill-
korlig form på så sätt att pensionsanstalten på 
yrkande av Folkpensionsanstalten betalar den 
retroaktivt beviljade pensionen till Folkpen-
sionsanstalten i de situationer som anges i 

momentet. Motsvarande ändring som gäller l 
betalning till Folkpensionsanstalten av retro-
aktivt beviljad arbetspension och trädde i 
kraft vid ingången av 2011 har redan gjorts i 
72 § i folkpensionslagen (568/2007). Med 
stöd av folkpensionslagen ska arbetspen-
sionsanstalterna därför i dessa situationer be-
tala till Folkpensionsanstalten på dess yrkan-
de pension som de har beviljat retroaktivt. 
Den föreslagna ändringen undanröjer kon-
flikten mellan 72 § i folkpensionslagen och 
denna paragraf.  

I 4 mom. föreslås omnämnandet av vuxen-
studiepenning utgå. På grund av en lagänd-
ring har vuxenstudiepenning inte beviljats ef-
ter 2002. 

Motsvarande ändring har gjorts dels i det 
inledande stycket i 120 § 2 mom. i ArPL, 
dels i 120 § 5 mom. i ArPL.  

159 §. Pensionsanstaltens självrättelse. Det 
föreslås att den finska språkdräkten i 4 mom. 
preciseras när det gäller den frist inom vilken 
pensionsanstalten ska lämna in sitt utlåtande 
med anledning av besvärsskriften.  

 
1.2 Lagen om ändring av lagen om 

kommunala pensioner  

14. Momentet innehåller bestämmelser om 
samordning av familjepension när familje-
pension beviljas efter en förmånslåtare vars 
pension beviljats i enlighet med de bestäm-
melser som gällde före 2005. Momentet före-
slås bli ändrat så att grunden för familjepen-
sionen också i sådana situationer är den pen-
sion som betalats till förmånslåtaren, dock så 
att det avdrag som primära förmåner föranle-
der inte beaktas. Delinvalidpension som för-
månslåtaren fått ska enligt förslaget omvand-
las till full invalidpension och samordnas i 
enlighet med 8 § i APL i dess lydelse av den 
31 december 2004. Primära förmåner dras av 
enligt vad som sägs i gällande bestämmelser. 
Avdraget får dock inte inverka på familje-
pensionens belopp mera än om den primära 
förmånen hade samordnats med pensionen i 
enlighet med de bestämmelser som gällde in-
nan 2005 års ändringar trädde i kraft. Enligt 
ikraftträdandebestämmelsen ska de ändringar 
som föreslås i momentet träda i kraft vid in-
gången av 2012.  
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32. I momentet föreskrivs det om vilka be-
stämmelser som trätt i kraft vid ingången av 
2005 som ska tillämpas på invalidpension 
som beviljats enligt de bestämmelser som 
gällde före 2005. Anställda som är födda före 
1960 kan som samordningsgräns för full in-
validpension ha över 60 procent men högst 
66 procent av samordningsgrunden. I de be-
stämmelser som gällde före 2005 har belop-
pet av delinvalidpension emellertid begrän-
sats till 30 procent av samordningsgrunden, 
varvid beloppet av delinvalidpension kan 
vara mindre än hälften av full invalidpension. 
Det föreslås bli fogat till momentet att lagens 
48 §, enligt vilken delinvalidpensionen utgör 
hälften av full invalidpension, ska tillämpas 
på invalidpension som beviljats enligt de be-
stämmelser som gällde före 2005.  

40. Momentet innehåller bestämmelser om 
läggande av engångsförhöjning till sådan in-
valid- och familjepension i fråga om vilken 
pensionsfallet har inträffat före 2006. Enligt 
momentet beviljas engångsförhöjning på 
pension som samordnats i enlighet med de 
bestämmelser som gällde före 2005. I över-
ensstämmelse med den föreslagna ändringen 
av 77 § i KomPL föreslås det bli fogat till 
momentet att en engångsförhöjning av en 
primär förmån inte ska medföra en ny sam-
ordning. Om samordningen görs på nytt av 
någon annan orsak, beaktas den primära för-
månen till engångsförhöjt belopp. Engångs-
förhöjningen av pensionen läggs till den på 
detta sätt samordnade pensionen.  

 
 

1.3 Lagen om införande av lagen om 
kommunala pensioner 

3 §. Pensionsskyddet för tjänsteinnehavare 
och arbetstagare som är födda före 1940 be-
stäms med stöd av lagen om pension för 
kommunala tjänsteinnehavare och arbetsta-
gare (202/1964) och den kommunala pen-
sionsanstaltens pensionsstadga som utfärdats 
med stöd av 3 § 1 mom. i den nämnda lagen. 
Också familjepension som fastställs efter 
dem bestäms i enlighet med dessa bestäm-
melser. Paragrafen föreslås bli ändrad så att 
KomPL tillämpas på familjepension. Enligt 
förslaget ska den pension som betalats till 
förmånslåtaren ligga till grund för familje-

pensionen, dock så att avdrag som primära 
förmåner föranlett inte beaktas i pensionen. 
Delinvalidpension som förmånslåtaren fått 
omvandlas till full invalidpension och sam-
ordnas enligt vad som sägs i den kommunala 
pensionsanstaltens pensionsstadga. Primära 
förmåner som förmånstagarna får dras enligt 
förslaget av från familjepensionen i enlighet 
med 87 § i KomPL. Avdraget får dock inte 
inverka på familjepensionens belopp mera än 
om familjepensionen hade samordnats i en-
lighet med de bestämmelser som gällde den 
31 juli 2003 med en primär förmån som för-
månslåtaren fått. Enligt lagens ikraftträdan-
debestämmelse ska de ändringar som föreslås 
i paragrafen träda i kraft vid ingången av 
2012. 

 
1.4 Lagen om statens pensioner 

10 §. Ålderspensionens belopp. Det före-
slås att den hänvisning till 6 kap. 9 § 2 mom. 
i UAL som finns i 3 mom. ändras till en hän-
visning till 2 och 3 mom. i den nämnda para-
grafen. Bestämmelserna i 6 kap. 9 § i UAL 
ändrades vid ingången av 2010, när begyn-
nelseåldern för rätten till tilläggsdagar för ar-
betssökande som är födda 1955 eller senare 
höjdes. Efter den nämnda lagändringen före-
skrivs det i 6 kap. 9 § 2 mom. i UAL om rät-
ten till tilläggsdagar för arbetssökande som är 
födda 1950–1954 och i 3 mom. i den nämnda 
paragrafen om rätten till tilläggsdagar för ar-
betssökande som är födda 1955 eller senare. 
Eftersom rätten att vid 62 års ålder få ålders-
pension enligt denna lag utan förtidsminsk-
ning gäller dem som är födda 1950 och sena-
re är det skäl att i 3 mom. hänvisa till inte 
bara 6 kap. 9 § 2 mom. i UAL utan också 3 
mom. i den sistnämnda paragrafen. 

Motsvarande ändring föreslås i 13 § 3 
mom. i KomPL. 

11 §. Begynnelsetidpunkt för ålderspen-
sion. Till 1 mom. föreslås det bli fogat en be-
stämmelse om att personer som går i ålders-
pension som 62-åringar via den s.k. pen-
sionsslussen, dvs. efter att ha lyft tilläggs-
dagpenning som utbetalas på basis av rätten 
till tilläggsdagar enligt UAL, inte retroaktivt 
ska beviljas ålderspension utan förtidsminsk-
ning. Den föreslagna bestämmelsen gäller 
personer vars försörjning i vilket fall som 
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helst är tryggad genom arbetslöshetsdagpen-
ning fram till dess att pensionen börjar. Nå-
got behov av att retroaktivt bevilja ålderspen-
sion finns alltså inte. Samtidigt minskar be-
stämmelsen om hinder för att retroaktivt be-
vilja ålderspension behovet av att återkräva 
utkomstskydd för arbetslösa, eftersom de si-
tuationer där pension beviljas för den tid un-
der vilken personen samtidigt har fått ut-
komstskydd för arbetslösa blir färre. I mo-
mentet konstateras det för tydlighetens skull 
ytterligare att ovan avsedd ålderspension be-
viljas från ingången av den månad som följer 
på ansökan om pension. 

Dessutom föreslås det att ordalydelsen i 1 
mom. preciseras når det gäller beviljande av 
uppskjuten ålderspension. Genom precise-
ringarna vill man tydliggöra att inte heller 
uppskjuten ålderspension beviljas retroaktivt. 
I samband med bestämmelsen om retroaktivt 
beviljande nämns bara ålderspension och för-
tida ålderspension i den gällande paragrafen. 
I praktiken har detta tolkats så att retroaktivt 
beviljande inte gäller uppskjuten ålderspen-
sion. När det i paragrafen i fortsättningen i 
enlighet med vad som ovan föreslås finns en 
uttrycklig bestämmelse om att ålderspension 
inte kan beviljas retroaktivt i fråga om perso-
ner som går i ålderspension via pensionsslus-
sen vid 62 års ålder bör det i paragrafen för 
säkerställande av en korrekt tolkning i fort-
sättningen också för uppskjuten ålderspen-
sions del uttryckligen nämnas att uppskjuten 
ålderspension inte beviljas retroaktivt och att 
uppskjuten ålderspension beviljas från in-
gången av den månad som följer på ansökan 
om pension. 

Motsvarande ändring föreslås i 13 § 3 
mom. i KomPL. 

14 §. Rätten till deltidspension. Ett nytt 5 
mom. föreslås bli fogat till paragrafen. Be-
stämmelsen gäller situationer där arbetsavta-
let rörande deltidsarbete för en deltidspen-
sionerad arbetstagare sägs upp och personen i 
fråga inte alls är skyldig att arbeta under upp-
sägningstiden eller hans eller hennes arbets-
tid annars minskar under uppsägningstiden. 
Enligt det föreslagna 5 mom. anses det att 
arbetstagaren i ovan avsedda situationer i sex 
veckor från arbetstidsminskningens början, 
dock inte efter uppsägningstidens utgång, 
uppfyller villkoren för erhållande av deltids-

pension även om det villkor beträffande ar-
betstiden som anges i 1 mom. 3 punkten inte 
längre uppfylls.  

Motsvarande ändring föreslås i 14 § i 
KomPL. 

15 §. Deltidspensionens belopp. Det före-
slås att ordalydelsen i 1 mom. ändras så att 
den överensstämmer med den stabiliserade 
inkomst som avses i 2 mom. Den gällande 
ordalydelsen i 1 mom. (”den stabiliserade in-
komsten av heltidsarbete”) står i strid med 
vad som enligt 2 mom. avses med stabilise-
rad inkomst. Det är fråga om en ändring av 
tekniskt slag. Ändringen av ordalydelsen in-
verkar inte på arbetstagarnas rätt till deltids-
pension eller deltidspensionens belopp, efter-
som den stabiliserade inkomst som avses i 2 
mom. redan nu betraktas som stabiliserad in-
komst när 1 mom. tillämpas. 

I 3 mom. föreskrivs det om hur deltidspen-
sionsbeloppet ska fördelas i situationer där 
arbetstagaren före deltidsarbetet har utfört 
förvärvsarbete som omfattats av två eller fle-
ra arbetspensionslagar samtidigt, dvs. arbets-
tagaren har rätt att få deltidspension enligt 
flera arbetspensionslagar. Momentets ordaly-
delse förtydligas i överensstämmelse med 
momentets syfte. Förtydligandet inverkar 
inte på vare sig rätten till deltidspension eller 
deltidspensionens belopp. 

Motsvarande ändringar föreslås i 43 § 3 
mom. i KomPL och 17 § i ArPL. 

19 §. Justering av deltidspensionens be-
lopp. Paragrafen innehåller bestämmelser om 
justering av deltidspensionens belopp. Som 
en sådan betydande förändring i förvärvsin-
komsterna av deltidsarbete som avses i 1 
mom. 1 punkten har i avgörandepraxis av 
hävd betraktats en förändring som utgör om-
kring 10 procent. För att deltidspensionernas 
belopp inte ska behöva justeras lika ofta som 
den avgörandepraxis som utgör kutym förut-
sätter föreslås paragrafen bli ändrad så, att 
deltidspensionernas belopp justeras först när 
det har inträffat en kännbar förändring i in-
komsterna av deltidsarbete. Med kännbar 
förändring i inkomsterna av deltidsarbete av-
ses en förändring som utgör omkring 15 pro-
cent.  

Dessutom föreslås det att ordalydelsen i 1 
mom. 1 punkten ses över så att den motsva-
rar paragrafens ursprungliga syfte angående 



 RP 96/2011 rd  
  

 

18 

vilken förvärvsinkomstnivå den permanenta 
förändringen i deltidspensionstagarens för-
värvsinkomster av deltidsarbete ska jämföras 
med. Motsvarande ändring föreslås i 44 § 1 
mom. i KomPL. 

