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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om kommunala pensioner, la-
gen om statens pensioner, en lag om ändring av lagen om 
statens pensioner och pensionslagen för evangelisk-
lutherska kyrkan 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen 
om kommunala pensioner, lagen om statens 
pensioner, en lag om ändring av lagen om 
statens pensioner och pensionslagen för 
evangelisk-lutherska kyrkan ändras. Verk-
ställigheten av pensionsskyddet för anställda 
som omfattas av pensionslagen för evange-
lisk-lutherska kyrkan och verkställigheten av 
uppgifter som direkt hänför sig till arbetsgi-
vare samt behörigheten i anslutning till dessa 
funktioner ska överföras till den kommunala 
pensionsanstalten. Eftersom flera bestämmel-
ser i pensionslagen för evangelisk-lutherska 
kyrkan motsvarar bestämmelserna i lagen om 
kommunala pensioner föreslås det att de be-
stämmelser i pensionslagen för evangelisk-
lutherska kyrkan som gäller ändringssökan-
de, utlämnande och erhållande av uppgifter 
samt arrangemanget med sista pensionsan-
stalt ska upphävas. I pensionslagen för evan-
gelisk-lutherska kyrkan kommer man till 
denna del att hänvisa till bestämmelserna i 
lagen om kommunala pensioner. 

Det föreslås inte några ändringar som gäll-
er finansieringen av kyrkans pensionssystem 

eller pensionsfonderingen, utan båda verk-
samhetsformerna kommer att fortsätta precis 
som för närvarande. Kyrkans centralfond 
kommer alltjämt att ta ut även pensionsavgif-
terna. 

I pensionslagen för evangelisk-lutherska 
kyrkan föreslås dessutom sådana ändringar 
som föranleds av Europeiska unionens för-
ordningar. Ändringarna motsvarar de änd-
ringar som redan har gjorts i arbetspensions-
lagarna för den privata sektorn och i arbets-
pensionslagarna för andra delar av den of-
fentliga sektorn. 

Dessutom skall i kommunala pensionsla-
gen och statens pensionslag göras nödvändi-
ga ändringar då förberedningen av dessa la-
gar övergår från finansministeriet till social- 
och hälsovårdsministeriet. 

Det föreslås att bestämmelserna om sista 
pensionsanstalt i lagen om statens pensioner 
och i pensionslagen för evangelisk-lutherska 
kyrkan överförs till lagen om kommunala 
pensioner. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2012. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 Lagstiftning och praxis 

Bestämmelser om pensioner för arbetstaga-
re i anställning hos evangelisk-lutherska kyr-
kan i Finland nedan kallad kyrkan finns i 
pensionslagen för evangelisk-lutherska kyr-
kan 261/2008, nedan kallad kyrkans pen-
sionslag. Enligt kyrkans pensionslag bestäms 
arbetstagarnas rätt till pension och familje-
pension samt rehabiliteringsförmån av Kyr-
kans centralfonds medel enligt lagen om sta-
tens pensioner (1295/2006) och lagen om in-
förande av lagen om statens pensioner 
(1296/2006). 

Det finns ca 19 000 personer i anställning 
som omfattas av kyrkans pensionslag. Kyr-
kans centralfond svarar dessutom för den del 
av pensionsskyddet som kallas fribrev för ca 
65 000 personer som ännu inte har gått i pen-
sion men som någon gång under sin karriär 
har varit försäkrade enligt kyrkans pensions-
lag. Kyrkans centralfond svarar för ca 16 500 
pensioner som betalas ut. 

Kyrkans centralfond är kyrkans pensions-
anstalt, och kyrkostyrelsen är styrelse för 
fonden. Revision av kyrkans centralfonds rä-
kenskaper och förvaltning utförs av revisorer 
som valts av kyrkomötet. För placering av 
medlen i pensionsfonden inom Kyrkans cen-
tralfond har kyrkostyrelsen för sin mandatpe-
riod tillsatt en direktion för pensionsfonden 
inom Kyrkans centralfond. Direktionen för 
pensionsfonden inom Kyrkans centralfond 
ska besluta om placeringen av pensionsfon-
dens medel, principerna för placeringarna 
och tillsynen. Finansinspektionen utövar till-
syn över den placeringsverksamhet som 
Kyrkans centralfond idkar. 

Det kommunala pensionssystemet baserar 
sig på lagen om kommunala pensioner 
(549/2003). Antalet kommunala anställningar 
som omfattas av det kommunala pensionssy-
stemet är ca 497 000. Pensionsskyddet enligt 
lagen om kommunala pensioner sköts av 
Keva (nedan även kallad den kommunala 
pensionsanstalten). 

Kyrkostyrelsen och Kommunernas pen-
sionsförsäkring (i dagens läge Keva) ingick 

år 2008 ett avtal enligt vilket verkställigheten 
av pensionsskyddet enligt kyrkans pensions-
lag skulle överföras till den kommunala pen-
sionsanstalten år 2011. Ikraftträdandet av av-
talet tidigarelades i ett senare skede så att 
verkställigheten av kyrkans pensionsskydd 
överfördes till den kommunala pensionsan-
stalten redan vid ingången av 2010. Den 
kommunala pensionsanstalten övertog de 
uppgifter som hänför sig till enskilda kunder 
som omfattas av kyrkans pensionslag och en 
del av de uppgifter som direkt hänför sig till 
arbetsgivarkunder. För närvarande sköts 
verkställigheten av kyrkans pensionsskydd 
vid den kommunala pensionsanstalten delvis 
av kyrkans egna anställda och ett eget pen-
sionsberäkningssystem, men avsikten är att 
behandlingen av pensionsansökningar ska 
överföras till det nya pensionsbehandlingssy-
stem som kommer att tas i bruk vid den 
kommunala pensionsanstalten vid ingången 
av 2012. 

Kyrkans centralfond deltar i Pensions-
skyddscentralens verksamhet och svarar för 
sin del för täckandet av Pensionsskyddscen-
tralens kostnader och är delägare i bolaget 
Arek Ab, som för arbetspensionssystemet 
producerar tjänster i anslutning till registret 
över intjänad pension. 

Från ingången av 2011 sköter den kommu-
nala pensionsanstalten också verkställigheten 
av pensionsskyddet för statligt anställda och 
från ingången av 2012 verkställigheten för 
pensionsskyddet för anställda hos Folkpen-
sionsanstalten (nedan kallad FPA). Det finns 
ca 700 000 personer som omfattas av det 
kommunala pensionsskyddet, statens pen-
sionsskydd och kyrkans pensionsskydd samt 
pensionsskyddet för FPA:s personal, och 
pension betalas ut till mer än 600 000 perso-
ner. 

Det kommunala pensionssystemet samt sta-
tens, kyrkans och FPA:s pensionssystem om-
fattas av principen om sista pensionsanstalt. 
I lagen om kommunal pension, lagen om sta-
tens pensioner och kyrkans pensionslag finns 
bestämmelser om den sista pensionsanstal-
tens uppgifter, om hur den sista pensionsan-
stalten bestäms och om ersättning för den sis-
ta pensionsanstaltens kostnader. 



 RP 30/2011 rd  
  

 

4 

1.2 Bedömning av nuläget  

En viktig orsak till överföringen av verk-
ställigheten av kyrkans pensionsskydd till 
den kommunala pensionsanstalten var att det 
i förhållande till antalet anställda som omfat-
tas av pensionssystemet blir dyrt för Kyrkans 
centralfond att sköta och upprätthålla det. 
Därför är det inte längre ändamålsenligt att 
verkställigheten av kyrkans pensionsskydd 
sköts separat. 

Det behövs allt mer pengar för de informa-
tionssystem som arbetspensionssystemet 
kräver. Systemen kräver kontinuerligt under-
håll; de måste utvecklas och förnyas med ca 
5—10 års mellanrum för att kunna användas 
vid skötseln av arbetspensionsskyddet för 
närvarande och i den närmaste framtiden. 
Därför är pensionsanstalternas underhålls- 
och utvecklingskostnader för informationssy-
stemen höga och kräver att personalen stän-
digt får utbildning. 

När verkställigheten av kyrkans pensions-
skydd överfördes till den kommunala pen-
sionsanstalten genom avtalet mellan kyrko-
styrelsen och den kommunala pensionsan-
stalten behöll Kyrkans centralfond det juri-
diska ansvaret för pensionsverksamheten en-
ligt kyrkans pensionslag och rätten att utöva 
offentlig makt. Det här kommer till uttryck 
bl.a. genom att pensionsbesluten meddelas i 
Kyrkans centralfonds namn. Arrangemanget 
förorsakar förvirring bland pensionssökande-
na och dem som begär förhandsuppgifter ef-
tersom man ska kontakta den kommunala 
pensionsanstalten medan besluten och svaren 
kommer i Kyrkans centralfonds namn. Det 
bidrar också till att fördunkla det faktiska ut-
övandet av offentlig makt i anslutning till be-
sluten. Det är därför ändamålsenligt att ge-
nom lagändringar överföra de uppgifter som 
gäller verkställighet av kyrkans pensions-
skydd till den kommunala pensionsanstalten. 
Överföringen av uppgifterna motsvarar de 
ändringar som genomförts i fråga om verk-
ställigheten av statens pensionsskydd och 
FPA:s personalpensioner. 

Kyrkans centralfond kommer alltjämt att ha 
hand om de uppgifter som hänför sig till fi-
nansieringen av pensionsskyddet, placering-
en av pensionsmedel och uttagandet av pen-
sionsavgifter. 