21 §. Indragning av deltidspension och er-
hållande av ny deltidspension. I 1 mom. fö-
reskrivs det om förutsättningarna för indrag-
ning av deltidspension. Det sker genom en 
hänvisning till de villkor för erhållande av 
deltidspension som anges i 14 § 1 mom. 3 
och 4 punkten. Eftersom villkoren i 14 § 1 
mom. 3 och 4 punkten inte inbegriper annan 
egen pension, vilken anges i 14 § 1 mom. 1 
punkten och också hindrar erhållande av del-
tidspension, fogas till 1 mom. enligt förslaget 
en hänvisning också till 14 § 1 mom. 1 punk-
ten. Eftersom pension som avses i 14 § 1 
mom. 1 punkten ändå inte har betraktats som 
pension som hindrar erhållandet av deltids-
pension när den har betalats ut som ett en-
gångsbelopp är det meningen att en sådan 
pension som betalats ut som ett engångsbe-
lopp inte heller ska anses vara en grund för 
indragning av deltidspension.   

Samtidigt preciseras ordalydelsen i 1 mom. 
Motsvarande ändring föreslås i 22 § i 

ArPL.  
23 §. Omvandling från deltidspension till 

ålderspension. Eftersom en deltidspension 
som omvandlats till en ålderspension som är 
lika stor som deltidspensionen bestäms på 
annat sätt än ålderspension och också är av 
annan storlek än faktiskt intjänad ålderspen-
sion som beviljats på ansökan är det inte än-
damålsenligt att livslängdskoefficienten till-
lämpas i fråga om pension som avses ovan. 
Paragrafen föreslås därför bli ändrad så att 
ålderspensionen inte omvandlas med en livs-
längdskoefficient ännu i det skede då deltids-
pensionen omvandlas till ålderspension som 
är lika stor som deltidspensionen. Livs-
längdskoefficienten avses bli tillämpad först 
när arbetstagaren på ansökan beviljas faktiskt 
intjänad ålderspension. Rubriken för paragra-
fen föreslås bli ändrad i överensstämmelse 
med paragrafens innehåll i sak.  

En arbetstagare som har fyllt 68 år har rätt 
att få ålderspension på ansökan även om han 
eller hon inte har slutat arbeta. Det finns inte 
något skäl till att en person som beviljats del-
tidspension ska befinna sig i en ojämlik si-

tuation i detta hänseende. Därför föreslås det 
att paragrafen även ändras så, att det inte 
krävs att en person som lyft deltidspension 
ska sluta deltidsarbeta för att på ansökan få 
den intjänade ålderspensionen. 

Den bestämmelse som funnits i det nuva-
rande 1 mom. slopas samtidigt som onödig.  

Motsvarande ändring föreslås i 16 § i 
KomPL. 

39 §. Begynnelsetidpunkten för full inva-
lidpension. Dagpenning enligt SjukförsL är 
en primär förmån i förhållande till full inva-
lidpension. Därför börjar full invalidpension, 
utom i sådana undantagssituationer som det 
föreskrivs om särskilt, från ingången av må-
naden efter den under vilken primärtiden för 
dagpenningen går ut. Bestämmelser om un-
dantagssituationerna finns i 2 mom. i denna 
paragraf och de gäller situationer där ingen 
primärtid enligt SjukförsL har fastställts för-
rän pensionsansökan har gjorts och där ar-
betstagaren inte för minst en månad har be-
viljats dagpenning som hänför sig till tiden 
efter arbetsoförmågans början. 

Till 8 kap. 9 § i SjukförsL har det genom 
lag 1247/2010 fogats ett nytt 5 mom. som 
trädde i kraft den 1 juli 2011. Enligt momen-
tet kan en arbetstagare få sjukdagpenning 
också efter det att maximitiden gått ut, om 
han eller hon återvänder till förvärvsarbete 
och sjukdomen återkommer. Om en arbetsta-
gare insjuknar på nytt i samma sjukdom och 
detta leder till arbetsoförmåga enligt arbets-
pensionslagarna, beviljas arbetstagaren inva-
lidpension. I dessa fall har en primärtid enligt 
SjukförsL fastställts. Om arbetsoförmågan 
enligt arbetspensionslagarna börjar först när 
sjukdomen återkommit kan invalidpension 
inte beviljas från ingången av månaden efter 
den under vilken den fastslagna primärtiden 
utgår. Av denna orsak föreslås att det till 2 
mom. fogas en ny 3 punkt, enligt vilken inva-
lidpension beviljas från arbetsoförmågans 
början, om arbetsoförmågan börjar efter ut-
gången av primärtiden för sjukdagpenningen 
och arbetstagaren har beviljats dagpenning 
enligt 8 kap. 9 § 5 mom. i SjukförsL för tiden 
efter arbetsoförmågans början. 

Till 112 § 2 mom. i KomPL föreslås det bli 
fogat en ny 3 punkt som innehåller motsva-
rande bestämmelse.  
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49 §. Justering, indragning eller avbrytan-
de av invalidpension retroaktivt. Det föreslås 
att paragrafen ändras så att invalidpensionen 
kan dras in, justeras eller avbrytas retroaktivt 
för en tid av högst två år. Avsikten är att ti-
den ska beräknas på samma sätt som nu, från 
ingången av kalendermånaden efter den un-
der vilken pensionstagaren ansökt om juster-
ing eller pensionsanstalten vidtagit juster-
ingsåtgärder.  

Motsvarande ändring föreslås i 30 § 2 
mom. i KomPL. 

73 §. Primära förmåner som dras av från 
pension. Enligt förslaget slopas livränta som 
beviljats med stöd av lagen om skada, ådra-
gen i militärtjänst ur den förteckning över 
primära förmåner som finns i 1 mom. Orsa-
ken är att beviljandet av livräntor av detta 
slag upphörde före 2004.  

Det föreslås att en ny bestämmelse fogas 
till 2 mom. Enligt bestämmelsen ska en pri-
mär förmån inte minska det arbetspensions-
skydd som intjänats på basis av arbete som 
utförts efter skadefallsåret för den primära 
förmånen. Det innebär att arbetstagarens 
pension alltid är åtminstone lika stor som den 
pension som intjänats på basis av arbetsin-
komster som erhållits efter skadefallsåret för 
den primära förmånen. Momentet gäller inte 
pensionsskydd som intjänas på grundval av 
eventuell oavlönad tid.  

Det föreslås att ett nytt 4 mom. fogas till 
paragrafen i syfte att förtydliga tillämpningen 
av lagen. Om det till en arbetspension eller 
en primär förmån som avses i denna lag har 
lagts en engångsförhöjning, ska arbetspen-
sionen och den primära förmånen enligt för-
slaget beaktas till engångsförhöjt belopp när 
den primära förmånen dras av från arbets-
pensionen. Det har blivit aktuellt att foga den 
föreslagna bestämmelsen till lagen eftersom 
det till 16 § 5 mom. i OFL har fogats en be-
stämmelse om engångsförhöjning av löpande 
olycksfallspension. Enligt bestämmelsen ska 
en engångsförhöjning av en löpande olycks-
fallspension företas från ingången av det ka-
lenderår fram till vilket fem kalenderår har 
förflutit från ingången av kalenderåret efter 
den tidpunkt då olycksfallet inträffade. En-
gångsförhöjning enligt OFL företogs första 
gången den 1 januari 2010. 

Ett nytt 5 mom. föreslås också bli fogat till 
paragrafen. Där bestäms det att den primära 
förmånen inte alls ska dras av från pensio-
nen, om skadefallet inträffade före 2004.   

Motsvarande ändringar föreslås i 76 § i 
KomPL. 

74 §. Inverkan på pensionsbeloppet av 
ändringar av en primär förmån eller pen-
sion. Enligt förslaget fogas till 1 mom. en be-
stämmelse om att avdrag av en primär för-
mån från arbetspensionen inte justeras enbart 
på grund av en engångsförhöjning av en pri-
mär förmån eller pension efter det att den 
primära förmånen redan dragits av från ar-
betspensionen. Det föreslagna tillägget föran-
leds av att en engångsförhöjning till stor del 
kan jämställas med en indexjustering. Det 
har blivit aktuellt att foga den föreslagna be-
stämmelsen till lagen på grund av den be-
stämmelse om engångsförhöjning av löpande 
olycksfallspension som har fogats till 16 § 5 
mom. i OFL. Samtidigt föreslås det att para-
grafrubriken och ordalydelsen i 1 mom. för-
tydligas för att bättre motsvara vad som ur-
sprungligen avsetts om inverkan på pen-
sionsbeloppet av ändringar av en primär för-
mån eller pension. 

Ändringarna av ordalydelsen är inte avsed-
da att ändra paragrafens innehåll i sak. I 71 
och 75 § i den gällande lagen föreskrivs sär-
skilt om det sätt på vilket arbetspensionen ju-
steras på grund av en engångsförhöjning av 
invalidpensionen eller förändringar i arbets-
pensionsindex.  

Motsvarande ändring föreslås i 77 § i 
KomPL. 

84 §. Justering av familjepension. I 2 mom. 
bestäms det om justering av familjepension i 
en situation där en engångsförhöjning läggs 
till en invalidpension som ligger till grund 
för familjepension. Genom en ändring som 
trädde i kraft vid ingången av 2010 läggs en-
gångsförhöjningen direkt till familjepensio-
nen, och bestämmelsen i 2 mom. är därför 
onödig. Det föreslås att 2 mom. upphävs som 
onödigt. 

122 §. Betalning av pension till Folkpen-
sionsanstalten eller en arbetslöshetskassa. 
Enligt 3 mom. i dess gällande lydelse kan 
den kommunala pensionsanstalten i situatio-
ner som anges närmare i momentet betala 
retroaktivt beviljad arbetspension till Folk-
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pensionsanstalten. Förslaget innebär att mo-
mentet skrivs i ovillkorlig form på så sätt att 
den kommunala pensionsanstalten på yrkan-
de av Folkpensionsanstalten betalar den ret-
roaktivt beviljade pensionen till Folkpen-
sionsanstalten i de situationer som anges i 
momentet. Motsvarande ändring som gäller 
ovillkorlig betalning till Folkpensionsanstal-
ten av retroaktivt beviljad arbetspension och 
trädde i kraft vid ingången av 2011 har redan 
gjorts i 72 § i folkpensionslagen. Med stöd 
av folkpensionslagen ska arbetspensionsan-
stalterna därför i dessa situationer betala till 
Folkpensionsanstalten på dess yrkande pen-
sion som de har beviljat retroaktivt. Den fö-
reslagna ändringen undanröjer konflikten 
mellan 72 § i folkpensionslagen och denna 
paragraf.  

I 5 mom. föreslås omnämnandet av vuxen-
studiepenning utgå. På grund av en lagänd-
ring har vuxenstudiepenning inte beviljats ef-
ter 2002. 

Motsvarande ändringar föreslås i 126 § 2 
och 4 mom. i KomPL. 

 
 

1.5 Lagen om införande av lagen om sta-
tens pensioner 

7 §. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om tillägg av engångsförhöjning till invalid-
pension under en övergångstid. I 2 mom. be-
stäms det att om pensionsfallet i fråga om in-
validpension har inträffat före 2006, läggs 
engångsförhöjningen till pension som sam-
ordnats enligt bestämmelserna i 11–13 § i 
StPL respektive 6 och 8 § i lagen om statens 
familjepensioner (774/1968), vilka lagar 
gällde före 2005. I överensstämmelse med 
den ändring som föreslås i 74 § i StaPL före-
slås till paragrafen bli fogat ett nytt 3 mom. 
där det föreskrivs om beaktande av den pri-
mära förmånen till engångsförhöjt belopp i 
ett övergångsskede vid samordning av pen-
sion och en primär förmån. Enligt det före-
slagna momentet föranleder en engångsför-
höjning av en primär förmån inte en ny sam-
ordning. Om den primära förmånen ändras 
av någon annan orsak än en engångsförhöj-
ning görs en ny samordning. Vid samord-
ningen ska den primära förmånen då beaktas 
till engångsförhöjt belopp. En engångsför-

höjning av pensionen läggs till den på detta 
sätt samordnade pensionen. 

Till paragrafen föreslås det bli fogat ett nytt 
4 mom. som gäller bestämmande av delinva-
lidpension i fråga om invalidpensioner som 
beviljats enligt de bestämmelser som gällde 
före den 1 januari 2005. Arbetstagare som är 
födda före 1960 kan som samordningsgräns 
för full invalidpension ha över 60 procent 
men högst 66 procent av samordningsgrun-
den. I de bestämmelser som gällde före 2005 
har beloppet av delinvalidpension emellertid 
begränsats till 30 procent av samordnings-
grunden, varvid beloppet av delinvalidpen-
sion kan vara mindre än hälften av full inva-
lidpension. I det nya 4 mom. föreslås det där-
för bli föreskrivet att 38 § i StaPL, enligt vil-
ken delinvalidpensionen utgör hälften av full 
invalidpension, ska tillämpas på invalidpen-
sion som beviljats enligt de bestämmelser 
som gällde före den 1 januari 2005. 

16 a §. Paragrafen är ny. StPL-pension som 
beviljats enligt de bestämmelser som gällde 
före 2005 är samordnad med arbetspensioner 
och primära förmåner som avses i andra la-
gar. Vid ingången av 2005 avskaffades sam-
ordningen av arbetspensioner för nya pensio-
ners vidkommande. I paragrafen föreslås det 
bli föreskrivet om en situation där förmånslå-
tarens pension har samordnats i enlighet med 
de bestämmelser som gällde före 2005 och 
familjepension ska beviljas i enlighet med de 
nya bestämmelser som gällt från och med 
2005. I paragrafen föreslås det att den pen-
sion som betalats till förmånslåtaren ska lig-
ga till grund för familjepension också i såda-
na situationer, dock så att avdrag som de 
primära förmånerna föranlett inte beaktas i 
pensionen. Delinvalidpension som förmåns-
låtaren fått omvandlas till full invalidpension 
och samordnas i enlighet med 8 § i APL som 
gällde den 31 december 2004. Primära för-
måner dras av i enlighet med gällande be-
stämmelser. Avdraget får dock inte inverka 
på familjepensionens belopp mera än om den 
primära förmånen hade samordnats med pen-
sionen i enlighet med de bestämmelser som 
gällde innan 2005 års ändringar trädde i 
kraft. Enligt ikraftträdandebestämmelsen ska 
bestämmelsen träda i kraft vid ingången av 
2012. 
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2  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2012.  