1.3 Principen om sista pensionsanstalt 

Bestämmelser om sista pensionsanstalt 
finns för närvarande i lagen om kommunala 
pensioner, lagen om statens pensioner och 
kyrkans pensionslag. Eftersom det föreslås 
att den kommunala pensionsanstalten från 
ingången av 2012 ska ha hand om pensions-
skyddet för alla de offentliga pensionssystem 
som har anslutits till arrangemanget med sis-
ta pensionsanstalt är det tydligast om be-
stämmelserna finns i en enda lag. 
 
1.4 Europaparlamentets och rådets för-

ordning om samordning av de socia-
la trygghetssystemen 

Europaparlamentet och rådet antog den 
29 april 2004 förordning (EG) nr 883/2004 
om samordning av de sociala trygghetssy-
stemen, nedan kallad grundförordningen, och 
den 16 september 2009 förordning (EG) nr 
987/2009 om tillämpningsbestämmelser till 
förordning (EG) nr 883/2004 om samordning 
av de sociala trygghetssystemen, nedan kal-
lad tillämpningsförordningen. Syftet med den 
nya lagstiftningen är att förenkla och förtyd-
liga de gällande gemenskapsbestämmelserna 
om sådana personers sociala trygghet som 
flyttar mellan unionens medlemsstater. 

Som en följd av grundförordningen och 
dess tillämpningsförordning bör den natio-
nella lagstiftningen preciseras och moderni-
seras. Ändringarna har ännu inte gjorts i kyr-
kans pensionslag. 
 
2  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

2.1 Målsättning 

Syftet med propositionen är att verkställig-
heten av kyrkans pensionsskydd vad gäller 
de uppgifter som hänför sig till enskilda kun-
der som omfattas av kyrkans pensionssystem 
ska kunna skötas vid den kommunala pen-
sionsanstalten med samma system och sam-
ma befogenheter som verkställigheten av sta-
tens pensionsskydd och pensionsskyddet för 
FPA:s personal. Dessutom ska den kommu-
nala pensionsanstalten kunna fullgöra uppgif-
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ter som hänför sig till arbetsgivarkunder 
inom kyrkan. 

Eftersom pensionssystemen för staten, 
kommunerna, kyrkan och FPA är nästan 
identiska i fråga om förmåner kan samma in-
formationssystem användas vid den kommu-
nala pensionsanstalten för skötseln av alla 
dessa pensionssystem. Detta medför bety-
dande besparingar för de offentliga pensions-
systemen, eftersom man inte separat behöver 
utveckla liknande informationssystem vid de 
olika inrättningarna. Besparingar görs likaså i 
fråga om underhållskostnaderna för informa-
tionssystemen. 

Avsikten är dessutom att förenkla lagstift-
ningen genom att de bestämmelser som gäll-
er tillämpningen av principen om sista pen-
sionsanstalt i fråga om kommunerna, staten 
och kyrkan överförs till lagen om kommuna-
la pensioner. 
 
2.2 De viktigaste förslagen 

I propositionen föreslås att verkställigheten 
av pensionsskyddet för anställda som omfat-
tas av pensionslagen för evangelisk-lutherska 
kyrkan och verkställigheten av uppgifter som 
direkt hänför sig till arbetsgivare samt behö-
righeten i anslutning till dessa funktioner ska 
överföras till den kommunala pensionsanstal-
ten. Den kommunala pensionsanstalten 
kommer då att ha hand om bl.a. registrering 
av uppgifter om anställningsförhållanden, ut-
redningar av arbetsförhållandet, gransk-
ningsverksamhet som hänför sig till arbetsgi-
varna, enskilda omräkningar av fribrev, ut-
dragstjänster, behandling av förhandsförfråg-
ningar, behandling av pensions- och rehabili-
teringsansökningar, yrkesinriktad rehabiliter-
ing, medicinsk bedömning, handläggning av 
besvär, utbetalning av pensioner, pensionsut-
redningar, återkrav och arkivering. Dessutom 
ska den kommunala pensionsanstalten ha 
hand om tillsyn, kommunikation, nättjänster, 
arbetsgivarutbildning och annan utbildning, 
ärenden som hänför sig till aktuariefunktio-
nen, statistikföring samt beredning av kyr-
kans pensionslag tillsammans med Kyrkans 
centralfond. 

Eftersom flera bestämmelser i kyrkans pen-
sionslag motsvarar bestämmelserna i lagen 
om kommunala pensioner är det ändamålsen-

ligt att upphäva de bestämmelser i kyrkans 
pensionslag som gäller ändringssökande, ut-
lämnande och erhållande av uppgifter samt 
arrangemanget med sista pensionsanstalt. 
I kyrkans pensionslag kommer man till denna 
del att hänvisa till bestämmelserna i lagen 
om kommunala pensioner. 

Det föreslås inte några ändringar som gäll-
er finansieringen av kyrkans pensionssystem 
eller pensionsfonderingen, utan båda verk-
samhetsformerna kommer att fortsätta precis 
som för närvarande. Kyrkans centralfond 
kommer alltjämt att ta ut även pensionsavgif-
terna. 

När den kommunala pensionsanstalten 
meddelar pensionsbeslut som gäller anställda 
som omfattas av kyrkans pensionslag använ-
der den Kyrkans centralfonds medel för att 
betala pensionerna och sköter dess uppgifter i 
fråga om betalningen av pensioner. Den 
kommunala pensionsanstalten är en offentlig 
myndighet, och i enlighet med principerna 
om god förvaltning och god ekonomi bör ut-
gångspunkten vara att skötseln av dessa upp-
gifter, liksom alla åtgärder som påverkar 
Kyrkans centralfonds ekonomi och skötseln 
av den, på ett heltäckande sätt omfattas av 
extern och intern kontroll, oberoende av hur 
skötseln av uppgifterna har organiserats i 
varje enskilt fall. Den kommunala pensions-
anstalten bör som ett led i sin interna kontroll 
säkerställa att de uppgifter som hänför sig till 
Kyrkans centralfond sköts på ett lagenligt 
och korrekt sätt. 

Staten betalar den kommunala pensionsan-
stalten ersättning för betalningen av statens 
pensionsutgifter och skötseln av pensions-
skyddet för statligt anställda. För att finans-
ministeriet ska kunna säkerställa att det beta-
lar korrekta summor har det förordnat en re-
visor som utifrån den kommunala pensions-
anstaltens bokföring och annat material ska 
granska de uppgifter som ligger till grund för 
den kommunala pensionsanstaltens beräk-
ningar. Det föreslås att den revisor som för-
ordnats av finansministeriet samtidigt ska 
kontrollera att även Kyrkans centralfonds be-
talningsandelar är korrekta. 

Det föreslås också att bestämmelserna om 
sista pensionsanstalt i lagen om statens pen-
sioner och kyrkans pensionslag ska överföras 
till lagen om kommunala pensioner, eftersom 
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den kommunala pensionsanstalten har hand 
om pensionsskyddet enligt alla offentliga 
pensionssystem som anslutits till arrange-
manget med sista pensionsanstalt. 

I kyrkans pensionslag föreslås dessutom 
sådana ändringar som föranleds av Europeis-
ka unionens förordningar. Ändringarna mot-
svarar de ändringar som redan har gjorts i ar-
betspensionslagarna för den privata sektorn 
och i arbetspensionslagarna för andra delar 
av den offentliga sektorn. I den nationella 
lagstiftningen utses de i grundförordningen 
avsedda behöriga myndigheterna och institu-
tionerna, institutionerna på bosättningsorten 
och institutionerna på vistelseorten samt in-
stitutioner, organ och förbindelseorgan som 
har utsetts till behöriga. Dessutom utfärdas 
det bestämmelser om de olika inrättningarnas 
uppgifter och om hur behörigheten fördelas 
på dem enligt förmån och uppgifter på det 
sätt som föreskrivs i bilagorna till den tidiga-
re tillämpningsförordningen 574/72. I lagen 
föreslås bestämmelser om inrättningarnas 
skyldighet att fastställa den lagstiftning som 
ska tillämpas samt om deras uppgifter när det 
gäller att utfärda intyg och andra handlingar 
som ska företes. De handlingar som ska före-
tes har samma innehåll och utformning i 
samtliga medlemsländer. 

I regeringsprogrammet kom man överens 
om att förberedningen av den offentliga sek-
torns pensionslagar överförs från finansmini-
steriet till social- och hälsovårdsministeriet. I 
kommunala pensionslagen och statens pen-
sionslag föreslås nödvändiga ändringar som 
behövs för detta. Paragraferna som gäller fi-
nansieringen av pensionssystemen skall inte 
ändras. Den egentliga överföringen av kom-
petensen görs genom ändring av reglemente 
för statsrådet och förordningarna om ministe-
rierna. 
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

Propositionen har inte några konsekvenser 
för pensionsförmånerna för de anställda som 
omfattas av kyrkans pensionslag eller för 
pensionsutgifterna. 

Utan kostnaderna för placeringsverksamhet 
rör sig Kyrkans centralfonds förvaltnings-

kostnader för pensionssystemet kring 4—5 
miljoner euro per år. Motsvarande förvalt-
ningskostnader för det kommunala pensions-
systemet uppgår till ca 52 miljoner euro per 
år. 

Enligt den kommunala pensionsanstaltens 
bedömning kommer skötseln av kyrkans 
pensionsskydd att medföra årliga kostnader 
till ett belopp av ca 3,5 miljoner euro, med 
utgångspunkt i den nuvarande volymen på ca 
1 500 nya pensioner och ca 16 500 pensioner 
som ska betalas ut och med beaktande av den 
planerade arbetsfördelningen. Vid den kom-
munala pensionsanstalten beräknas kostna-
derna under övergångsperioden uppgå till 
högst ca 100 000 euro. Dessutom har Kyr-
kans centralfond betalat och kommer den att 
betala vissa andra kostnader under över-
gångsperioden, bl.a. kostnader som hänför 
sig till konversioner mellan informationssy-
stemen. Inom det kommunala pensionssy-
stemet beräknas skötseln av kyrkans pen-
sionsärenden skapa volymfördelar som rör 
sig kring några hundratusen euro per år. 

Avsikten är att Kyrkans centralfond månat-
ligen ska överföra de medel som behövs för 
betalningen av pensionsutgifterna till den 
kommunala pensionsanstalten. Kyrkans cen-
tralfond ska för skötseln av pensionsärenden 
betala den kommunala pensionsanstalten en 
ersättning som motsvarar självkostnadsvärdet 
enligt en sådan andel som motsvarar pen-
sionsbesluts- och utbetalningsvolymen av de 
fasta och rörliga kostnaderna för verksamhe-
ten, avskrivningar av produktionsfaktorer 
med lång verkningstid samt kostnader för 
och investeringar i funktioner som endast 
tjänar Kyrkans centralfonds behov. 

Utöver den fortlöpande ersättning som 
grundar sig på beräkningen av självkostnads-
värdet ska Kyrkans centralfond betala den 
kommunala pensionsanstalten ersättning för 
kostnader som uppkommit före lagens ikraft-
trädande och som föranleds av överföringen 
av kyrkans pensionsärenden. Avsikten är att 
man i samband med överföringen av uppgif-
terna ska överföra informationssystemet Kir-
ke utan vederlag till den kommunala pen-
sionsanstalten. Kirke ägs delvis av Kyrkans 
centralfond. 
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3.2 Konsekvenser för myndigheterna 

Finansministeriet svarar för tillsynen över 
den allmänna verksamheten vid den kommu-
nala pensionsanstalten. Tillsynen har ordnats 
enligt samma grunder som statens tillsyn 
över kommunalförvaltningen i allmänhet. Ju-
ridiskt sett är tillsynen laglighetsövervakning 
och delvis kontroll av ändamålsenligheten i 
samband med vilken också pensionsanstal-
tens funktionsduglighet utvärderas. Upp-
märksamhet fästs i synnerhet vid anstaltens 
förmåga att sörja för skötseln av det lagstad-
gade pensionsskyddet. De områden som 
granskas särskilt är sätten att verkställa pen-
sionsskyddet, pensionsskyddet, det finansiel-
la läget och pensionsavgiften. Finansinspek-
tionen utövar tillsyn över planeringen av den 
kommunala pensionsanstaltens finansie-
ringsverksamhet och dess placeringsverk-
samhet. 

Den högsta beslutanderätten vid den kom-
munala pensionsanstalten utövas av dess de-
legation, medan dess förvaltning sköts av en 
styrelse som delegationen har tillsatt. Det fö-
reslås inga ändringar i förvaltningen av den 
kommunala pensionsanstalten eller i tillsynen 
över den. I framtiden bör den kommunala 
pensionsanstalten dock som ett led i sin in-
terna kontroll säkerställa att uppgifterna i an-
slutning till kyrkans pensionssystem sköts på 
ett lagenligt och korrekt sätt. 

När den kommunala pensionsanstalten 
verkställer pensionsskyddet för kyrkan rör 
det sig inte längre om skötsel av Kyrkans 
centralfonds förvaltning. Kyrkans central-
fond kan följa verkställigheten av pensions-
skyddet för de anställda som omfattas av 
kyrkans pensionslag och kostnaderna för det-
ta i samarbetsdelegationen vid den kommu-
nala pensionsanstalten. Finansministeriet ska 
fastställa storleken av de belopp som betalas 
till den kommunala pensionsanstalten och 
begära utlåtanden av Kyrkans centralfond in-
nan avgifterna för Kyrkans centralfond fast-
ställs. 

Kyrkans centralfond ska alltjämt vara pen-
sionsfond och svara för finansieringen av 

pensionsskyddet och placeringen av pen-
sionsmedel samt för uttagandet av pensions-
avgifter. 
 
3.3 Konsekvenser för personal 

Skötseln av kyrkans pensionsärenden har 
redan genom ett avtal överförts till den kom-
munala pensionsanstalten, som har haft hand 
om ärendena sedan ingången av 2010. Kyr-
kostyrelsen genomförde behövliga personal-
arrangemang redan då. Det behövs inte heller 
några nya personalarrangemang vid den 
kommunala pensionsanstalten. Propositionen 
har därför inte några konsekvenser för perso-
nalen. 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid Kyrkostyrel-
sen och finansministeriet. Även den kommu-
nala pensionsanstalten har deltagit i bered-
ningen. 

Ändringarna av pensionslagen för evange-
lisk-lutherska kyrkan har godkänts av kyr-
komötet, som har gjort en framställning till 
statsrådet om ändring av lagen. Proposition 
följer kyrkomötets framställning. 

I kommunernas pensionsdelegation har 
man fört samarbetsförhandlingar om proposi-
tionen tillsammans med huvudavtalsorgani-
sationerna för kommunalt anställda. Huvud-
avtalsorganisationerna är Förhandlingsorga-
nisationen för offentliga sektorns utbildade 
FOSU rf, Kunta-alan Unioni ry, Tekniikka ja 
Terveys KTN ry och Tjänstemännens För-
handlingsorganisation TFO rf. 

Propositionen sändes på remiss till följande 
instanser, som också gav remissyttranden: 
undervisnings- och kulturministeriet, social- 
och hälsovårdsministeriet, Pensionsskydds-
centralen, Työeläkevakuuttajat TELA–
Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry, Fin-
lands Kommunförbund rf och besvärsnämn-
den för arbetspensionsärenden. Ingen motsat-
te sig propositionen. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lagen om kommunala pensioner 

1 §. Lagens syfte och pensionsanstaltens 
uppgifter. I enlighet med 3 mom. har den 
kommunala pensionsanstalten hand om verk-
ställigheten av statens pensionsskydd och av 
pensionsskyddet för Folkpensionsanstaltens 
(nedan kallad FPA) personal. Det föreslås att 
momentet kompletteras med ett omnämnande 
enligt vilket den kommunala pensionsanstal-
ten ska ha hand om verkställigheten av pen-
sionsskyddet för evangelisk-lutherska kyrkan 
(nedan kallad kyrkan) så som föreskrivs i 
pensionslagen för evangelisk-lutherska kyr-
kan (261/2008, nedan kallad kyrkans pen-
sionslag). För närvarande har Keva hand om 
verkställigheten av kyrkans pensionsskydd 
på basis av ett avtal. Efter ändringen kommer 
Keva att sköta verkställigheten av kyrkans 
pension utifrån lagen, på motsvarande sätt 
som när det gäller verkställigheten av statens 
pensionsskydd och FPA:s personalpensioner. 
Till Keva överförs därmed sådant utövande 
av offentlig makt som verkställigheten av 
kyrkans pensionsskydd är förenad med. 

4 §. Allmänna definitioner. I 2 punkten de-
finieras anställd. Med anställd avses enligt 
punkten förutom personer som omfattas av 
lagen om kommunala pensioner även i 
11 kap., som gäller lämnande och erhållande 
av uppgifter, alla personer som omfattas av 
lagen om statens pensioner. Det föreslås att 
punkten ändras så att anställd inbegriper även 
personer som omfattas av tillämpningen av 
kyrkans pensionslag. Ändringen behövs ef-
tersom det föreslås att bestämmelser om den 
kommunala pensionsanstaltens rätt att lämna 
och erhålla uppgifter som hänför sig till pen-
sionsskyddet enligt kyrkans pensionslag i 
fortsättningen ska finnas i 11 kap. i lagen om 
kommunala pensioner. 

Det föreslås vidare att en ny 16 punkt fogas 
till paragrafen. I den punkten definieras kyrk-
lig arbetsgivare. Definitionen av kyrklig ar-
betsgivare motsvarar definitionen i 2 § i kyr-
kans pensionslag. Den nuvarande 16 och 
17 punkten blir samtidigt 17 och 18 punkt. 

12 §. Ålderspension från offentliga pen-
sionssystem. Hänvisningsbestämmelserna i 1 
mom. 3 och 5 punkten ändras tekniskt så att 
författningsnumren på lagen om Folkpen-
sionsanstalten (731/2001) och på kyrkans 
pensionslag stryks eftersom de nämns första 
gången i 1 §. 

68 §. Inkomster som skall beaktas i pensio-
nen. Paragrafens 6 mom. skall ändras så att 
rätten att ge förordning överförs från finans-
ministeriet till social- och hälsovårdsministe-
riet. 

98 §. Ansökan om pension. Paragrafens 4 
mom. skall ändras så att rätten att ge förord-
ning överförs från finansministeriet till soci-
al- och hälsovårdsministeriet. 

104, 105 och 106 §. I paragraferna finns 
bestämmelser om den sista pensionsanstal-
tens uppgifter och om när den kommunala 
pensionsanstalten ska vara sista pensionsan-
stalt. Motsvarande bestämmelser om sista 
pensionsanstalt finns för närvarande i lagen 
om statens pensioner och i kyrkans pensions-
lag. Det föreslås att den kommunala pen-
sionsanstalten från ingången av 2012 ska ha 
hand om pensionsskyddet för alla de offent-
liga pensionssystem som har anslutits till ar-
rangemanget med sista pensionsanstalt. För 
tydlighetens skull föreslås att när det gäller 
de offentliga pensionslagarna ska bestäm-
melser om hur den sista pensionsanstalten 
bestäms finnas i lagen om kommunala pen-
sioner, dock inte bestämmelser om den sista 
pensionsanstaltens kostnader. För de offent-
liga arbetspensionslagar som omfattas av ar-
rangemanget med sista pensionsanstalt an-
vänds begreppet ”pensionslagar för den of-
fentliga sektorn”. I enlighet med 4 § 4 punk-
ten i lagen om kommunala pensioner avses 
med begreppet lagen om kommunala pensio-
ner, lagen om statens pensioner, kyrkans 
pensionslag och pensionsbestämmelser som 
baserar sig på 13 § i lagen om Folkpensions-
anstalten. Den sista pensionsanstalten ska 
dock alltid bestämmas särskilt enligt varje 
lag så att inkomster under pensionsskyddet 
enligt lagen om kommunala pensioner, lagen 
om statens pensioner, kyrkans pensionslag 
eller lagen om Folkpensionsanstalten inte 
sammanräknas. I 104 § 1 mom. föreslås där-



 RP 30/2011 rd  
  

 

9

för en bestämmelse enligt vilken den kom-
munala pensionsanstalten är sista pensions-
anstalt om inkomster som omfattas av pen-
sionsskyddet enligt en pensionslag för den 
offentliga sektorn, lagen om kommunala 
pensioner, lagen om statens pensioner, kyr-
kans pensionslag eller lagen om Folkpen-
sionsanstalten uppgår till ett större belopp än 
sammanlagt enligt alla pensionslagar för den 
privata sektorn. 