Eftersom den ändring som hänför sig till 
avdraget av primär förmån förutsätter att be-
räkningssystemen omarbetas, föreslås det att 
den träder i kraft först den 1 januari 2013. 
Ändringen avses bli tillämpad på pensioner i 
fråga om vilka pensionsfallet inträffar efter 
att ändringen trätt i kraft. 

Pensionstagare vars pensionsfall inträffat 
2007–2012 garanteras rätten att ansöka om 
omprövning i fråga om fastställandet av pen-
sion, om en primär förmån har dragits av från 

arbetspensionen och det sätt att fastställa 
pensionen som nu föreslås skulle medföra att 
en större pension betalades ut. Om en arbets-
tagare senast vid utgången av juni 2013 an-
söker om justering av pensionen, justeras 
pensionen från ingången av 2013 så att den 
blir förenlig med den nya lagen. Om ansökan 
inkommer senare, justeras pensionsbeloppet 
från ingången av månaden efter den som föl-
jer på ansökan så att det blir förenligt med 
den nya lagen.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
 
 

1.  

Lag  

om ändring av lagen om kommunala pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 76 § 1 mom. 5 punkten och 97 § 2 

mom., sådana de lyder, 76 § 1 mom. 5 punkten i lag 713/2004 och 97 § 2 mom. i lag 
1293/2006, 

ändras 13 § 3 mom., 16 §, 30 § 2 mom., 43 § 3 mom., 44 § 1 mom., 53 § 7 mom., 76 § 3 
mom., rubriken för 77 § samt 77 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkten, 100 § 2 mom., 112 § 2 mom., 
126 § 2 och 4 mom. samt den finska språkdräkten i 159 § 4 mom., 

av dem 13 § 3 mom., 43 § 3 mom. och 77 § 1 mom. 1 och 4 punkten sådana de lyder i lag 
713/2004, 16 §, 30 § 2 mom., 44 § 1 mom., 53 § 7 mom., 76 § 3 mom., rubriken för 77 § och 
77 § 1 mom. 3 punkten, 100 § 2 mom., 112 § 2 mom. och 126 § 4 mom. sådana de lyder i lag 
1293/2006 samt 126 § 2 mom. sådant det lyder i lag 720/2010, samt 

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 423/2006 och 1293/2006, ett nytt 4 
mom., till 14 §, sådan den lyder i lagarna 713/2004, 1293/2006 och 925/2009, ett nytt 5 mom., 
till 76 §, sådan den lyder i lagarna 713/2004, 1293/2006 och 1092/2010, nya 2 och 4 mom., i 
stället för de 2 och 4 mom. som upphävts genom lag 1293/2006, samt till 77 § 1 mom., sådant 
det lyder i lagarna 713/2004 och 1293/2006, en ny 5 punkt som följer: 
 

2 § 

Medlemssamfund 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en förening, ett aktiebolag eller en stif-

telse som anslutit sig som medlemssamfund 
försätts i konkurs, kan konkursboet fortsätta 
som medlemssamfund i den kommunala pen-
sionsanstalten med samma rättigheter och 
skyldigheter som andra medlemssamfund. 
Avgifterna enligt 131 § i denna lag betalas av 
konkursboet för den tid konkursboet är med-
lem. Konkursboet kan utträda ur pensionsan-
stalten i enlighet med vad som föreskrivs i 
168 a § 2 mom. 
 

13 §  

Förtida och uppskjuten ålderspension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Oberoende av vad som bestäms i 11 § 1 

mom. och ovan i 1 mom. har en anställd som 

får arbetslöshetsdagpenning med stöd av 6 
kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa (1290/2002) rätt att få 
ålderspension vid 62 års ålder så att förtids-
minskningen inte dras av från pensionen. Ål-
derspension som avses i detta moment bevil-
jas tidigast från ingången av den månad som 
följer på ansökan om pension. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Deltidspension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om det arbetsavtal som gäller deltidsarbete 

för en anställd som har deltidspension enligt 
denna lag sägs upp och den anställde inte är 
skyldig att utföra arbete under uppsägnings-
tiden eller hans eller hennes arbetstid annars 
minskar under uppsägningstiden så att ar-
betstidsvillkoret enligt 1 mom. 4 punkten inte 
längre uppfylls, anses den anställde under 
sex veckor från det att arbetstiden minskade, 
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dock inte efter uppsägningstiden, uppfylla 
villkoren för erhållande av deltidspension.  

    
16 § 

Omvandling av deltidspension till ålderspen-
sion  

Om en deltidspensionerad anställd inte an-
söker om ålderspension efter att ha fyllt 68 
år, omvandlas deltidspensionen oberoende av 
vad som bestäms någon annanstans i denna 
lag till en ålderspension som är lika stor som 
deltidspensionen. En ålderspension som är 
lika stor som deltidspensionen omvandlas 
inte med en livslängdskoefficient. När den 
anställde ansöker om ålderspension, omräk-
nas ålderspensionen och omvandlas med 
livslängdskoefficienten i enlighet med 73 §. 
 
 

30 §  

Avbrott i utbetalningen av invalidpension  

— — — — — — — — — — — — — —  
Invalidpensionen justeras, avbryts eller 

dras in på ansökan av pensionstagaren eller 
på pensionsanstaltens initiativ på de villkor 
som anges i 1 mom. eller i 28 eller 29 §. Pen-
sionen justeras, avbryts eller indras dock inte 
för en längre tid än två år före den kalender-
månad som närmast följer på pensionstaga-
rens ansökan om justering eller pensionsan-
staltens justeringsåtgärder. Om en invalid-
pension vars utbetalning avbrutits dras in, 
ska pensionen dras in från och med tidpunk-
ten för avbrytandet. 
 

43 § 

Deltidspensionens belopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Har den anställde rätt att få deltidspension 

enligt två eller flera arbetspensionslagar sam-
tidigt, utgör deltidspensionen enligt denna 
lag en lika stor andel som de av denna lag 
omfattade arbetsinkomsternas andel utgör av 
de arbetsinkomster som beaktats i den stabi-
liserade inkomsten och som är förenliga med 

de arbetspensionslagar på grundval av vilka 
deltidspension beviljas. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

44 § 

Omräkning av deltidspensionens belopp  

Deltidspensionens belopp omräknas, om 
det har inträffat en permanent förändring i 
deltidspensionstagarens förvärvsinkomster av 
deltidsarbetet, så att dessa förvärvsinkomster 
kännbart avviker från de förvärvsinkomster 
av deltidsarbete som beaktades när deltids-
pensionen bestämdes och som justerats till 
granskningstidpunktens nivå med lönekoeffi-
cienten enligt 71 §, eller om deltidspensions-
tagaren beviljas ny deltidspension enligt nå-
gon annan arbetspensionslag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

53 § 

Återstående tid 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den anställdes arbetsinkomster under 

granskningstiden är mindre än den stabilise-
rade inkomstnivån på grund av vård av ett 
barn under tre år och pensionsskyddet till 
följd av detta skulle ha sjunkit med minst 20 
procent, används, oberoende av vad som be-
stäms ovan i denna paragraf, på ansökan av 
den anställde såsom inkomst enligt 2 mom. 
den arbetsinkomst som barnavårdstiden inte 
har minskat. Härvid beaktas dock arbetsin-
komster som erhållits under de högst tio se-
naste åren. 
 

76 §  

Primära förmåner som dras av från pension  

— — — — — — — — — — — — — —  
Trots 1 mom. är pensionen efter att den 

primära förmånen dragits av dock minst lika 
stor som den pension som den anställde in-
tjänat på grundval av arbetsinkomsterna en-
ligt arbetspensionslagarna efter året för ska-
defallet i fråga om den primära förmånen. I 
pension enligt denna lag betalas till den an-
ställde en lika stor del av skillnaden mellan 
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det sammanlagda beloppet av alla arbetspen-
sioner och den primära förmånen, dock minst 
av det minimibelopp som avses ovan, som 
pensionen enligt denna lag utgör av den an-
ställdes samtliga arbetspensioner. 

Om det till pension eller en primär förmån i 
enlighet med denna lag har lagts en engångs-
förhöjning, beaktas pensionen eller den pri-
mära förmånen till engångsförhöjt belopp när 
den primära förmånen dras av. 

Om skadefallet i fråga om den primära 
förmånen har inträffat före 2004, görs dock 
inget avdrag enligt 1 mom. för den primära 
förmånen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

77 §  

Inverkan på pensionsbeloppet av ändringar 
av en primär förmån eller pension  

Pensionsbeloppet justeras, om  
1) det belopp av en pension som avses i 

denna lag förändras av någon annan orsak än 
en indexjustering eller engångsförhöjning, 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) pensionstagaren beviljas en i 76 § 6 
mom. avsedd förmån,  

4) beloppet av en förmån som nämns i 2 
punkten förändras av någon annan orsak än 
en indexjustering eller engångsförhöjning el-
ler om beloppet av en i 3 punkten nämnd 
förmån förändras av någon annan orsak än en 
åtgärd som är jämförbar med en indexjuster-
ing eller engångsförhöjning, eller 

5) en primär förmån har dragits av från 
pension enligt denna lag och pensionstagaren 
beviljas en annan arbetspension, eller om be-
loppet av en annan arbetspension förändras 
av någon annan orsak än en indexjustering 
eller engångsförhöjning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

100 § 

Beslutsfattande och delgivning av beslut  

— — — — — — — — — — — — — —  
Den kommunala pensionsanstalten kan 

meddela ett interimistiskt beslut och, när den 
är sista pensionsanstalt enligt 7 kap., ge en 
interimistisk beslutssammanställning för den 

tid som behandlingen av ärendet pågår tills 
ett slutligt beslut har getts i saken. Ändring 
får inte sökas i det interimistiska beslutet. 
 

112 §  

När utbetalningen av full invalidpension bör-
jar  

— — — — — — — — — — — — — —  
Full invalidpension betalas från ingången 

av den kalendermånad som följer efter att ar-
betsoförmågan inträtt, om 

1) pensionsansökan har gjorts innan Folk-
pensionsanstalten har fastställt primärtiden 
för sjukdagpenningen och det före utgången 
av den andra kalendermånad som följer på 
pensionsansökan inte har beviljats sådan 
dagpenning som ska betalas för minst en må-
nad utan avbrott och som hänför sig till tiden 
efter att arbetsoförmågan inträtt,  

2) dagpenningsansökan som hänför sig till 
tiden efter att arbetsoförmågan inträtt har av-
slagits och den anställde inte har beviljats så-
dan dagpenning som ska betalas för minst en 
månad utan avbrott och som hänför sig till ti-
den efter avslaget, eller 

3) arbetsoförmågan inträder efter utgången 
av primärtiden för sjukdagpenningen och den 
anställde har beviljats sjukdagpenning enligt 
8 kap. 9 § 5 mom. i sjukförsäkringslagen för 
tiden efter arbetsoförmågans inträde. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

126 §  

Betalning av pension till Folkpensionsanstal-
ten och en arbetslöshetskassa  

— — — — — — — — — — — — — —  
Har en pensionstagare tillfälligt fått av 

Folkpensionsanstalten utbetalad garantipen-
sion med stöd av 20 § 2 mom. i lagen om ga-
rantipension (703/2010) eller pension med 
stöd av 72 § i folkpensionslagen eller ovan 
nämnda pension och bostadsbidrag med stöd 
av 8 § i lagen om bostadsbidrag för pensions-
tagare (571/2007) för samma tid för vilken 
han eller hon på grund av besvär som avses i 
153 § i denna lag beviljas pension retroaktivt, 
ska pensionsanstalten på yrkande av Folk-
pensionsanstalten betala den retroaktiva pen-
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sionen till Folkpensionsanstalten till den del 
pensionen motsvarar beloppet av pension el-
ler av pension och bostadsbidrag som Folk-
pensionsanstalten utbetalat till ett för stort 
belopp för samma tid. Förfarandet är det-
samma, om pensionsanstalten på grund av 
besvär som avses i 153 § fortsätter utbetal-
ningen av det beviljade rehabiliteringsstödet 
retroaktivt eller om pensionstagaren har fått 
garantipension eller pension enligt folkpen-
sionslagen eller pension och bostadsbidrag 
för samma tid för vilken den kommunala 
pensionsanstalten i enlighet med 162 § rättar 
ett tidigare beslut eller annars justerar belop-
pet av beviljad pension eller efter ett beslut 
om rättelse beviljar förlängning av rehabili-
teringsstödet retroaktivt eller beviljar för-
månstagaren familjepension enligt denna lag.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Har en pensionstagare fått studiepenning 
eller bostadstillägg enligt lagen om studie-
stöd (65/1994) för den tid för vilken han eller 
hon retroaktivt beviljas annan pension än del-
invalidpension, ska pensionsanstalten på yr-
kande av Folkpensionsanstalten betala den 
retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstal-

ten till den del pensionen motsvarar beloppet 
av studiestöd som har betalats för samma tid. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
På pensionsansökningar som är anhängiga 

när denna lag träder i kraft tillämpas 13 § 1 
mom. sådant det lyder vid lagens ikraftträ-
dande. Om pensionsfallet inträffar den 1 ja-
nuari 2013 eller därefter ska 76 § 2 och 4 
mom. tillämpas på pensionen. På ansökan av 
den anställde ska de nämnda momenten till-
lämpas också på pension som beviljats ho-
nom eller henne före 2013, då det pensions-
fall som utgör grund för pensionen inträffat 
den 1 januari 2007 eller därefter, en primär 
förmån dragits av från pensionen och den an-
ställde genom tillämpning av nämnda mo-
ment får en större pension än tidigare. I detta 
fall justeras pensionsbeloppet från och med 
den 1 januari 2013, om ansökan inkommer 
till pensionsanstalten senast den 30 juni 
2013, och på grundval av ansökningar som 
inkommit efter nämnda datum från ingången 
av kalendermånaden efter det att ansökan in-
kom.  