107 §. Närmare bestämmelser om sista 
pensionsanstalt och möjlighet till överens-
kommelse. Paragrafens 1 och 2 mom. skall 
ändras så att rätten att ge förordning överförs 
från finansministeriet till social- och hälso-
vårdsministeriet. 

120 §. Återkrav av pension som betalats till 
för stort belopp. Det föreslås att 4 mom. änd-
ras så att den kommunala pensionsanstalten i 
fortsättningen ska besluta också om återkrav 
av pension enligt kyrkans pensionslag som 
betalats till för stort belopp, och då enligt vad 
som föreskrivs i kyrkans pensionslag. Förfa-
randet motsvarar behandlingen av pensions-
ärendena för statligt anställda och FPA:s per-
sonal. 

136 §. Den sista pensionsanstaltens kost-
nader. I 1 mom. finns bestämmelser om den 
kommunala pensionsanstaltens rätt att hos 
andra pensionsanstalter ta ut de pensions-
kostnader som den förorsakats när den i 
egenskap av sista pensionsanstalt har betalat 
pensioner för de andra pensionsanstalternas 
räkning. Avsikten är inte att ändra bestäm-
melserna om den sista pensionsanstaltens 
kostnader, även om det föreslås att det i la-
gen om kommunala pensioner ska finnas be-
stämmelser om hur den sista pensionsanstal-
ten bestäms när det gäller pensionslagarna 
för den offentliga sektorn. Det föreslås att 1 
mom. ändras så att det föreskrivs om den sis-
ta pensionsanstaltens kostnader när den 
kommunala pensionsanstalten är sista pen-
sionsanstalt på grundval av det pensions-
skydd som bestäms enligt lagen om kommu-
nala pensioner. Dessutom föreslås att inne-
hållet i det nuvarande 2 mom. ska överföras 
till 1 mom. Det föreslås att hänvisningen till 
vad Pensionsskyddscentralen och pensions-
anstalterna inom den offentliga sektorn avta-
lar om utredningen av kostnaderna ska slo-
pas. Ansvarsfördelningsgrunderna ska fast-

ställas av social- och hälsovårdsministeriet 
på framställning av Pensionsskyddscentralen, 
på samma sätt som i dagens läge mellan pri-
vata pensionsanstalter. I enlighet med de 
kostnadsfördelningsgrunder som fastställts 
på detta sätt ska Pensionsskyddscentralen be-
stämma även den kommunala pensionsan-
staltens gottgörelse och de kostnader som 
någon annan pensionsanstalt ansvarar för 
samt avgiften för de kostnader som den an-
svarar för. 

Det föreslås att 2 mom. ändras så att det 
innehåller en hänvisningsbestämmelse enligt 
vilken det gäller att om den kommunala pen-
sionsanstalten är sista pensionsanstalt på 
grundval av pensionsskyddet enligt lagen om 
statens pensioner, kyrkans pensionslag eller 
lagen om Folkpensionsanstalten, finns be-
stämmelser om uttagande och betalning av 
pensionskostnaderna i de lagarna. 

137 §. Tillsyn. Enligt 3 mom. ska finans-
ministeriet förordna en revisor för Keva. I re-
geringens proposition 4/2010 rd motiverades 
bestämmelsen med att staten måste kunna 
säkerställa riktigheten av de belopp som 
Keva anger när den lägger fram förslag till 
finansministeriet om det belopp som ska be-
talas som ersättning för skötseln av pensions-
skyddet och förslag om statens pensionsut-
gift. Avsikten är att finansministeriets revisor 
ska granska den kommunala pensionsanstal-
tens bokföring endast till den del det behövs 
för att säkerställa riktigheten av de uppgifter 
som den kommunala pensionsanstalten läm-
nat till finansministeriet. För att också Kyr-
kostyrelsen ska kunna säkerställa riktigheten 
av de belopp som Keva har angett, föreslås 
det att finansministeriets revisor också ska 
granska riktigheten av uppgifterna från kyr-
kan. Eftersom det inte är ändamålsenligt att 
utöver de redan existerande revisorerna för-
ordna ytterligare revisorer för Keva föreslås 
det att finansministeriets revisor ska företa 
revision även för kyrkans vidkommande. 
Kyrkans centralfond ska betala en del av 
denna revision. Förfarandet vid tillsynen över 
behandlingen av kyrkans ärenden motsvarar 
tillsynen över behandlingen av pensionsären-
dena för FPA:s personal. 

137 b §. Betalning av statens, evangelisk-
lutherska kyrkans och Folkpensionsanstal-
tens pensionsutgifter och ersättning av den 
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kommunala pensionsanstaltens kostnader. I 
paragrafen föreskrivs det om hur staten och 
FPA betalar det belopp som behövs för att 
täcka deras pensionsutgifter till Keva och om 
hur ersättning för kostnader betalas till Keva. 
Det föreslås att paragrafen ändras så att 
samma principer ska iakttas vid skötseln av 
kyrkans pensionsskydd. Kyrkans centralfond 
ska betala ersättning till Keva enligt själv-
kostnadsvärde för skötseln av uppgiften. Fi-
nansministeriet ska fastställa storleken av de 
belopp som ska överföras samt betalnings-
tidpunkterna. Avsikten är att finansministeri-
et ska begära utlåtande från Kyrkans central-
fond före fastställandet. Närmare bestämmel-
ser om detaljerna kommer att utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

141 §. Samarbetsdelegationen. Paragrafens 
1 mom. föreslås ändras så att den kommunala 
samarbetsdelegationen flyttas från finansmi-
nisteriet till social- och hälsovårdsministeriet. 
Paragrafens 2 mom. skall ändras så att dele-
gationen skall tillsättas av social- och hälso-
vårdsministeriet och att ordföranden och 
hans suppleant skall företräda social- och 
hälsovårdsministeriet 

141 a §. Samarbetsdelegationen. I 2 mom. 
föreslås en teknisk korrigering. 

144 §. Pensionsanstaltens rätt att få upp-
gifter. I paragrafen föreskrivs om pensions-
anstaltens rätt att få uppgifter som är nöd-
vändiga för verkställigheten av de lagbe-
stämda uppgifter som anges i lagen om 
kommunala pensioner. Bestämmelser om den 
kommunala pensionsanstaltens uppgifter 
finns dock även i de lagar som gäller statens 
pensionsskydd och pensionsskyddet för 
FPA:s personal, och enligt förslaget kommer 
sådana bestämmelser också att finnas i kyr-
kans pensionslag. Det föreslås därför att pa-
ragrafen ändras till denna del. 

År 2012 ges ett arbetspensionsutdrag till 
alla som omfattas av pensionsskyddet enligt 
lagen om kommunala pensioner, lagen om 
statens pensioner och kyrkans pensionslag 
samt till dem som omfattas av pensionsskyd-
det för FPA:s personal. Om en person senast 
har varit försäkrad så att han eller hon omfat-
tats av dessa lagar, ges utdraget av den 
kommunala pensionsanstalten och innehåller 
då uppgifter också om anställningar som om-
fattas av de privata arbetspensionslagarna 

och om företagarverksamhet. För att den 
kommunala pensionsanstalten ska kunna ut-
forma arbetspensionsutdraget och ge råd före 
pensionsfallet behöver den få sekretessbelag-
da uppgifter av försäkrings- och pensionsan-
stalter som verkställer lagstadgad försäkring. 
Det föreslås därför att paragrafen komplette-
ras med ett nytt 2 moment enligt vilket pen-
sionsanstalten skulle ha rätt att få uppgifter 
av andra pensionsanstalter och Pensions-
skyddscentralen, som är nödvändiga för ar-
betspensionsutdraget och förhandsrådgiv-
ningen. De nuvarande 2 och 3 moment före-
slås att flyttas till nya 3 och 4 moment. 

146 §. Medlemssamfunds, statliga arbets-
givares, kyrkliga arbetsgivares och Folkpen-
sionsanstaltens skyldighet att lämna uppgif-
ter. I paragrafen föreskrivs om medlemssam-
funds och statliga arbetsgivares skyldighet att 
meddela uppgifter till den kommunala pen-
sionsanstalten och en besvärsinstans enligt 
lagen om kommunala pensioner. Det föreslås 
behövliga ändringar av paragrafen och dess 
rubrik för att kyrkliga arbetsgivare ska vara 
skyldiga att lämna de nämnda instanserna de 
uppgifter som behövs vid verkställigheten av 
kyrkans pensionslag. Det föreslås att också 
FPA:s skyldighet att lämna uppgifter ska an-
ges i paragrafen. Det föreslås att hänvisning-
en i 1 mom. ändras så att det hänvisas till det 
nya 6 mom. I 2 mom. föreslås en bestämmel-
se om att kyrkliga arbetsgivare och FPA ska 
vara skyldiga att meddela den kommunala 
pensionsanstalten de uppgifter som behövs 
för det register över anställningsförhållanden 
som den för. Samtidigt föreslås att innehållet 
i det nuvarande 2, 3 och 4 mom. med ändrad 
ordalydelse ska överföras till 3, 4 och 
5 mom., samt att innehållet i det nuvarande 
5 mom. i ändrad form ska överföras till ett 
nytt 6 mom. 