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

————— 
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2.  

Lag  

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om kommunala 
pensioner 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av lagen om kommunala pensioner (713/2004) 14, 32 och 40 

mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 

14. Familjepension bestäms i enlighet med 
84 och 87 § också när den beviljas efter en 
förmånslåtare vars pension har bestämts i en-
lighet med de bestämmelser som gällde innan 
denna lag trädde i ikraft. Om förmånslåtarens 
pension hade samordnats med en primär 
förmån, ska som grund för familjepensionen 
användas förmånslåtarens pension där den 
primära förmånen inte beaktats vid samord-
ningen.  

32. Har invalid- eller arbetslöshetspension 
bestämts enligt de bestämmelser som gällde 
innan denna lag trädde i kraft, intjänas obe-
roende av 2 mom. ovan för inkomster under 
tiden med pension ny pension i enlighet med 
40 § 1 mom. 1 punkten från denna lags 
ikraftträdande och pension som intjänats på 
detta sätt beviljas när invalidpensionen eller 
arbetslöshetspensionen ändras till ålderspen-
sion vid 65 års ålder eller, om den anställde 
vid pensioneringen hade rätt till en lägre pen-
sionsålder, vid denna pensionsålder så som 
föreskrivs i 32 §. Vad som i 28 § 2 och 3 
mom., 29 § 2 mom. och 48 § föreskrivs om 
rätten till invalidpension och om justering 
och indragning av invalidpension eller avbry-
tande av utbetalningen av pensionen samt om 
beloppet av delinvalidpension, tillämpas ock-
så på invalidpension, som grundar sig på ett 
pensionsfall som inträffat före denna lags 
ikraftträdande. 

40. Också på invalidpension, som grundar 
sig på ett pensionsfall som inträffat före den-
na lags ikraftträdande ska en förhöjning en-
ligt 72 § beviljas. Om familjepension be-
stäms på grundval av ovan avsedda invalid-
pension, läggs förhöjningen också till famil-
jepensionen. Förhöjningen beviljas då i en-
lighet med den förhöjningsprocent som avses 
i 72 § och som motsvarar den anställdes eller 
förmånslåtarens ålder vid ingången av 2010. 
Förhöjningen beviljas för pension som sam-
ordnats i enlighet med 76 och 87 §, sådana de 
lydde vid denna lags ikraftträdande. Om en 
engångsförhöjning har lagts till en primär 
förmån som avses i 76 §, ska den primära 
förmånen beaktas till engångsförhöjt belopp 
vid en ny samordning. Ändras den primära 
förmånens belopp endast på grund av en-
gångsförhöjningen görs inte någon ny sam-
ordning. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Om förmånslåtarens pension hade samord-

nats med en primär förmån, får ett avdrag av 
en primär förmån enligt 76 § i lagen om 
kommunala pensioner som görs från familje-
pensionen inte påverka familjepensionens be-
lopp mera än avdraget skulle påverka pen-
sionen om det hade gjorts i enlighet med 8 
och 8 a § i lagen om pension för arbetstagare 
(395/1961), sådana de lydde den 31 decem-
ber 2004. 

————— 
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3.  

Lag  

om ändring av lagen om införande av lagen om kommunala pensioner  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om införande av lagen om kommunala pensioner (550/2003) 3 §, sådan den 

lyder i lag 926/2009, som följer: 
 

3 § 
De bestämmelser i lagen om kommunala 

pensioner som gäller bestämmande av pen-
sion och rätten till pension tillämpas inte på 
tjänsteinnehavare, anställda och familje- och 
närståendevårdare som är födda 1939 eller 
tidigare. Deras pensionsskydd bestäms fort-
farande med stöd av lagen om pension för 
kommunala tjänsteinnehavare och arbetsta-
gare samt den pensionsstadga som nämns i 2 
§ 2 mom., sådana de lydde när lagen om 
kommunala pensioner trädde i kraft. På fa-
miljepension tillämpas vad som bestäms i la-
gen om kommunala pensioner.  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Om förmånslåtarens pension hade samord-

nats med en primär förmån, får ett avdrag av 
en primär förmån enligt 76 § i lagen om 
kommunala pensioner som görs från familje-
pensionen inte påverka familjepensionens be-
lopp mera än avdraget skulle påverka pen-
sionen om det hade gjorts i enlighet med de 
bestämmelser som gällde när lagen om 
kommunala pensioner trädde i kraft samt i 
enlighet med den pensionsstadga som nämns 
i 2 § 2 mom.  

————— 
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4. 

Lag  

om ändring av lagen om statens pensioner 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om statens pensioner (1295/2006) 73 § 1 mom. 5 punkten och 84 § 2 mom., 
ändras 10 § 3 mom., 11 § 1 mom., 15 § 1 och 3 mom., 19 § 1 mom. 1 punkten, 21 § 1 

mom., rubriken för 23 § samt 23 § 1 mom., 39 § 2 mom., 49 §, 73 § 2 mom., rubriken för 74 § 
samt 74 § 1 mom. och 122 § 3 och 5 mom., 

av dem 10 § 3 mom. sådant det lyder i lag 927/2009 samt 49 § och 122 § 3 och 5 mom. så-
dana de lyder i lag 468/2010, samt 

fogas till 14 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 927/2009, ett nytt 4 mom. och till 73 § 
nya 4 och 5 mom. som följer: 
 

10 § 

Ålderspensionens belopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Någon förtidsminskning görs inte, om en 

arbetstagare som får arbetslöshetsdagpenning 
på basis av den rätt till tilläggsdagar som av-
ses i 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa (1290/2002) går i 
ålderspension vid 62 års ålder.   
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 

Begynnelsetidpunkt för ålderspension 

Ålderspension och förtida ålderspension 
börjar från ingången av kalendermånaden ef-
ter den under vilken arbetstagaren har upp-
nått den ålder som berättigar till ålderspen-
sion eller förtida ålderspension och slutat i 
den anställning på basis av vilken han eller 
hon ansöker om ålderspension. Uppskjuten 
ålderspension och sådan ålderspension utan 
förtidsminskning som avses i 10 § 3 mom. 
börjar från ingången av den kalendermånad 
som följer på ansökan om pension. Annan 
ålderspension än uppskjuten ålderspension 
och ovan avsedd ålderspension utan förtids-
minskning kan även beviljas retroaktivt, dock 

inte utan giltigt skäl för längre tid än tre må-
nader före månaden för ansökan om pension. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Rätten till deltidspension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om det arbetsavtal som gäller deltidsarbete 

för en arbetstagare som har deltidspension 
enligt denna lag sägs upp och arbetstagaren 
inte är skyldig att utföra arbete under upp-
sägningstiden eller hans eller hennes arbets-
tid annars minskar under uppsägningstiden så 
att arbetstidsvillkoret enligt 1 mom. 3 punk-
ten inte längre uppfylls, anses arbetstagaren 
under sex veckor från det att arbetstiden 
minskade, dock inte efter uppsägningstiden, 
uppfylla villkoren för erhållande av deltids-
pension. 
 

15 § 

Deltidspensionens belopp 

Deltidspensionens belopp är 50 procent av 
skillnaden mellan den stabiliserade inkoms-
ten och inkomsten av deltidsarbete som om-
fattas av arbetspensionslagarna (inkomstbort-
fall). 
— — — — — — — — — — — — — —  
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Har arbetstagaren samtidigt rätt till deltids-
pension med stöd av två eller flera arbetspen-
sionslagar, utgör deltidspensionen enligt den-
na lag en lika stor andel av hela deltidspen-
sionen som de arbetsinkomster på basis av 
vilka pension enligt denna lag beviljas utgör 
av de arbetsinkomster som beaktats i den 
stabiliserade inkomsten och som baserar sig 
på de arbetspensionslagar med stöd av vilka 
deltidspension beviljas. 
 

19 § 

Justering av deltidspensionens belopp 

Deltidspensionens belopp justeras, om 
1) det har inträffat en permanent förändring 

i deltidspensionstagarens förvärvsinkomster 
av deltidsarbetet, så att dessa förvärvsin-
komster kännbart avviker från de förvärvsin-
komster av deltidsarbete som beaktades när 
deltidspensionen bestämdes och som juste-
rats till granskningstidpunktens nivå med lö-
nekoefficienten enligt 70 §, eller 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 

Indragning av deltidspension och erhållande 
av deltidspension på nytt 

Deltidspensionen dras in från ingången av 
kalendermånaden efter den under vilken ar-
betstagaren inte längre uppfyller de villkor 
för att få pension som föreskrivs i 14 § 1 
mom. 1, 3 och 4 punkten, om inte något an-
nat följer av 20 §. Om denna dag är kalen-
dermånadens första dag, dras dock deltids-
pensionen in från och med denna dag. Del-
tidspension kan också dras in retroaktivt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

23 § 

Omvandling av deltidspension till ålderspen-
sion  

Om en deltidspensionerad arbetstagare inte 
ansöker om ålderspension efter att ha fyllt 68 
år, omvandlas deltidspensionen när pensions-
tagaren fyller 68 år till en ålderspension som 
är lika stor som deltidspensionen. En ålders-

pension som är lika stor som deltidspensio-
nen omvandlas inte med en livslängdskoeffi-
cient. När arbetstagaren ansöker om ålders-
pension, omräknas ålderspensionen och om-
vandlas med livslängdskoefficienten i enlig-
het med 72 §.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

39 § 

Begynnelsetidpunkten för full invalidpension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Full invalidpension börjar dock från in-

gången av månaden efter den under vilken 
arbetsoförmågan inträdde, om 

1) pensionsansökan har gjorts innan Folk-
pensionsanstalten har fastställt primärtiden 
för sjukdagpenningen, och det före utgången 
av den andra kalendermånad som följer på 
pensionsansökan inte har beviljats sådan 
dagpenning som ska betalas för minst en må-
nad utan avbrott och som hänför sig till tiden 
efter att arbetsoförmågan inträtt,  

2) dagpenningsansökan som hänför sig till 
tiden efter att arbetsoförmågan inträtt har av-
slagits, och arbetstagaren inte har beviljats 
sådan dagpenning som ska betalas för minst 
en månad utan avbrott och som hänför sig till 
tiden efter avslaget, eller 

3) arbetsoförmågan inträder efter utgången 
av primärtiden för sjukdagpenningen och ar-
betstagaren har beviljats sjukdagpenning en-
ligt 8 kap. 9 § 5 mom. i sjukförsäkringslagen 
för tiden efter arbetsoförmågans inträde. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

49 § 

Justering, indragning eller avbrytande av in-
validpension retroaktivt  

Pensionen kan dras in eller justeras eller 
utbetalningen av den kan avbrytas retroaktivt 
för högst två år. Denna tid beräknas från in-
gången av kalendermånaden efter den under 
vilken pensionstagaren ansökt om justering 
eller den kommunala pensionsanstalten vid-
tagit justeringsåtgärder. Om utbetalningen av 
invalidpension har avbrutits, ska utbetalning-
en av pensionen dock justeras eller pensionen 
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dras in från och med tidpunkten för avbry-
tandet.  
 

73 § 

Primära förmåner som dras av från pension  

— — — — — — — — — — — — — —  
Trots 1 mom. är pensionen efter att den 

primära förmånen dragits av dock minst lika 
stor som den pension som arbetstagaren har 
intjänat på grundval av arbetsinkomsterna 
enligt arbetspensionslagarna efter året för 
skadefallet i fråga om den primära förmånen. 
I pension enligt denna lag betalas till arbets-
tagaren en lika stor del av skillnaden mellan 
det sammanlagda beloppet av alla arbetspen-
sioner och den primära förmånen, dock minst 
av det minimibelopp som avses ovan, som 
pensionen enligt denna lag utgör av arbetsta-
garens samtliga arbetspensioner. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om det till pension eller en primär förmån i 
enlighet med denna lag har lagts en engångs-
förhöjning, beaktas pensionen eller den pri-
mära förmånen till engångsförhöjt belopp när 
den primära förmånen dras av. 

Om skadefallet i fråga om den primära 
förmånen har inträffat före 2004, görs dock 
inget avdrag enligt 1 och 2 mom. för den 
primära förmånen. 
 