147 §. Lämnande av uppgifter till med-
lemssamfund, statliga arbetsgivare och kyrk-
liga arbetsgivare. Enligt 2 mom. har den 
kommunala pensionsanstalten rätt att till en 
statlig arbetsgivare lämna ut uppgifter om 
pension den beviljat enligt lagen om statens 
pensioner samt andra uppgifter som är nöd-
vändiga för arbetsgivarens bokföring, löne-
administration samt kontroll av pensionsav-
gifter. Det föreslås att ett nytt 3 mom. fogas 
till paragrafen. Enligt det nya momentet ska 
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den kommunala pensionsanstalten ha rätt att 
till en kyrklig arbetsgivare lämna ut motsva-
rande uppgifter om pensioner enligt kyrkans 
pensionslag samt dessutom uppgifter som 
behövs för kontroll av invalidpensioners 
självriskandel. 

148 §. Pensionsanstaltens rätt att lämna 
uppgifter. I paragrafen föreskrivs om situa-
tioner där pensionsanstalten trots sekretess-
bestämmelserna i offentlighetslagen och 
andra begränsningar som gäller utlämnande 
av uppgifter får lämna olika myndigheter, in-
rättningar, Pensionsskyddscentralen, andra 
pensionsanstalter, försäkringsbolag och andra 
instanser uppgifter som grundar sig på verk-
ställigheten av lagen om kommunala pensio-
ner och lagen om statens pensioner. Det före-
slås sådana ändringar av paragrafen som be-
hövs för att Keva ska få rätt att lämna de in-
stanser som nämns i paragrafen även sådana 
uppgifter som grundar sig på verkställigheten 
av kyrkans pensionslag och lagen om Folk-
pensionsanstalten. 

149 §. Teknisk anslutning. Det föreslås att 
1 mom. kompletteras med en ny 6 punkt, en-
ligt vilken den kommunala pensionsanstalten 
ska kunna öppna en teknisk anslutning för 
Kyrkans centralfond till sådana uppgifter i 
sina register som Kyrkans centralfond har 
rätt att få och behöver vid skötseln av de 
uppgifter den ska fortsätta sköta. 

153 §. Sökande av ändring. Ändring i den 
kommunala pensionsanstaltens beslut som 
hänför sig till lagen om kommunala pensio-
ner och lagen om statens pensioner får enligt 
1 mom. sökas i enlighet med bestämmelserna 
om ändringssökande i lagen om kommunala 
pensioner. Det föreslås att momentet ändras 
så att ändring i samtliga pensionsbeslut av 
den kommunala pensionsanstalten ska få sö-
kas i enlighet med lagen om kommunala 
pensioner. Bestämmelsen täcker då även 
kyrkans pensionsbeslut. 

I 4 mom. föreskrivs om begäran om utlå-
tande när en annan pensionsanstalt är sista 
pensionsanstalt. Enligt förslaget ska Keva i 
fortsättningen sköta den sista pensionsanstal-
tens uppgifter när det gäller pensionslagarna 
för den offentliga sektorn, och i momentet 
föreslås sådana ändringar som följer av detta. 

160 §. Sökande av ändring i beslutssam-
manställning. I paragrafen finns bestämmel-

ser om sökande av ändring i beslutssamman-
ställningar. I 1 mom. föreslås de ändringar 
som behövs med anledning av att det föreslås 
att bestämmelser om sista pensionsanstalt när 
det gäller pensionslagarna för den offentliga 
sektorn ska finnas i lagen om kommunala 
pensioner. 

162 §. Undanröjande av ett lagakraftvun-
net beslut. I 1 mom. föreskrivs om undanrö-
jande av den kommunala pensionsanstaltens 
beslut. I 2 mom. bestäms om undanröjande 
av beslut av besvärsnämnden för arbetspen-
sionsärenden och av försäkringsdomstolens 
beslut. Det föreslås att paragrafen ändras så 
att den gäller alla lagakraftvunna pensionsbe-
slut som meddelas av den kommunala pen-
sionsanstalten. I enlighet med 1 mom. ska 
ansökan om undanröjande av ett beslut göras 
hos besvärsnämnden för pensionsärenden 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga 
kraft, och av synnerligen vägande skäl inom 
en längre tid än så. Motsvarande frist föreslås 
bli fogad till bestämmelsen om tiden för an-
sökan om undanröjande hos försäkringsdom-
stolen, eftersom det är ändamålsenligt att 
båda besvärsinstanserna iakttar samma tids-
frist. 
 
1.2 Lagen om statens pensioner 

68 §. Avdrag för pension eller motsvarande 
förmån från utlandet. Paragrafens 2 mom. 
skall ändras så att rätten att ge förordning 
överförs från finansministeriet till social- och 
hälsovårdsministeriet. 

100 §. Ansökan om pension. Paragrafens 
2 mom. skall ändras så att rätten att ge för-
ordning överförs från finansministeriet till 
social- och hälsovårdsministeriet. 

109 §. Arrangemanget med sista pensions-
anstalt. I 1 mom. föreskrivs om arrange-
manget med sista pensionsanstalt i pensions-
ärenden enligt lagen om statens pensioner. 
Eftersom det föreslås att bestämmelser om 
sista pensionsanstalt, om hur den bestäms 
och om dess uppgifter även när det gäller 
pensionsärenden enligt lagen om statens pen-
sioner ska finnas i 7 kap. i lagen om kommu-
nala pensioner, föreslås i momentet en hän-
visning till 7 kap. i den lagen. Bestämmelser 
om sista pensionsanstalt för statens pensions-
ärenden, om hur den bestäms och om dess 
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uppgifter kommer således i fortsättningen att 
finnas i 7 kap. i lagen om kommunala pen-
sioner. 

I 2 mom. föreskrivs om de fall där pen-
sionsanstalten avgör pensionsärendet särskilt. 
Det föreslås att momentet upphävs som obe-
hövligt, eftersom bestämmelser om sista pen-
sionsanstalt för statens pensionsärenden 
kommer att finnas i 7 kap. i lagen om kom-
munala pensioner. 

110, 111, 112 och 114 §. I paragraferna 
finns närmare bestämmelser om sista pen-
sionsanstalt, om hur den bestäms och om 
dess uppgifter när det gäller statens pen-
sionsärenden. Eftersom det föreslås att be-
stämmelser om sista pensionsanstalt, om hur 
den bestäms och om dess uppgifter när det 
gäller statens pensionsärenden ska finnas i 
7 kap. i lagen om kommunala pensioner före-
slås att 110—112 och 114 § upphävs som 
obehövliga. 

113 §. Den sista pensionsanstaltens kost-
nader. I paragrafen finns en bestämmelse om 
fördelning av kostnaderna i de fall där det 
handlar om att tillämpa principen om sista 
pensionsanstalt. Enligt bestämmelsen gäller 
att om den kommunala pensionsanstalten i 
egenskap av sista pensionsanstalt har betalat 
ut pension enligt andra arbetspensionslagar 
eller en annan pensionsanstalt inom den of-
fentliga eller den privata sektorn i egenskap 
av sista pensionsanstalt har betalat ut pension 
enligt denna lag, ska Statskontoret debitera 
eller gottgöra denna pensionsanstalt dessa 
pensionskostnader inklusive ränta senast un-
der det kalenderår som följer på utbetal-
ningsåret. För tydlighetens skull föreslås det 
att ordalydelsen i paragrafen preciseras. En-
ligt den preciserade ordalydelsen ska den 
kommunala pensionsanstalten vara sista pen-
sionsanstalt utifrån pensionsskyddet enligt 
denna lag. Det föreslås dessutom att hänvis-
ningen i 2 mom. till vad Pensionsskyddscen-
tralen och pensionsanstalterna inom den of-
fentliga sektorn avtalar om utredningen av 
kostnaderna ska slopas. Som ansvarsfördel-
ningsgrunder kommer man att använda 
samma grunder som de som används inom 
ersättningstrafiken mellan privata pensions-
anstalter och som fastställts av social- och 
hälsovårdsministeriet. 

143 §. Den kommunala pensionsanstalten 
och Statskontoret. I 1 mom. föreskrivs om 
den kommunala pensionsanstaltens uppgifter 
när det gäller verkställigheten av statens pen-
sionsskydd, och i 2 mom. föreskrivs om 
Statskontorets uppgifter. I 1 mom. sägs bl.a. 
att den kommunala pensionsanstalten också 
sköter om utbetalningen av extra pensioner 
som betalas med statsmedel. 

I 1 § i statsrådets gällande beslut 
(1429/1991) sägs att ansökningar som gjorts 
med stöd av de statsrådsbeslut om extra pen-
sioner som nämns i 2 § i beslutet avgörs av 
Statskontoret i stället för av finansministeriet. 
Eftersom verkställigheten av statens pen-
sionsskydd har överförts från Statskontoret 
till den kommunala pensionsanstalten vid in-
gången av 2011 föreslås i 2 mom. en be-
stämmelse om att dessa ansökningar ska av-
göras av den kommunala pensionsanstalten 
med undantag för de extra pensioner som 
nämns i 24 § i statsrådets beslut av den 30 
december 1959 (finansministeriets cirkulär 
6660). Enligt 24 § i det sistnämnda statsråds-
beslutet kan finansministeriet bevilja extra 
pension som erkänsla för betydande medbor-
gerliga meriter. I praktiken har extra pensio-
ner inte längre beviljats för sådana meriter. 
Om extra pension trots allt beviljas som er-
känsla för betydande medborgerliga meriter, 
ska det alltjämt vara finansministeriet som 
beviljar den. 

Det nuvarande 2 mom. blir samtidigt utan 
ändringar ett nytt 3 mom. 

144 §. Statens pensionsdelegation. Paragra-
fen skall ändras så att statens pensionsdelega-
tion finns i social- och hälsovårdsministeriet i 
stället för finansministeriet. Delegationens 
ordförande skall vara från social- och hälso-
vårdsministeriet. 
 
1.3 En lag om ändring av lagen om sta-

tens pensioner 

Bestämmelserna om sista pensionsanstalt i 
lagen om statens pensioner har ändrats ge-
nom lag 639/2009 så att ändringarna träder i 
kraft vid ingången av 2012. En del av be-
stämmelserna har också ändrats genom lag 
468/2010, då behandlingen av statens pen-
sionsärenden överfördes från Statskontoret 
till Keva vid ingången av 2011. Eftersom 
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Statskontoret fortfarande var pensionsanstalt 
i bestämmelserna i 2009 års lag, får dessa be-
stämmelser inte träda i kraft vid ingången av 
2012. Det föreslås därför att bestämmelserna 
från 2009 upphävs. Genom det tredje lagför-
slaget i propositionen ändras samma be-
stämmelser till övriga delar så som föreslås 
här. 

Eftersom de ändringar av lagen om kom-
munala pensioner och lagen om statens pen-
sioner som nu föreslås innebär att bestäm-
melser om sista pensionsanstalt, om hur den 
bestäms och om dess uppgifter ska finnas i 
lagen om kommunala pensioner också när 
det gäller statens pensionsärenden föreslås 
även att 3 och 4 mom. i ikraftträdandebes-
tämmelsen i lag 639/2009 upphävs som obe-
hövliga. I momenten finns bestämmelser om 
sista pensionsanstalt för statens pensioner. 
 
1.4 Pensionslagen för evangelisk-

lutherska kyrkan 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Lagens syfte. I paragrafen föreskrivs 
om den rätt till pension och familjepension 
som gäller för arbetstagare i anställning hos 
evangelisk-lutherska kyrkan, en församling 
inom den och en kyrkliga samfällighet. I lag-
rummet nämns arbetsgivare inom kyrkan, 
vilket motsvarar den gällande definitionen av 
arbetsgivare i kyrkolagen (1054/1993). Kyr-
komötet beslöt den 5 november 2009 föreslå 
ändringar av kyrkolagen; en proposition be-
reds vid undervisnings- och kulturministeriet. 
Förslaget gäller de tjänstemannarättsliga be-
stämmelserna för kyrkan och det föreslås att 
definitionen av arbetsgivare inom kyrkan 
ändras så att enligt den föreslagna 6 kap. 1 § 
i kyrkolagen är arbetsgivare församlingar, 
kyrkliga samfälligheter och domkapitel samt 
kyrkostyrelsen inom evangelisk-lutherska 
kyrkan i Finland. Det föreslås att den för-
teckning över kyrkliga arbetsgivare som in-
går i paragrafen ändras i analogi med det för-
slag till ändring av kyrkolagen som nämns 
ovan. 

2 §. Definitioner. I 1 mom. 4 punkten defi-
nieras arbetsgivare. Det föreslås att punkten 
ändras så att den motsvarar det förslag till 
ändring av kyrkolagen som nämns ovan. 

Dessutom föreslås det att 1 mom. 12 punk-
ten ändras så att det innehåller en definition 
av den rättsakt om den sociala tryggheten 
inom gemenskapen som i regel ska tillämpas 
från och med den 1 maj 2010: Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 
883/2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. I analogi med lagen om 
pension för arbetstagare (395/2006) föreslås 
att kortformen EU:s grundförordning om so-
cial trygghet används för förordningen. Den 
tidigare förordningen (EEG) nr 1408/71 som 
motsvarar grundförordningen definieras för 
närvarande i den punkt som ska ändras. Den 
förordningen benämns EG:s förordning om 
social trygghet. Det föreslås dessutom att för-
ordning (EG) nr 987/2009 om tillämpnings-
bestämmelser till förordning (EG) nr 
883/2004 definieras i 12 punkten. I analogi 
med lagen om pension för arbetstagare före-
slås att kortformen EU:s tillämpningsförord-
ning om social trygghet används för förord-
ningen. 

3 §. Tillämpningsområde. I paragrafen an-
ges tillämpningsområdet för kyrkans pen-
sionslag. Det föreslås att 1 mom. ändras så 
att det motsvarar det förslag till ändring av 
kyrkolagen som kyrkomötet godkände i no-
vember 2009. Kyrkliga arbetsgivare är enligt 
förslaget församlingarna, de kyrkliga samfäl-
ligheterna, domkapitlen och kyrkostyrelsen 
inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 

Det föreslås att 2 mom. ändras så att det 
hänvisas till EU:s grundförordning om social 
trygghet i stället för till EG:s förordning om 
social trygghet. 

4 §. Begränsningar av tillämpningsområ-
det. I 2 mom. anges vilken instans som ska 
avgöra saken när det är oklart om kyrkans 
pensionslag ska tillämpas på en arbetstagare. 
Eftersom det i propositionen föreslås att den 
kommunala pensionsanstalten i fortsättning-
en ska sköta verkställigheten av pensions-
skyddet för arbetstagare som omfattas av 
kyrkans pensionslag föreslås det att ordaly-
delsen i paragrafen ändras så att det framgår 
att den kommunala pensionsanstalten är den 
som verkställer pensionsskyddet. Däremot 
föreslås det att bestämmelsen om vem som 
ska avgöra saken när det misstänks vara frå-
ga om kringgående av att pensionsskydd 
uppstår eller av skyldigheten att betala pen-
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sionsavgifter stryks, eftersom det inte finns 
någon motsvarande bestämmelse i lagen om 
kommunala pensioner och eftersom det är 
ändamålsenligt att verkställigheten av kyr-
kans pensionsskydd sköts enligt praxis vid 
den kommunala pensionsanstalten. 

5 §. Förvaltning. Det föreslås att paragra-
fen ändras så att det föreskrivs om uppgifts-
fördelningen mellan Kyrkans centralfond och 
den kommunala pensionsanstalten, som ska 
verkställa pensionsskyddet. 

I 1 mom. föreslås en bestämmelse om Kyr-
kans centralfonds uppgifter. Kyrkans central-
fond kommer alltjämt att ha hand om de 
uppgifter som hänför sig till uttagandet av 
pensionsavgifter och finansieringen av pen-
sionsskyddet. Närmare bestämmelser om 
uppgifterna finns i 5 kap. Kyrkans central-
fond kommer därmed i fortsättningen att bl.a. 
upprätthålla och utveckla de försäkringsma-
tematiska beräkningsgrunderna, beräkna och 
fastställa kyrkans pensionsansvar och pen-
sionsavgifter, ta ut och överföra pensionsav-
gifter till pensionsfonden inom Kyrkans cen-
tralfond samt göra prognoser över pensions-
utgifterna. Kyrkans centralfond ska dessutom 
bl.a. via den samarbetsdelegation som nämns 
i 141 a § i lagen om kommunala pensioner 
övervaka att pensionsärendena sköts enligt 
kyrkans pensionslag vid den kommunala 
pensionsanstalten. Kyrkans centralfond ska 
också sköta de uppgifter som anges särskilt 
för den i kyrkans pensionslag. 

Enligt 2 mom. ska den kommunala pen-
sionsanstalten sköta verkställigheten av pen-
sionsskyddet enligt kyrkans pensionslag, om 
inte något annat föreskrivs i lagen. Verkstäl-
ligheten av pensionsskyddet för anställda 
som omfattas av kyrkans pensionsskydd och 
behörigheten i anslutning till verkställighe-
ten, dvs. utövande av offentlig makt, kommer 
att överföras till den kommunala pensionsan-
stalten. Den kommunala pensionsanstalten 
ska sköta alla verkställighetsuppgifter i an-
slutning till enskilda kunder, dvs. arbetstaga-
re och pensionssökande. Till dessa uppgifter 
hör bl.a. att tillhandahålla tjänster för enskil-
da kunder före pensionsfallen, behandla pen-
sionsansökningar och meddela pensionsbe-
slut samt betala pensioner. Den kommunala 
pensionsanstalten ska också avgöra huruvida 
någon omfattas av pensionsskyddet enligt 

kyrkans pensionslag, med undantag för de si-
tuationer som anges i 3 § 2 mom. i denna lag. 
I det momentet föreskrivs om tillämpning av 
kyrkans pensionslag enligt överenskommelse 
när det gäller präster eller lektorer som är an-
ställda hos föreningar eller andra sam-
manslutningar. Kyrkans centralfond ska även 
i fortsättningen ingå dessa överenskommel-
ser. 

Den kommunala pensionsanstalten ska i 
egenskap av den som verkställer pensions-
skyddet fullgöra även uppgifter som direkt 
hänför sig till arbetsgivarkunder, t.ex. regi-
strering av uppgifter om anställningsförhål-
landen, utredningar av arbetsförhållandet och 
granskningsverksamhet som hänför sig till 
arbetsgivarna. Dessutom ska den kommunala 
pensionsanstalten ha hand om tillsyn, kom-
munikation, nättjänster, arbetsgivarutbildning 
och annan utbildning, statistikföring och be-
redning av kyrkans pensionslag tillsammans 
med Kyrkans centralfond samt ansvara för 
arkiveringen av de handlingar som uppkom-
mer i samband med verkställigheten av pen-
sionsskyddet enligt kyrkans pensionslag. De 
handlingar i pappersform som hänför sig till 
verkställigheten av pensionsskyddet enligt 
kyrkans pensionslag och som ska bevaras 
permanent eller för en viss tid kommer i sin 
helhet att överföras till den kommunala pen-
sionsanstalten. Kyrkans centralfond och den 
kommunala pensionsanstalten ingår ett sepa-
rat avtal om det praktiska tillvägagångssättet 
när det gäller överföringen och bevarandet av 
handlingar samt informationstjänsten. I fort-
sättningen svarar den kommunala pensions-
anstalten för bevarandet och förstörandet av 
detta material och för informationstjänsten i 
anslutning till detta. 