74 § 

Inverkan på pensionsbeloppet av ändringar 
av en primär förmån eller pension 

Avdraget av en primär förmån från pensio-
nen justeras, om pensionstagaren beviljas en 
ny primär förmån eller om beloppet av en 
primär förmån eller av en pension enligt den-
na lag förändras av någon annan orsak än en 
indexjustering som det bestäms om i 75 § el-
ler en engångsförhöjning. Pensionsbeloppet 
justeras också, om en primär förmån har av-
dragits från pension enligt denna lag och 
pensionstagaren beviljas en annan arbetspen-
sion, eller om beloppet av en annan arbets-
pension förändras av någon annan orsak än 
en indexjustering eller engångsförhöjning. 
Från delinvalidpension avdras dock inte dag-
penning och ersättning för inkomstbortfall 

enligt lagen om olycksfallsförsäkring, trafik-
försäkringslagen eller lagen om olycksfall i 
militärtjänst, om dagpenningen eller ersätt-
ningen har beviljats på grund av ett olycks-
fall eller en trafikskada som inträffat under 
tiden med delinvalidpension.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

122 § 

Betalning av pension till Folkpensionsanstal-
ten eller en arbetslöshetskassa  

— — — — — — — — — — — — — —  
Den kommunala pensionsanstalten betalar 

på yrkande av Folkpensionsanstalten en pen-
sion som den beviljat retroaktivt till Folkpen-
sionsanstalten på det sätt som avses i 2 mom. 
även då den kommunala pensionsanstalten 
fortsätter att betala ut rehabiliteringsstöd som 
beviljats med anledning av ändringssökande, 
beviljar förmånstagaren familjepension enligt 
denna lag, i enlighet med 173 § rättar ett tidi-
gare beslut, i övrigt justerar beloppet av en 
beviljad pension eller, efter ett beslut om rät-
telse, beviljar fortsatt rehabiliteringsstöd.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Har en arbetstagare fått studiepenning eller 
bostadstillägg enligt lagen om studiestöd 
(65/1994) för den tid för vilken han eller hon 
retroaktivt beviljas annan pension än delinva-
lidpension, ska den kommunala pensionsan-
stalten på yrkande av Folkpensionsanstalten 
betala den retroaktiva pensionen till Folkpen-
sionsanstalten till den del pensionen till sitt 
belopp motsvarar det studiestöd som har be-
talats för samma tid.  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
På pensionsansökningar som är anhängiga 

när denna lag träder i kraft tillämpas 11 § 1 
mom. sådant det lyder vid lagens ikraftträ-
dande. 

Om pensionsfallet inträffar den 1 januari 
2013 eller därefter ska 73 § 2 och 5 mom. 
tillämpas på pensionen. På ansökan av ar-
betstagaren ska de nämnda momenten till-
lämpas också på pension som beviljats ho-
nom eller henne före 2013, om pensionsfallet 
inträffat den 1 januari 2007 eller därefter, en 
primär förmån dragits av från pensionen och 
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arbetstagaren genom tillämpning av nämnda 
moment får en större pension än tidigare. I 
detta fall justeras pensionsbeloppet från och 
med den 1 januari 2013, om ansökan in-
kommer till pensionsanstalten senast den 30 
juni 2013, och på grundval av ansökningar 

som inkommit efter nämnda datum från in-
gången av kalendermånaden efter det att an-
sökan inkom.  

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

————— 
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5.  

Lag  

om ändring av lagen om införande av lagen om statens pensioner  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 7 § i lagen om införande av lagen om statens pensioner (1296/2006) nya 3 och 4 

mom. samt till lagen en ny 16 a § som följer: 
 

7 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om det till en primär förmån enligt 73 § i 
lagen om statens pensioner har lagts en en-
gångsförhöjning, beaktas den primära förmå-
nen till engångsförhöjt belopp vid en ny 
samordning. Ändras den primära förmånens 
belopp endast på grund av engångsförhöj-
ningen görs inte någon ny samordning. 

Vad som i 38 § i lagen om statens pensio-
ner föreskrivs om beloppet av delinvalidpen-
sion tillämpas också på invalidpension, när 
pensionsfallet inträffat före den 1 januari 
2005. 
 

16 a §  
Familjepension bestäms i enlighet med 81 

och 85 § i lagen om statens pensioner också 
när den beviljas efter en förmånslåtare vars 
pension har bestämts enligt lagen om statens 

pensioner, sådan den lydde före den 1 januari 
2005. Om förmånslåtarens pension hade 
samordnats med en primär förmån, ska som 
grund för familjepensionen användas för-
månslåtarens pension där den primära för-
månen inte beaktats vid samordningen. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Om förmånslåtarens pension hade samord-

nats med en primär förmån, får ett avdrag av 
en primär förmån enligt 85 § i lagen om sta-
tens pensioner som görs från familjepensio-
nen inte påverka familjepensionens belopp 
mera än avdraget skulle påverka pensionen 
om det hade gjorts i enlighet med 8 och 8 a § 
i lagen om pension för arbetstagare 
(395/1961), sådana de lydde den 31 decem-
ber 2004. 

————— 
 

Helsingfors den 28 oktober 2011 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 

1.  

Lag  

om ändring av lagen om kommunala pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 76 § 1 mom. 5 punkten och 97 § 2 

mom., sådana de lyder, 76 § 1 mom. 5 punkten i lag 713/2004 och 97 § 2 mom. i lag 
1293/2006, 

ändras 13 § 3 mom., 16 §, 30 § 2 mom., 43 § 3 mom., 44 § 1 mom., 53 § 7 mom., 76 § 3 
mom., rubriken för 77 § samt 77 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkten, 100 § 2 mom., 112 § 2 mom., 
126 § 2 och 4 mom. samt den finska språkdräkten i 159 § 4 mom., 

av dem 13 § 3 mom., 43 § 3 mom. och 77 § 1 mom. 1 och 4 punkten sådana de lyder i lag 
713/2004, 16 §, 30 § 2 mom., 44 § 1 mom., 53 § 7 mom., 76 § 3 mom., rubriken för 77 § och 
77 § 1 mom. 3 punkten, 100 § 2 mom., 112 § 2 mom. och 126 § 4 mom. sådana de lyder i lag 
1293/2006 samt 126 § 2 mom. sådant det lyder i lag 720/2010, samt 

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 423/2006 och 1293/2006, ett nytt 4 
mom., till 14 §, sådan den lyder i lagarna 713/2004, 1293/2006 och 925/2009, ett nytt 5 mom., 
till 76 §, sådan den lyder i lagarna 713/2004, 1293/2006 och 1092/2010, nya 2 och 4 mom., i 
stället för de 2 och 4 mom. som upphävts genom lag 1293/2006, samt till 77 § 1 mom., sådant 
det lyder i lagarna 713/2004 och 1293/2006, en ny 5 punkt som följer: 
 
 
Gällande lydelse 
 

2 §  

Medlemssamfund 

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

Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Medlemssamfund 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en förening, ett aktiebolag eller en stif-

telse som anslutit sig som medlemssamfund 
försätts i konkurs, kan konkursboet fortsätta 
som medlemssamfund i den kommunala pen-
sionsanstalten med samma rättigheter och 
skyldigheter som andra medlemssamfund. 
Avgifterna enligt 131 § i denna lag betalas 
av konkursboet för den tid konkursboet är 
medlem. Konkursboet kan utträda ur pen-
sionsanstalten i enlighet med vad som före-
skrivs i 168 a § 2 mom. 
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13 §   

Förtida och uppskjuten ålderspension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av vad som bestäms i 11 § 1 

mom. och ovan i 1 mom. har en anställd som 
får arbetslöshetsdagpenning med stöd av 6 
kap. 9 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa (1290/2002) rätt att få ålderspen-
sion vid 62 års ålder så att pensionen inte 
minskas med förtidsminskningen. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

14 §  

Deltidspension 

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

16 §  

Ändring av deltidspension till ålderspension 

 
Förutsättningen för att en anställd som får 

deltidspension skall få ålderspension är att 
deltidsarbetet har upphört och att han eller 
hon innan deltidspensionen upphör och del-
tidsarbetet slutar har uppnått den ålder då han 
eller hon har rätt att gå i ålderspension. Om 
den anställde efter att ha fyllt 68 år fortsätter i 
deltidsarbete, omvandlas deltidspensionen 
utan hinder av vad som bestäms någon an-

13 § 

Förtida och uppskjuten ålderspension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Oberoende av vad som bestäms i 11 § 1 

mom. och ovan i 1 mom. har en anställd som 
får arbetslöshetsdagpenning med stöd av 6 
kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa (1290/2002) rätt att få 
ålderspension vid 62 års ålder så att förtids-
minskningen inte dras av från pensionen. Ål-
derspension som avses i detta moment bevil-
jas tidigast från ingången av den månad som 
följer på ansökan om pension. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

14 § 

Deltidspension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om det arbetsavtal som gäller deltidsarbe-

te för en anställd som har deltidspension en-
ligt denna lag sägs upp och den anställde 
inte är skyldig att utföra arbete under upp-
sägningstiden eller hans eller hennes arbets-
tid annars minskar under uppsägningstiden 
så att arbetstidsvillkoret enligt 1 mom. 4 
punkten inte längre uppfylls, anses den an-
ställde under sex veckor från det att arbetsti-
den minskade, dock inte efter uppsägningsti-
den, uppfylla villkoren för erhållande av del-
tidspension.     
 
 
 

16 § 

Omvandling av deltidspension till ålders-
pension  

Om en deltidspensionerad anställd inte an-
söker om ålderspension efter att ha fyllt 68 
år, omvandlas deltidspensionen oberoende 
av vad som bestäms någon annanstans i den-
na lag till en ålderspension som är lika stor 
som deltidspensionen. En ålderspension som 
är lika stor som deltidspensionen omvandlas 
inte med en livslängdskoefficient. När den 
anställde ansöker om ålderspension, omräk-
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nanstans i denna lag till en lika stor ålders-
pension. När den anställde upphör med del-
tidsarbetet beräknas ålderspensionen på ansö-
kan på nytt. 
 
 

30 §   

Avbrott i utbetalningen av invalidpension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Invalidpensionen justeras, avbryts eller dras 

in på ansökan av pensionstagaren eller på 
pensionsanstaltens initiativ på de villkor som 
anges i 1 mom. eller i 28 eller 29 §. Pensio-
nen justeras, avbryts eller indras dock inte för 
en längre tid än ett år som föregår den kalen-
dermånad som närmast följer på pensionsta-
garens ansökan om justering eller pensions-
anstaltens justeringsåtgärder. Om en invalid-
pension vars utbetalning avbrutits dras in, 
skall pensionen dras in från och med tidpunk-
ten för avbrytandet. 
 

nas ålderspensionen och omvandlas med 
livslängdskoefficienten i enlighet med 73 §. 
 
 
 
 

30 §  

Avbrott i utbetalningen av invalidpension  

— — — — — — — — — — — — — —  
Invalidpensionen justeras, avbryts eller 

dras in på ansökan av pensionstagaren eller 
på pensionsanstaltens initiativ på de villkor 
som anges i 1 mom. eller i 28 eller 29 §. Pen-
sionen justeras, avbryts eller indras dock inte 
för en längre tid än två år före den kalender-
månad som närmast följer på pensionstaga-
rens ansökan om justering eller pensionsan-
staltens justeringsåtgärder. Om en invalid-
pension vars utbetalning avbrutits dras in, ska 
pensionen dras in från och med tidpunkten 
för avbrytandet. 
 

 
43 §  

Deltidspensionens belopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Har den anställde rätt att få deltidspension 

också enligt någon annan arbetspensionslag, 
utgör deltidspensionen enligt denna lag sam-
ma relativa andel av den i 1 mom. nämnda 
skillnaden mellan förvärvsinkomsterna som 
de av denna lag omfattade inkomster som be-
aktats i den stabiliserade inkomsten utgör av 
motsvarande inkomster enligt de lagar på 
grundval av vilka deltidspension beviljas.  
— — — — — — — — — — — — — —  
  
 

44 §   

Omräkning av deltidspensionens belopp 

Deltidspensionens belopp omräknas, om det 
har inträffat en sådan förändring i deltidspen-
sionstagarens förvärvsinkomster under tiden 
för deltidsarbete som på ett betydande sätt 
avviker från den allmänna löneutvecklingen 
eller om deltidspensionstagaren beviljas ny 

43 § 

Deltidspensionens belopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Har den anställde rätt att få deltidspension 

enligt två eller flera arbetspensionslagar 
samtidigt, utgör deltidspensionen enligt den-
na lag en lika stor andel som de av denna lag 
omfattade arbetsinkomsternas andel utgör av 
de arbetsinkomster som beaktats i den stabi-
liserade inkomsten och som är förenliga med 
de arbetspensionslagar på grundval av vilka 
deltidspension beviljas. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

44 § 

Omräkning av deltidspensionens belopp  

Deltidspensionens belopp omräknas, om 
det har inträffat en permanent förändring i 
deltidspensionstagarens förvärvsinkomster 
av deltidsarbetet, så att dessa förvärvsin-
komster kännbart avviker från de förvärvsin-
komster av deltidsarbete som beaktades när 
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deltidspension enligt någon annan arbetspen-
sionslag. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

53 §   

Återstående tid 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den anställdes arbetsinkomster under 

granskningstiden är mindre än den stabilise-
rade inkomstnivån på grund av vård av ett 
barn under tre år och pensionsskyddet till 
följd av detta skulle ha sjunkit med minst 20 
procent, används, utan hinder av vad som be-
stäms ovan i denna paragraf, på ansökan av 
den anställde såsom inkomst enligt 1 mom. 
den arbetsinkomst som barnavårdstiden inte 
har minskat. Härvid beaktas dock arbetsin-
komster som erhållits under de högst tio se-
naste åren. 