I 3 mom. föreslås en bestämmelse om över-
föring till den kommunala pensionsanstalten 
av de medel som behövs för betalning av 
pensioner. Bestämmelser om överföring av 
medel till den kommunala pensionsanstalten, 
som i egenskap av den som verkställer pen-
sionsskyddet ska sköta betalningen av pen-
sioner, finns egentligen i 137 b § i lagen om 
kommunala pensioner. När det gäller överfö-
ring av medel som behövs för betalning av 
pensionsavgifter och ersättning för utgifter 
på grund av skötseln av pensionsskyddet till-
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lämpas samma principer som när det gäller 
staten och FPA. 

Bestämmelsen om samarbete i 5 § 2 mom. 
i gällande lag blir obehövlig. För den kom-
munala pensionsanstaltens vidkommande fö-
reskrivs om samarbete i 166 § i lagen om 
kommunala pensioner. 

I det gällande 3 mom. föreskrivs om dele-
gationen för ärenden som gäller arbetsoför-
måga och rehabilitering. Vid den kommunala 
pensionsanstalten behandlas inte ärenden 
som gäller arbetsoförmåga och rehabilitering 
i någon motsvarande delegation. Det därför 
inte heller ändamålsenligt att inrätta något 
nytt organ som ska behandla ärenden som 
gäller arbetsoförmåga och rehabilitering 
inom kyrkan, i synnerhet som antalet pen-
sions- och rehabiliteringsansökningar inom 
kyrkan är betydligt mindre än motsvarande 
ansökningar vid den kommunala pensionsan-
stalten. Det föreslås därför att bestämmelsen 
stryks. Målet är att verkställigheten av kyr-
kans pensionsärenden ska skötas i enlighet 
med den kommunala pensionsanstaltens till-
vägagångssätt. 
 
2 kap. Pensions- och rehabiliterings-

förmåner samt fastställande 
av pension 

8 §. Den kommunala pensionsanstaltens 
retroaktiva rätt till ersättning från försäk-
ringsanstalten. Enligt propositionen ska den 
kommunala pensionsanstalten ha hand om 
verkställigheten av pensionsskyddet för ar-
betstagare som omfattas av kyrkans pen-
sionslag. Det föreslås att paragrafens rubrik 
och dess 1 och 2 mom. ändras så att hänvis-
ningarna till Kyrkans centralfond som den 
som verkställer pensionsskyddet ändras så att 
det hänvisas till den kommunala pensionsan-
stalten. 

9 §. Pensionssökandens och förmånstaga-
rens skyldighet att lämna uppgifter. Det före-
slås att 1 och 2 mom., de inledande styckena 
i 3 och 4 mom. och 5 mom. ändras så att hän-
visningarna till Kyrkans centralfond som den 
som verkställer pensionsskyddet ändras så att 
det hänvisas till den kommunala pensionsan-
stalten. 

10 §. Pensionstagarens utredning om om-
ständigheter i anslutning till pensionsbelop-

pet och pensionsrätten. Det föreslås att para-
grafen ändras så att hänvisningen till Kyr-
kans centralfond som den som verkställer 
pensionsskyddet ändras så att det hänvisas 
till den kommunala pensionsanstalten. 
 
3 kap. Ansökan om pension och för-

handsbeslut 

11 §. Ansökan om pension. I 1 mom. före-
skrivs om ansökan om pension. Enligt propo-
sitionen ska den kommunala pensionsanstal-
ten i fortsättningen ha hand om verkställighe-
ten av pensionsskyddet för arbetstagare som 
omfattas av kyrkans pensionslag. Därmed 
ska även pension sökas direkt hos den kom-
munala pensionsanstalten. Det föreslås att 
momentet ändras till denna del. 

12 §. Utredning av hälsotillståndet hos den 
som ansöker om invalidpension. Det föreslås 
att paragrafen ändras så att hänvisningarna 
till Kyrkans centralfond som den som verk-
ställer pensionsskyddet ändras så att det hän-
visas till den kommunala pensionsanstalten. 

13 §. Ansökan om pension på en arbetsta-
gares vägnar. Det föreslås att paragrafen 
ändras så att hänvisningen till Kyrkans cen-
tralfond som den som verkställer pensions-
skyddet ändras så att det hänvisas till den 
kommunala pensionsanstalten. 

14 §. Anhängiggörande av pensionsansö-
kan. I paragrafen föreskrivs om när en pen-
sionsansökan ska anses ha blivit anhängig. 
En pensionsansökan anses vara gjord när den 
har lämnats in till någon av de pensionsan-
stalter som anges i paragrafen, till Pensions-
skyddscentralen eller till ett ombud som des-
sa har bemyndigat för ändamålet. När verk-
ställigheten av kyrkans pensionsskydd över-
förs till den kommunala pensionsanstalten 
kommer ansökningarna av pensionstagare 
som omfattas av kyrkans pensionslag att 
lämnas in direkt till den kommunala pen-
sionsanstalten. Det föreslås därför att den 
kommunala pensionsanstalten fogas till för-
teckningen över dem som tar emot ansök-
ningar. Även pensionsansökningar som av 
misstag lämnats in till Kyrkans centralfond 
anses ha blivit gjorda när de har inkommit till 
Kyrkans centralfond. 

14 a §. Delgivning av beslut. I den gällande 
lagen finns bestämmelsen om delgivning av 
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beslut i 45 §, där det föreskrivs om delgiv-
ning av beslut av Kyrkans centralfond och 
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. 
Det föreslås att bestämmelsen om delgivning 
av beslut ska tas in som en ny 14 a §. Efter-
som den kommunala pensionsanstalten ska 
sköta verkställigheten av pensionsskyddet för 
arbetstagare som omfattas av tillämpningen 
av kyrkans pensionslag föreslås det att orda-
lydelsen i paragrafen ändras så att det fram-
går att den kommunala pensionsanstalten är 
den som verkställer pensionsskyddet. Samti-
digt föreslås det att den bestämmelse i para-
grafen som gäller delgivning av beslut av be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden 
stryks som obehövlig. 

15 §. Läkares medverkan i beslutsfattandet 
vid den kommunala pensionsanstalten. En el-
ler flera legitimerade läkare deltar i bered-
ningen av ärenden som gäller avgörande av 
arbetsoförmåga eller rehabilitering eller 
andra ärenden som inbegriper medicinska 
frågor. När verkställigheten av kyrkans pen-
sionsskydd överförs till den kommunala pen-
sionsanstalten kommer läkare vid den kom-
munala pensionsanstalten att vara sakkunni-
ga. 

16 §. Förhandsbeslut om pensionsrätt. Det 
föreslås att 1 mom. ändras så att hänvisning-
en i det inledande stycket till Kyrkans cen-
tralfond som den som verkställer pensions-
skyddet ändras så att det hänvisas till den 
kommunala pensionsanstalten. 

Det föreslås att ett nytt 3 mom. fogas till 
paragrafen. Till det momentet överförs med 
ändrad lydelse den bestämmelse om besvärs-
förbud som gäller förhandsbeslut vilken finns 
i 43 § 4 mom. i gällande lag. Ett beslut av 
den kommunala pensionsanstalten genom 
vilket den har vägrat att meddela ett för-
handsbeslut om pensionsrätt enligt 1 mom. 
ska inte få överklagas genom besvär. Be-
stämmelsen om besvärsförbud kommer då att 
finnas i lagen på samma plats som motsva-
rande bestämmelse i lagen om statens pen-
sioner. 

17 §. Förhandsbeslut om rätten till delin-
validpension. Det föreslås att paragrafen änd-
ras så att hänvisningarna till Kyrkans central-
fond som den som verkställer pensionsskyd-
det ändras så att det hänvisas till den kom-
munala pensionsanstalten. 

18 §. Förhandsbeslut om rätten till arbets-
pensionsrehabilitering. Det föreslås att para-
grafen ändras så att hänvisningarna till Kyr-
kans centralfond som den som verkställer 
pensionsskyddet ändras så att det hänvisas 
till den kommunala pensionsanstalten. 
 
4 kap. Sista pensionsanstalt 

19 §. Den sista pensionsanstalten. I 
1 mom. föreskrivs om arrangemanget med 
sista pensionsanstalt för pensionsärenden en-
ligt kyrkans pensionslag. Det föreslås att be-
stämmelser om sista pensionsanstalt, hur den 
bestäms och om dess uppgifter ska finnas i 7 
kap. i lagen om kommunala pensioner också 
när det gäller pensionsärenden enligt kyrkans 
pensionslag. I momentet föreslås därför en 
hänvisning till 7 kap. i lagen om kommunala 
pensioner. 

I 2 mom. föreskrivs om de fall där pen-
sionsanstalten avgör pensionsärendet särskilt. 
Det föreslås att momentet upphävs som obe-
hövligt, eftersom bestämmelser om sista pen-
sionsanstalt för kyrkans pensionsärenden 
kommer att finnas i 7 kap. i lagen om kom-
munala pensioner. Av lagtekniska skäl upp-
hävs momentet genom en paragrafändring. 