 
76 §   

Primära förmåner som dras av från pension  

— — — — — — — — — — — — — —  
5) livränta beviljad med stöd av lagen om 

skada, ådragen i militärtjänst (404/1948); 
och  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om en anställd har rätt till en i 1 mom. 
nämnd förmån, betalas i pension enligt denna 
lag av skillnaden mellan det sammanlagda 
beloppet av alla arbetspensioner och de för-

deltidspensionen bestämdes och som juste-
rats till granskningstidpunktens nivå med lö-
nekoefficienten enligt 71 §, eller om deltids-
pensionstagaren beviljas ny deltidspension 
enligt någon annan arbetspensionslag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

53 § 

Återstående tid 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den anställdes arbetsinkomster under 

granskningstiden är mindre än den stabilise-
rade inkomstnivån på grund av vård av ett 
barn under tre år och pensionsskyddet till 
följd av detta skulle ha sjunkit med minst 20 
procent, används, oberoende av vad som be-
stäms ovan i denna paragraf, på ansökan av 
den anställde såsom inkomst enligt 2 mom. 
den arbetsinkomst som barnavårdstiden inte 
har minskat. Härvid beaktas dock arbetsin-
komster som erhållits under de högst tio se-
naste åren. 
 

76 §  

Primära förmåner som dras av från pension  

— — — — — — — — — — — — — —  
(upphävs) 
 
 
 
Trots 1 mom. är pensionen efter att den 

primära förmånen dragits av dock minst lika 
stor som den pension som den anställde in-
tjänat på grundval av arbetsinkomsterna en-
ligt arbetspensionslagarna efter året för ska-
defallet i fråga om den primära förmånen. I 
pension enligt denna lag betalas till den an-
ställde en lika stor del av skillnaden mellan 
det sammanlagda beloppet av alla arbets-
pensioner och den primära förmånen, dock 
minst av det minimibelopp som avses ovan, 
som pensionen enligt denna lag utgör av den 
anställdes samtliga arbetspensioner. 

Om det till pension eller en primär förmån 
i enlighet med denna lag har lagts en en-
gångsförhöjning, beaktas pensionen eller den 
primära förmånen till engångsförhöjt belopp 
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måner som nämns i 1 mom. en lika stor del 
som pensionen enligt denna lag utgör av 
samtliga arbetspensioner.   

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

77 §   

Inverkan på pensionsbeloppet av ändringar 
av en primär förmån  

Pensionsbeloppet justeras, om   
1) beloppet av en pension som avses i den-

na lag förändras av annan orsak än på grund 
av i 78 § avsedd justering, 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) pensionstagaren beviljas i 76 § 6 mom. 
avsedd förmån, eller  

4) beloppet av en förmån som nämns i 2 
punkten förändras av annan orsak än på grund 
av en i 78 § avsedd justering eller om belop-
pet av en i 3 punkten nämnd förmån föränd-
ras av annan orsak än på grund av en åtgärd 
som är jämförbar med en i 78 § avsedd juster-
ing. 

 
 
 
 
 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

97 §   

Ny uträkning av familjepension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Familjepensionens belopp justeras också 

då en engångsförhöjning i enlighet med 72 § 
2 mom. läggs till den invalidpension som lig-
ger till grund för familjepensionen. Härvid 
justeras familjepensionen vid samma tidpunkt 
som den då engångsersättningen läggs till. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

när den primära förmånen dras av. 
 
 
Om skadefallet i fråga om den primära 

förmånen har inträffat före 2004, görs dock 
inget avdrag enligt 1 mom. för den primära 
förmånen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

77 §  

Inverkan på pensionsbeloppet av ändringar 
av en primär förmån eller pension  

Pensionsbeloppet justeras, om  
1) det belopp av en pension som avses i 

denna lag förändras av någon annan orsak än 
en indexjustering eller engångsförhöjning, 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) pensionstagaren beviljas en i 76 § 6 
mom. avsedd förmån,  

4) beloppet av en förmån som nämns i 2 
punkten förändras av någon annan orsak än 
en indexjustering eller engångsförhöjning el-
ler om beloppet av en i 3 punkten nämnd 
förmån förändras av någon annan orsak än en 
åtgärd som är jämförbar med en indexjuster-
ing eller engångsförhöjning, eller 

5) en primär förmån har dragits av från 
pension enligt denna lag och pensionstaga-
ren beviljas en annan arbetspension, eller om 
beloppet av en annan arbetspension föränd-
ras av någon annan orsak än en indexjuster-
ing eller engångsförhöjning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

97 § 

Ny uträkning av familjepension  

— — — — — — — — — — — — — —  
(2 mom. upphävs) 

 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
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100 §   

Beslutsfattande och delgivning av beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den kommunala pensionsanstaltens beslut 

delges genom att beslutet sänds per post till 
mottagaren under den adress han eller hon har 
uppgett eller beslutet delges maskinellt så 
som bestäms i lagen om elektronisk kommu-
nikation i myndigheternas verksamhet 
(13/2003). I fråga om maskinell underskrift 
av beslutet gäller vad som bestäms i den 
nämnda lagen. 

 
 

112 §  

När utbetalningen av full invalidpension bör-
jar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Full invalidpension betalas från ingången 

av den kalendermånad som följer efter att ar-
betsoförmågan inträtt, om 

1) pensionsansökan har gjorts innan Folk-
pensionsanstalten har fastställt primärtiden 
för sjukdagpenningen och det före utgången 
av den andra kalendermånad som följer på 
pensionsansökan inte har beviljats sådan dag-
penning som skall betalas för minst en månad 
utan avbrott och som hänför sig till tiden efter 
att arbetsoförmågan inträtt, eller om 

2) dagpenningsansökan som hänför sig till 
tiden efter att arbetsoförmågan inträtt har av-
slagits och den anställde inte har beviljats så-
dan dagpenning som skall betalas för minst 
en månad utan avbrott och som hänför sig till 
tiden efter avslaget. 

 
 
 
 
 

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

100 § 

Beslutsfattande och delgivning av beslut  

— — — — — — — — — — — — — —  
Den kommunala pensionsanstalten kan 

meddela ett interimistiskt beslut och, när den 
är sista pensionsanstalt enligt 7 kap., ge en 
interimistisk beslutssammanställning för den 
tid som behandlingen av ärendet pågår tills 
ett slutligt beslut har getts i saken. Ändring 
får inte sökas i det interimistiska beslutet. 
 
 
 
 

112 §  

När utbetalningen av full invalidpension bör-
jar  

— — — — — — — — — — — — — —  
Full invalidpension betalas från ingången 

av den kalendermånad som följer efter att ar-
betsoförmågan inträtt, om 

1) pensionsansökan har gjorts innan Folk-
pensionsanstalten har fastställt primärtiden 
för sjukdagpenningen och det före utgången 
av den andra kalendermånad som följer på 
pensionsansökan inte har beviljats sådan 
dagpenning som ska betalas för minst en må-
nad utan avbrott och som hänför sig till tiden 
efter att arbetsoförmågan inträtt,  

2) dagpenningsansökan som hänför sig till 
tiden efter att arbetsoförmågan inträtt har av-
slagits och den anställde inte har beviljats så-
dan dagpenning som ska betalas för minst en 
månad utan avbrott och som hänför sig till ti-
den efter avslaget, eller 

3) arbetsoförmågan inträder efter utgång-
en av primärtiden för sjukdagpenningen och 
den anställde har beviljats sjukdagpenning 
enligt 8 kap. 9 § 5 mom. i sjukförsäkringsla-
gen för tiden efter arbetsoförmågans inträde. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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126 §  

Betalning av pension till Folkpensionsanstal-
ten och en arbetslöshetskassa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Har en pensionstagare tillfälligt fått av 

Folkpensionsanstalten utbetalad garantipen-
sion enligt 20 § 2 mom. i lagen om garanti-
pension (703/2010) eller pension enligt 72 § i 
folkpensionslagen eller ovan nämnda pension 
och bostadsbidrag enligt 8 § i lagen om bo-
stadsbidrag för pensionstagare (571/2007) för 
samma tid för vilken han eller hon på grund 
av besvär som avses i 153 § i denna lag bevil-
jas pension retroaktivt, ska pensionsanstalten 
betala den retroaktiva pensionen till Folkpen-
sionsanstalten till den del pensionen motsva-
rar beloppet av pension eller av pension och 
bostadsbidrag som Folkpensionsanstalten ut-
betalat till ett för stort belopp för samma tid. 
Förfarandet kan vara detsamma, om pen-
sionsanstalten på grund av besvär som avses i 
153 § fortsätter utbetalningen av det beviljade 
rehabiliteringsstödet retroaktivt eller om pen-
sionstagaren har fått garantipension eller pen-
sion enligt folkpensionslagen eller pension 
och bostadsbidrag för samma tid för vilken 
den kommunala pensionsanstalten i enlighet 
med 162 § rättar ett tidigare beslut eller an-
nars justerar beloppet av beviljad pension el-
ler efter ett beslut om rättelse beviljar för-
längning av rehabiliteringsstödet retroaktivt 
eller beviljar förmånstagaren familjepension 
enligt denna lag.  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Har en pensionstagare fått studiepenning, 

vuxenstudiepenning eller bostadstillägg enligt 
lagen om studiestöd (65/1994) för den tid för 
vilken han eller hon retroaktivt beviljas annan 
pension än delinvalidpension, skall pensions-
anstalten på yrkande av Folkpensionsanstal-
ten betala den retroaktiva pensionen till Folk-
pensionsanstalten till den del pensionen mot-
svarar beloppet av studiestöd som har betalats 
för samma tid. 

 
 

126 §  

Betalning av pension till Folkpensionsanstal-
ten och en arbetslöshetskassa  

— — — — — — — — — — — — — —  
Har en pensionstagare tillfälligt fått av 

Folkpensionsanstalten utbetalad garantipen-
sion med stöd av 20 § 2 mom. i lagen om ga-
rantipension (703/2010) eller pension med 
stöd av 72 § i folkpensionslagen eller ovan 
nämnda pension och bostadsbidrag med stöd 
av 8 § i lagen om bostadsbidrag för pensions-
tagare (571/2007) för samma tid för vilken 
han eller hon på grund av besvär som avses i 
153 § i denna lag beviljas pension retroaktivt, 
ska pensionsanstalten på yrkande av Folk-
pensionsanstalten betala den retroaktiva pen-
sionen till Folkpensionsanstalten till den del 
pensionen motsvarar beloppet av pension el-
ler av pension och bostadsbidrag som Folk-
pensionsanstalten utbetalat till ett för stort 
belopp för samma tid. Förfarandet är det-
samma, om pensionsanstalten på grund av 
besvär som avses i 153 § fortsätter utbetal-
ningen av det beviljade rehabiliteringsstödet 
retroaktivt eller om pensionstagaren har fått 
garantipension eller pension enligt folkpen-
sionslagen eller pension och bostadsbidrag 
för samma tid för vilken den kommunala 
pensionsanstalten i enlighet med 162 § rättar 
ett tidigare beslut eller annars justerar belop-
pet av beviljad pension eller efter ett beslut 
om rättelse beviljar förlängning av rehabili-
teringsstödet retroaktivt eller beviljar för-
månstagaren familjepension enligt denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Har en pensionstagare fått studiepenning 
eller bostadstillägg enligt lagen om studie-
stöd (65/1994) för den tid för vilken han eller 
hon retroaktivt beviljas annan pension än del-
invalidpension, ska pensionsanstalten på yr-
kande av Folkpensionsanstalten betala den 
retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstal-
ten till den del pensionen motsvarar beloppet 
av studiestöd som har betalats för samma tid. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
På pensionsansökningar som är anhängiga 

när denna lag träder i kraft tillämpas 13 § 1 
mom. sådant det lyder vid lagens ikraftträ-
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dande. Om pensionsfallet inträffar den 1 ja-
nuari 2013 eller därefter ska 76 § 2 och 4 
mom. tillämpas på pensionen. På ansökan av 
den anställde ska de nämnda momenten till-
lämpas också på pension som beviljats ho-
nom eller henne före 2013, då det pensions-
fall som utgör grund för pensionen inträffat 
den 1 januari 2007 eller därefter, en primär 
förmån dragits av från pensionen och den 
anställde genom tillämpning av nämnda mo-
ment får en större pension än tidigare. I detta 
fall justeras pensionsbeloppet från och med 
den 1 januari 2013, om ansökan inkommer 
till pensionsanstalten senast den 30 juni 
2013, och på grundval av ansökningar som 
inkommit efter nämnda datum från ingången 
av kalendermånaden efter det att ansökan in-
kom.  

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

 
 
 

2.  

Lag  

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om kommunala 
pensioner 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av lagen om kommunala pensioner (713/2004) 14, 32 och 40 

mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

14. Vad som föreskrivs i 13 mom. ovan til-
lämpas också när familjepension beviljas ef-
ter en sådan förmånslåtare, vars pension har 
bestäms i enlighet med de bestämmelser som 
gäller innan denna lag träder i kraft. Familje-
pensionen samordnas så som föreskrivs i 87 § 
i lagen om kommunala pensioner, sådant det-
ta lagrum lydde vid denna lags ikraftträdande, 
dock så att från pensionen enligt lagen om 
kommunala pensioner avdras samma relativa 
andel av den del som överskrider samord-
ningsgränsen som familjepension enligt lagen 

Föreslagen lydelse 
 

14. Familjepension bestäms i enlighet med 
84 och 87 § också när den beviljas efter en 
förmånslåtare vars pension har bestämts i 
enlighet med de bestämmelser som gällde in-
nan denna lag trädde i ikraft. Om förmånslå-
tarens pension hade samordnats med en pri-
mär förmån, ska som grund för familjepen-
sionen användas förmånslåtarens pension 
där den primära förmånen inte beaktats vid 
samordningen.  
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om kommunala pensioner utgör av summan 
av de pensioner som nämns i 8 § 4 mom. 
3―5 och 7―9 punkten i lagen om pension 
för arbetstagare. När familjepension beviljas 
efter en förmånslåtare, vars pension har be-
stäms i enlighet med denna lag, är grunden 
för familjepensionen fram till utgången av 
2004 förmånslåtarens pension som samord-
nats i enlighet med 7, 9 och 10 mom. ovan. 

 
32. Har invalid- eller arbetslöshetspension 

bestämts enligt de bestämmelser som gäller 
innan denna lag träder i kraft, intjänas utan 
hinder av 2 mom. ovan för inkomster under 
tiden med pension ny pension i enlighet med 
40 § 1 mom. 1 punkten i denna lag från den-
na lags ikraftträdande och pension som intjä-
nats på detta sätt beviljas när invalidpensio-
nen eller arbetslöshetspensionen ändras till 
ålderspension vid 65 års ålder eller, om den 
anställde vid pensioneringen hade rätt till en 
lägre pensionsålder, vid denna pensionsålder 
så som föreskrivs i 32 § i denna lag. Vad som 
i 28 § 2 och 3 mom. och 29 § 2 mom. i denna 
lag föreskrivs om rätten till invalidpension 
och om justering och indragning av invalid-
pension eller avbrytande av utbetalningen av 
pensionen tillämpas också på invalidpension, 
i fråga om vilken pensionsfallet inträffat före 
denna lags ikraftträdande. 

 
 
40. Förhöjning enligt 72 § i denna lag bevil-

jas också på invalidpension, i fråga om vilken 
pensionsfallet har inträffat före denna lags 
ikraftträdande. Om familjepension bestäms på 
grundval av ovan avsedda invalidpension, 
läggs förhöjningen också till familjepensio-
nen. Förhöjningen beviljas då i enlighet med 
den förhöjningsprocent som avses i 72 § i 
denna lag och som motsvarar den anställdes 
eller förmånslåtarens ålder vid ingången av 
2010. Förhöjningen beviljas för pension som 
samordnats i enlighet med 76 och 87 § lagen 
om kommunala pensioner, sådana de lydde 
vid denna lags ikraftträdande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Har invalid- eller arbetslöshetspension 

bestämts enligt de bestämmelser som gällde 
innan denna lag trädde i kraft, intjänas obe-
roende av 2 mom. ovan för inkomster under 
tiden med pension ny pension i enlighet med 
40 § 1 mom. 1 punkten från denna lags 
ikraftträdande och pension som intjänats på 
detta sätt beviljas när invalidpensionen eller 
arbetslöshetspensionen ändras till ålderspen-
sion vid 65 års ålder eller, om den anställde 
vid pensioneringen hade rätt till en lägre pen-
sionsålder, vid denna pensionsålder så som 
föreskrivs i 32 §. Vad som i 28 § 2 och 3 
mom., 29 § 2 mom. och 48 § föreskrivs om 
rätten till invalidpension och om justering 
och indragning av invalidpension eller avbry-
tande av utbetalningen av pensionen samt om 
beloppet av delinvalidpension, tillämpas ock-
så på invalidpension, som grundar sig på ett 
pensionsfall som inträffat före denna lags 
ikraftträdande. 

 
40. Också på invalidpension, som grundar 

sig på ett pensionsfall som inträffat före den-
na lags ikraftträdande ska en förhöjning en-
ligt 72 § beviljas. Om familjepension be-
stäms på grundval av ovan avsedda invalid-
pension, läggs förhöjningen också till famil-
jepensionen. Förhöjningen beviljas då i en-
lighet med den förhöjningsprocent som avses 
i 72 § och som motsvarar den anställdes eller 
förmånslåtarens ålder vid ingången av 2010. 
Förhöjningen beviljas för pension som sam-
ordnats i enlighet med 76 och 87 §, sådana de 
lydde vid denna lags ikraftträdande. Om en 
engångsförhöjning har lagts till en primär 
förmån som avses i 76 §, ska den primära 
förmånen beaktas till engångsförhöjt belopp 
vid en ny samordning. Ändras den primära 
förmånens belopp endast på grund av en-
gångsförhöjningen görs inte någon ny sam-
ordning. 
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——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Om förmånslåtarens pension hade sam-

ordnats med en primär förmån, får ett av-
drag av en primär förmån enligt 76 § i lagen 
om kommunala pensioner som görs från fa-
miljepensionen inte påverka familjepensio-
nens belopp mera än avdraget skulle påverka 
pensionen om det hade gjorts i enlighet med 
8 och 8 a § i lagen om pension för arbetsta-
gare (395/1961), sådana de lydde den 31 de-
cember 2004. 
 

 
 

3.  

Lag  

om ändring av lagen om införande av lagen om kommunala pensioner  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om införande av lagen om kommunala pensioner (550/2003) 3 §, sådan den 

lyder i lag 926/2009, som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

3 § 
De bestämmelser om pensionsrätt och fast-

ställande av pension som finns i lagen om 
kommunala pensioner tillämpas inte på tjäns-
teinnehavare, arbetstagare och familje- och 
närståendevårdare som är födda 1939 eller ti-
digare och inte på familjepension som bevil-
jas efter dem. Deras pensionsskydd och famil-
jepensionsskyddet efter dem bestäms fortfa-
rande med stöd av lagen om pension för 
kommunala tjänsteinnehavare och arbetstaga-
re samt den pensionsstadga som nämns i 2 § 2 
mom., sådana de lydde innan lagen om kom-
munala pensioner trädde i kraft. På efterle-
vandepension tillämpas dock vad som be-
stäms i 88―91 § i lagen om kommunala pen-
sioner. 

Föreslagen lydelse 
 

3 § 
De bestämmelser i lagen om kommunala 

pensioner som gäller bestämmande av pen-
sion och rätten till pension tillämpas inte på 
tjänsteinnehavare, anställda och familje- och 
närståendevårdare som är födda 1939 eller 
tidigare. Deras pensionsskydd bestäms fortfa-
rande med stöd av lagen om pension för 
kommunala tjänsteinnehavare och arbetstaga-
re samt den pensionsstadga som nämns i 2 § 
2 mom., sådana de lydde när lagen om kom-
munala pensioner trädde i kraft. På familje-
pension tillämpas vad som bestäms i lagen 
om kommunala pensioner.  

 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Om förmånslåtarens pension hade sam-

ordnats med en primär förmån, får ett av-
drag av en primär förmån enligt 76 § i lagen 
om kommunala pensioner som görs från fa-
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miljepensionen inte påverka familjepensio-
nens belopp mera än avdraget skulle påverka 
pensionen om det hade gjorts i enlighet med 
de bestämmelser som gällde när lagen om 
kommunala pensioner trädde i kraft samt i 
enlighet med den pensionsstadga som nämns 
i 2 § 2 mom.  
 

 
 
 
 
 
 
 

4. 

Lag  

om ändring av lagen om statens pensioner 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om statens pensioner (1295/2006) 73 § 1 mom. 5 punkten och 84 § 2 mom., 
ändras 10 § 3 mom., 11 § 1 mom., 15 § 1 och 3 mom., 19 § 1 mom. 1 punkten, 21 § 1 

mom., rubriken för 23 § samt 23 § 1 mom., 39 § 2 mom., 49 §, 73 § 2 mom., rubriken för 74 § 
samt 74 § 1 mom. och 122 § 3 och 5 mom., 

av dem 10 § 3 mom. sådant det lyder i lag 927/2009 samt 49 § och 122 § 3 och 5 mom. så-
dana de lyder i lag 468/2010, samt 

fogas till 14 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 927/2009, ett nytt 4 mom. och till 73 § 
nya 4 och 5 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse 
 
 

10 §  

Ålderspensionens belopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Någon förtidsminskning görs inte, om en 

arbetstagare som får arbetslöshetsdagpenning 
på basis av den rätt till tilläggsdagar som av-
ses i 6 kap. 9 § 2 mom. i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa (1290/2002) går i ålders-
pension vid 62 års ålder.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

Föreslagen lydelse 
 
 

10 § 

Ålderspensionens belopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Någon förtidsminskning görs inte, om en 

arbetstagare som får arbetslöshetsdagpenning 
på basis av den rätt till tilläggsdagar som av-
ses i 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa (1290/2002) går i 
ålderspension vid 62 års ålder.   
— — — — — — — — — — — — — —  
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11 §  

Begynnelsetidpunkt för ålderspension 

Ålderspension och förtida ålderspension 
börjar från ingången av kalendermånaden ef-
ter den under vilken arbetstagaren har uppnått 
den ålder som berättigar till ålderspension el-
ler förtida ålderspension och slutat i den an-
ställning på basis av vilken han eller hon an-
söker om ålderspension. Ålderspension och 
förtida ålderspension beviljas dock inte utan 
giltigt skäl retroaktivt för längre tid än tre 
månader före ansökan om pension. 

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 §  

Rätten till deltidspension 

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

15 §  

Deltidspensionens belopp 

Deltidspensionens belopp är 50 procent av 
skillnaden mellan den stabiliserade inkomsten 
av heltidsarbete som omfattats av arbetspen-
sionslagarna och inkomsten av deltidsarbete 
som omfattas av arbetspensionslagarna (in-
komstbortfall). 
— — — — — — — — — — — — — —  

11 § 

Begynnelsetidpunkt för ålderspension 

Ålderspension och förtida ålderspension 
börjar från ingången av kalendermånaden ef-
ter den under vilken arbetstagaren har upp-
nått den ålder som berättigar till ålderspen-
sion eller förtida ålderspension och slutat i 
den anställning på basis av vilken han eller 
hon ansöker om ålderspension. Uppskjuten 
ålderspension och sådan ålderspension utan 
förtidsminskning som avses i 10 § 3 mom. 
börjar från ingången av den kalendermånad 
som följer på ansökan om pension. Annan 
ålderspension än uppskjuten ålderspension 
och ovan avsedd ålderspension utan förtids-
minskning kan även beviljas retroaktivt, dock 
inte utan giltigt skäl för längre tid än tre må-
nader före månaden för ansökan om pension. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Rätten till deltidspension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om det arbetsavtal som gäller deltidsarbe-

te för en arbetstagare som har deltidspension 
enligt denna lag sägs upp och arbetstagaren 
inte är skyldig att utföra arbete under upp-
sägningstiden eller hans eller hennes arbets-
tid annars minskar under uppsägningstiden 
så att arbetstidsvillkoret enligt 1 mom. 3 
punkten inte längre uppfylls, anses arbetsta-
garen under sex veckor från det att arbetsti-
den minskade, dock inte efter uppsägningsti-
den, uppfylla villkoren för erhållande av del-
tidspension. 
 
 

15 § 

Deltidspensionens belopp 

Deltidspensionens belopp är 50 procent av 
skillnaden mellan den stabiliserade inkoms-
ten och inkomsten av deltidsarbete som om-
fattas av arbetspensionslagarna (inkomstbort-
fall). 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
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Har arbetstagaren rätt att få deltidspension 
också enligt någon annan arbetspensionslag, 
utgör deltidspensionen enligt denna lag sam-
ma relativa andel av den i 1 mom. nämnda 
skillnaden mellan förvärvsinkomsterna som 
de av denna lag omfattade arbetsinkomster 
som beaktats i den stabiliserade inkomsten 
utgör av motsvarande arbetsinkomster enligt 
de lagar på grundval av vilka deltidspension 
beviljas. 

Har arbetstagaren samtidigt rätt till deltids-
pension med stöd av två eller flera arbets-
pensionslagar, utgör deltidspensionen enligt 
denna lag en lika stor andel av hela deltids-
pensionen som de arbetsinkomster på basis 
av vilka pension enligt denna lag beviljas ut-
gör av de arbetsinkomster som beaktats i den 
stabiliserade inkomsten och som baserar sig 
på de arbetspensionslagar med stöd av vilka 
deltidspension beviljas. 
 

 
19 §  

Justering av deltidspensionens belopp 

Deltidspensionens belopp justeras, om 
1) det har inträffat en permanent förändring 

i deltidspensionstagarens förvärvsinkomster 
under tiden för deltidsarbete och denna för-
ändring på ett betydande sätt avviker från den 
allmänna löneutvecklingen, eller 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 §  

Indragning av deltidspension och erhållande 
av ny deltidspension 

Deltidspensionen dras in från ingången av 
månaden efter den under vilken arbetstagaren 
inte längre uppfyller villkoren i 14 § 1 mom. 
3 och 4 punkten för erhållande av pensionen, 
om inte något annat följer av 20 §. Om denna 
dag är kalendermånadens första dag, dras 
dock deltidspensionen in från denna dag. Del-
tidspension kan också dras in retroaktivt. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

23 §  

Övergång från deltidspension till ålderspen-
sion 

Förutsättningen för att en arbetstagare som 
får deltidspension skall få ålderspension är 
att deltidsarbetet har upphört och att arbets-
tagaren innan deltidspensionen upphör och 

19 § 

Justering av deltidspensionens belopp 

Deltidspensionens belopp justeras, om 
1) det har inträffat en permanent förändring 

i deltidspensionstagarens förvärvsinkomster 
av deltidsarbetet, så att dessa förvärvsin-
komster kännbart avviker från de förvärvsin-
komster av deltidsarbete som beaktades när 
deltidspensionen bestämdes och som juste-
rats till granskningstidpunktens nivå med lö-
nekoefficienten enligt 70 §, eller 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 

Indragning av deltidspension och erhållande 
av deltidspension pä nytt 

Deltidspensionen dras in från ingången av 
kalendermånaden efter den under vilken ar-
betstagaren inte längre uppfyller de villkor 
för att få pension som föreskrivs i 14 § 1 
mom. 1, 3 och 4 punkten, om inte något annat 
följer av 20 §. Om denna dag är kalendermå-
nadens första dag, dras dock deltidspensio-
nen in från och med denna dag. Deltidspen-
sion kan också dras in retroaktivt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

23 § 

Omvandling av deltidspension till ålderspen-
sion  

Om en deltidspensionerad arbetstagare 
inte ansöker om ålderspension efter att ha 
fyllt 68 år, omvandlas deltidspensionen när 
pensionstagaren fyller 68 år till en ålders-
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deltidsarbetet slutar har uppnått den ålder då 
han eller hon har rätt att gå i ålderspension. 

Fortsätter arbetstagaren i deltidsarbete efter 
att ha fyllt 68 år, omvandlas deltidspensionen 
vid 68 års ålder till en ålderspension som är 
lika stor som deltidspensionen. När arbetsta-
garen upphör med deltidsarbetet beräknas ål-
derspensionen på ansökan på nytt. 

 
 

39 §  

Begynnelsetidpunkten för full invalidpension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Full invalidpension börjar dock från in-

gången av månaden efter den under vilken 
arbetsoförmågan började, om 

1) pensionsansökan har gjorts innan Folk-
pensionsanstalten har fastställt primärtiden 
för sjukdagpenningen, och det före utgången 
av den andra kalendermånaden som följer på 
pensionsansökan inte har beviljats sådan dag-
penning som skall betalas för minst en månad 
utan avbrott och som hänför sig till tiden efter 
arbetsoförmågans början, eller 

2) dagpenningsansökan som hänför sig till 
tiden efter arbetsoförmågans början har av-
slagits, och arbetstagaren inte har beviljats 
sådan dagpenning som skall betalas för minst 
en månad utan avbrott och som hänför sig till 
tiden efter avslaget. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

49 §  

Justering, indragning eller avbrytande av in-
validpension retroaktivt 

Pensionen kan dras in eller justeras eller ut-
betalningen av den kan avbrytas retroaktivt 
för högst ett år. Denna tid beräknas från in-
gången av kalendermånaden efter den under 
vilken pensionstagaren ansökt om justering 
eller den kommunala pensionsanstalten vid-
tagit justeringsåtgärder. Om utbetalningen av 

pension som är lika stor som deltidspensio-
nen. En ålderspension som är lika stor som 
deltidspensionen omvandlas inte med en livs-
längdskoefficient. När arbetstagaren ansöker 
om ålderspension, omräknas ålderspensio-
nen och omvandlas med livslängdskoefficien-
ten i enlighet med 72 §.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

39 § 

Begynnelsetidpunkten för full invalidpension 

— — — — — — — — — — — — — —  
 Full invalidpension börjar dock från in-

gången av månaden efter den under vilken 
arbetsoförmågan inträdde, om 

1) pensionsansökan har gjorts innan Folk-
pensionsanstalten har fastställt primärtiden 
för sjukdagpenningen, och det före utgången 
av den andra kalendermånad som följer på 
pensionsansökan inte har beviljats sådan 
dagpenning som ska betalas för minst en må-
nad utan avbrott och som hänför sig till tiden 
efter att arbetsoförmågan inträtt,  

2) dagpenningsansökan som hänför sig till 
tiden efter att arbetsoförmågan inträtt har 
avslagits, och arbetstagaren inte har beviljats 
sådan dagpenning som ska betalas för minst 
en månad utan avbrott och som hänför sig till 
tiden efter avslaget, eller 

3) arbetsoförmågan inträder efter utgång-
en av primärtiden för sjukdagpenningen och 
arbetstagaren har beviljats sjukdagpenning 
enligt 8 kap. 9 § 5 mom. i sjukförsäkringsla-
gen för tiden efter arbetsoförmågans inträde. 
— — — — — — — — — — — — — —  
   
 

49 § 

Justering, indragning eller avbrytande av in-
validpension retroaktivt  

Pensionen kan dras in eller justeras eller 
utbetalningen av den kan avbrytas retroaktivt 
för högst två år. Denna tid beräknas från in-
gången av kalendermånaden efter den under 
vilken pensionstagaren ansökt om justering 
eller den kommunala pensionsanstalten vid-
tagit justeringsåtgärder. Om utbetalningen av 
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invalidpension har avbrutits, justeras eller in-
dras dock pensionen från tidpunkten för av-
brytandet. 

 
 
 

73 §  

Primära förmåner som dras av från pension 

— — — — — — — — — — — — — —  
5) livränta beviljad med stöd av lagen om 

skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), 
och 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om en arbetstagare har rätt till en i 1 mom. 
nämnd förmån, betalas i pension enligt denna 
lag en lika stor del av skillnaden mellan det 
sammanlagda beloppet av alla arbetspensio-
ner och den i 1 mom. nämnda förmånen som 
pensionen enligt denna lag utgör av samtliga 
arbetspensioner. 

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

invalidpension har avbrutits, ska utbetalning-
en av pensionen dock justeras eller pensio-
nen dras in från och med tidpunkten för av-
brytandet.  
 
 

73 § 

Primära förmåner som dras av från pension  

— — — — — — — — — — — — — —  
(upphävs) 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Trots 1 mom. är pensionen efter att den 

primära förmånen dragits av dock minst lika 
stor som den pension som arbetstagaren har 
intjänat på grundval av arbetsinkomsterna 
enligt arbetspensionslagarna efter året för 
skadefallet i fråga om den primära förmånen. 
I pension enligt denna lag betalas till arbets-
tagaren en lika stor del av skillnaden mellan 
det sammanlagda beloppet av alla arbets-
pensioner och den primära förmånen, dock 
minst av det minimibelopp som avses ovan, 
som pensionen enligt denna lag utgör av ar-
betstagarens samtliga arbetspensioner. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om det till pension eller en primär förmån 
i enlighet med denna lag har lagts en en-
gångsförhöjning, beaktas pensionen eller den 
primära förmånen till engångsförhöjt belopp 
när den primära förmånen dras av. 

Om skadefallet i fråga om den primära 
förmånen har inträffat före 2004, görs dock 
inget avdrag enligt 1 och 2 mom. för den 
primära förmånen. 
 

 
74 §  

Inverkan på pensionsbeloppet av ändringar 
av en primär förmån 

Beviljas pensionstagaren en primär förmån 
eller ändras beloppet av en primär förmån el-
ler en pension enligt denna lag av någon an-
nan orsak än en i 75 § avsedd indexjustering, 
justeras pensionsbeloppet. Pensionsbeloppet 
justeras också, om från pension som avses i 
denna lag har avdragits en primär förmån och 

74 § 

Inverkan på pensionsbeloppet av ändringar 
av en primär förmån eller pension 

Avdraget av en primär förmån från pensio-
nen justeras, om pensionstagaren beviljas en 
ny primär förmån eller om beloppet av en 
primär förmån eller av en pension enligt 
denna lag förändras av någon annan orsak 
än en indexjustering som det bestäms om i 75 
§ eller en engångsförhöjning. Pensionsbe-
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pensionstagaren beviljas annan arbetspension. 
Från delinvalidpension avdras dock inte dag-
penning eller ersättning för inkomstbortfall 
enligt lagen om olycksfallsförsäkring, trafik-
försäkringslagen eller lagen om olycksfall i 
militärtjänst, om dagpenningen eller ersätt-
ningen har beviljats på grund av ett olycksfall 
eller en trafikskada som inträffat under tiden 
med delinvalidpension. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

84 §  

Justering av familjepension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Familjepensionens belopp justeras också 

när en engångsförhöjning i enlighet med 81 § 
4 mom. läggs till den invalidpension som lig-
ger till grund för familjepensionen. I detta 
fall justeras familjepensionen från samma 
tidpunkt som vid vilken engångsförhöjningen 
läggs till invalidpensionen. 

 
 

122 §  

Betalning av pension till Folkpensionsanstal-
ten eller en arbetslöshetskassa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den kommunala pensionsanstalten kan be-

tala en pension som den beviljat retroaktivt 
till Folkpensionsanstalten på det sätt som av-
ses i 2 mom. även då den kommunala pen-
sionsanstalten fortsätter att betala ut rehabili-
teringsstöd som beviljats med anledning av 
ändringssökande, beviljar förmånstagaren 
familjepension enligt denna lag, i enlighet 
med 173 § rättar ett tidigare beslut, i övrigt 
justerar beloppet av en beviljad pension eller, 
efter ett beslut om rättelse, beviljar fortsatt 
rehabiliteringsstöd.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 Har en arbetstagare fått studiepenning, 
vuxenstudiepenning eller bostadstillägg enligt 
lagen om studiestöd (65/1994) för samma tid 

loppet justeras också, om en primär förmån 
har avdragits från pension enligt denna lag 
och pensionstagaren beviljas en annan ar-
betspension, eller om beloppet av en annan 
arbetspension förändras av någon annan or-
sak än en indexjustering eller engångsför-
höjning. Från delinvalidpension avdras dock 
inte dagpenning och ersättning för inkomst-
bortfall enligt lagen om olycksfallsförsäk-
ring, trafikförsäkringslagen eller lagen om 
olycksfall i militärtjänst, om dagpenningen 
eller ersättningen har beviljats på grund av ett 
olycksfall eller en trafikskada som inträffat 
under tiden med delinvalidpension.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

84 § 

Justering av familjepension 

— — — — — — — — — — — — — —  
(2 mom. upphävs) 

 
 
 
 
 
 
 
 

122 § 

Betalning av pension till Folkpensionsanstal-
ten eller en arbetslöshetskassa  

— — — — — — — — — — — — — —  
Den kommunala pensionsanstalten betalar 

på yrkande av Folkpensionsanstalten en pen-
sion som den beviljat retroaktivt till Folkpen-
sionsanstalten på det sätt som avses i 2 mom. 
även då den kommunala pensionsanstalten 
fortsätter att betala ut rehabiliteringsstöd som 
beviljats med anledning av ändringssökande, 
beviljar förmånstagaren familjepension enligt 
denna lag, i enlighet med 173 § rättar ett tidi-
gare beslut, i övrigt justerar beloppet av en 
beviljad pension eller, efter ett beslut om rät-
telse, beviljar fortsatt rehabiliteringsstöd.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Har en arbetstagare fått studiepenning eller 
bostadstillägg enligt lagen om studiestöd 
(65/1994) för den tid för vilken han eller hon 
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för vilken han eller hon retroaktivt beviljas 
annan pension än delinvalidpension, ska den 
kommunala pensionsanstalten på yrkande av 
Folkpensionsanstalten betala den retroaktiva 
pensionen till Folkpensionsanstalten till den 
del pensionen till sitt belopp motsvarar det 
studiestöd som har betalats för samma tid. 

 
 

retroaktivt beviljas annan pension än delinva-
lidpension, ska den kommunala pensionsan-
stalten på yrkande av Folkpensionsanstalten 
betala den retroaktiva pensionen till Folkpen-
sionsanstalten till den del pensionen till sitt 
belopp motsvarar det studiestöd som har be-
talats för samma tid.  
                 

 ——— 
Denna lag träder i kraft den    20  . 
På pensionsansökningar som är anhängiga 

när denna lag träder i kraft tillämpas 11 § 1 
mom. sådant det lyder vid lagens ikraftträ-
dande. 

Om pensionsfallet inträffar den 1 januari 
2013 eller därefter ska 73 § 2 och 5 mom. 
tillämpas på pensionen. På ansökan av ar-
betstagaren ska de nämnda momenten till-
lämpas också på pension som beviljats ho-
nom eller henne före 2013, om pensionsfallet 
inträffat den 1 januari 2007 eller därefter, en 
primär förmån dragits av från pensionen och 
arbetstagaren genom tillämpning av nämnda 
moment får en större pension än tidigare. I 
detta fall justeras pensionsbeloppet från och 
med den 1 januari 2013, om ansökan inkom-
mer till pensionsanstalten senast den 30 juni 
2013, och på grundval av ansökningar som 
inkommit efter nämnda datum från ingången 
av kalendermånaden efter det att ansökan in-
kom.  

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