20—22 och 24 §. Det föreslås att paragra-
ferna upphävs som obehövliga, eftersom be-
stämmelser om sista pensionsanstalt för pen-
sionsärenden enligt kyrkans pensionslag en-
ligt den föreslagna 19 § kommer att finnas i 
7 kap. i lagen om kommunala pensioner. 

23 §. Den sista pensionsanstaltens kostna-
der. I paragrafen finns en bestämmelse om 
fördelning av kostnaderna i de fall där det 
handlar om att tillämpa principen om sista 
pensionsanstalt. Avsikten är inte att ändra 
bestämmelserna om den sista pensionsanstal-
tens kostnader, även om det föreslås att det i 
lagen om kommunala pensioner ska finnas 
bestämmelser om hur den sista pensionsan-
stalten bestäms när det gäller pensionslagar-
na för den offentliga sektorn. Det föreslås 
dock att ordalydelsen i paragrafen ses över. 
Enligt bestämmelsen gäller att om den kom-
munala pensionsanstalten som verkställare av 
kyrkans pensionsskydd i egenskap av sista 
pensionsanstalt har betalat ut pension eller 
familjepension enligt andra arbetspensions-
lagar eller om en annan pensionsanstalt inom 
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den offentliga eller privata sektorn i egen-
skap av sista pensionsanstalt har betalat ut 
pension enligt kyrkans pensionslag, ska Kyr-
kans centralfond av den andra pensionsan-
stalten ta ut eller hos denna gottgöra dessa 
pensionskostnader inklusive ränta senast un-
der det kalenderår som följer på utbetal-
ningsåret. 
 
5 kap. Finansiering av pensions-

skyddet 

25 §. Pensionsfonden. I 2 mom. föreskrivs 
om pensionsavgifter som hänför sig till pen-
sionsverksamheten. Det föreslås att laghän-
visningen i momentet ändras, eftersom lagen 
om bestridande av kostnaderna för försäk-
ringsinspektionen (479/1944) har upphävts 
genom lagen om Finansinspektionens till-
synsavgift (879/2008). 

I 3 mom. föreskrivs om tillsynen över pen-
sionsfondens placeringsverksamhet. Lagen 
om Finansinspektionen (878/2008) trädde i 
kraft vid ingången av 2009, och det föreslås 
därför att omnämnandet av Försäkringsin-
spektionen ändras till Finansinspektionen. 
 
6 kap. Utlämnande, erhållande och 

innehav av uppgifter 

33 §. Arbetstagarens och pensionssökan-
dens rätt att få uppgifter. Enligt förslaget ska 
den kommunala pensionsanstalten sköta 
verkställigheten av pensionsskyddet enligt 
kyrkans pensionslag. Eftersom det också i 
lagen om kommunala pensioner finns be-
stämmelser om lämnande och erhållande av 
uppgifter, är det ändamålsenligt att bestäm-
melserna i den lagen i regel tillämpas när det 
gäller lämnande och erhållande av uppgifter. 
Till denna del föreslås det att en hänvis-
ningsbestämmelse till lagen om kommunala 
pensioner tas in i 37 §. Det föreslås därför att 
33 § upphävs som obehövlig. 

34 §. Arbetsgivarens rätt att få uppgifter. 
Enligt den föreslagna 37 § ska i regel 11 kap. 
i lagen om kommunala pensioner tillämpas 
när det gäller rätten att lämna och erhålla 
uppgifter om pensionsskyddet enligt kyrkans 
pensionslag. Det föreslås därför att 34 § upp-
hävs som obehövlig. 

35 §. Arbetsgivarens skyldighet att lämna 
ut uppgifter. I paragrafen anges de uppgifter 
som arbetsgivaren är skyldig att lämna pen-
sionsanstalten. Kyrkans centralfond ska även 
i fortsättningen ha hand om uppgifterna i an-
slutning till finansiering av pensionsskyddet 
och om uttagandet av pensionsavgifter. Kyr-
kans centralfond behöver därför även i fort-
sättningen få uppgifter av arbetsgivarna för 
att kunna ta ut korrekta pensionsavgifter. 

I 1 mom. föreskrivs om uppgifter som gäll-
er arbetsgivarens betalningsskyldighet och 
som arbetsgivaren är skyldig att lämna in till 
Kyrkans centralfond. I paragrafen föreskrivs 
samtidigt om påföljder för arbetsgivaren, om 
denne underlåter att meddela de uppgifter 
som avses i momentet eller meddelar dem 
senare än inom den tidsfrist som angetts med 
stöd av 4 mom. i paragrafen. Dessutom före-
slås det att en hänvisning till lagen om kom-
munala pensioner fogas till paragrafen, för 
att sanktion ska kunna påföras också när 
uppgifter enligt 146 § 2 mom. i lagen om 
kommunala pensioner inte lämnas den kom-
munala pensionsanstalten på det sätt som fö-
reskrivits särskilt. 

Eftersom de uppgifter som avses i 1 mom. 
och de uppgifter som erhålls med stöd av 
36 § ger upphov till ett register är det nöd-
vändigt att hålla kvar den bestämmelse i 
4 mom. som berättigar Kyrkans centralfond 
att föra register över de uppgifter som den får 
med stöd av denna lag. Samtidigt kommer 
det i 4 mom. alltjämt att finnas en bestäm-
melse om att Kyrkans centralfond har rätt att 
utfärda föreskrifter för arbetsgivarna om när 
och i vilken form uppgifterna ska lämnas till 
Kyrkans centralfond. 

Det föreslås att 2 och 3 mom. upphävs som 
obehövliga, eftersom motsvarande bestäm-
melser kommer att finnas i lagen om kom-
munala pensioner. Av lagtekniska skäl sker 
upphävandet genom en paragrafändring. 

36 §. Rätt att få uppgifter för avgörande av 
ärenden och verkställighet av lagstadgade 
uppgifter. I paragrafen föreskrivs om pen-
sionsanstaltens rätt att få uppgifter. Det före-
slås att 1 mom. ändras så att det i momentet 
föreskrivs om Kyrkans centralfonds rätt att 
trots sekretessbestämmelserna av arbetsgiva-
ren, av försäkrings- och pensionsanstalter, av 
myndigheter och andra instanser få de upp-



 RP 30/2011 rd  
  

 

18 

gifter som är nödvändiga för fullgörandet av 
de uppgifter som föreskrivs i kyrkans pen-
sionslag. Kyrkans centralfond ska alltjämt ha 
hand om bl.a. uppgifterna i anslutning till fi-
nansiering av pensionsskyddet och om utta-
gandet av pensionsavgifter. 

I 2 mom. föreslås en bestämmelse enligt 
vilken Kyrkans centralfond trots sekretessbe-
stämmelserna har rätt att för fullgörandet av 
uppgifterna enligt kyrkans pensionslag av 
den kommunala pensionsanstalten få de upp-
gifter om pensionsskyddet och bestämmandet 
av det för personer som omfattas av kyrkans 
pensionslag. Rätten att få uppgifter begränsas 
till de uppgifter som är nödvändiga för full-
görandet av de föreskrivna uppgifterna. Kyr-
kans centralfond behöver bl.a. för indrivning 
av pensionsavgifter uppgifter om dem som 
omfattas av kyrkans pensionslag, om deras 
pensionsskydd och om hur det bestäms. 

Innehållet i det nya 3 mom. motsvarar i sak 
det nuvarande 2 mom. Enligt momentet ska 
Kyrkans centralfond i regel ha rätt att av-
giftsfritt få de uppgifter som avses i lagen, 
om inte uppgifterna begärs i en form som 
medför betydande merkostnader för den om 
utlämnar uppgifterna. 

37 §. Lämnande och erhållande av uppgif-
ter. Enligt förslaget ska den kommunala pen-
sionsanstalten sköta verkställigheten av pen-
sionsskyddet enligt kyrkans pensionslag. Ef-
tersom det också i lagen om kommunala pen-
sioner finns bestämmelser om lämnande och 
erhållande av uppgifter, är det ändamålsen-
ligt att bestämmelserna i den lagen tillämpas 
när det gäller lämnande och erhållande av 
uppgifter. I den föreslagna paragrafen sägs 
att utöver 35 och 36 § gäller i fråga om rätten 
att lämna och erhålla uppgifter om pensions-
skyddet enligt denna lag bestämmelserna i 
11 kap. i lagen om kommunala pensioner. 

Det föreslås att de gällande bestämmelser-
na om kringgående av uppkomsten av pen-
sionsskydd och om missbruk stryks, eftersom 
det inte finns några motsvarande bestämmel-
ser i lagen om kommunala pensioner och ef-
tersom det är ändamålsenligt att verkställig-
heten av kyrkans pensionsskydd sköts enligt 
praxis vid den kommunala pensionsanstalten. 

39 §. Rätten att lämna uppgifter för frivil-
ligt grupptilläggspensionsskydd. Enligt den 
föreslagna 37 § ska i regel 11 kap. i lagen om 

kommunala pensioner tillämpas när det gäll-
er lämnande och erhållande av uppgifter. Det 
föreslås att 39 § upphävs som obehövlig. 

40 §. Utlämnande av uppgifter. Enligt den 
föreslagna 37 § ska i regel 11 kap. i lagen om 
kommunala pensioner tillämpas när det gäll-
er lämnande och erhållande av uppgifter. Det 
föreslås att 40 § upphävs som obehövlig. 

41 §. Ansvaret hos den som lämnar ut upp-
gifter. Enligt den föreslagna 37 § ska i regel 
11 kap. i lagen om kommunala pensioner till-
lämpas när det gäller lämnande och erhållan-
de av uppgifter. Det föreslås att 41 § upphävs 
som obehövlig. 

42 §. Rätten att lämna uppgifter med hjälp 
av teknisk anslutning. Enligt den föreslagna 
37 § ska i regel 11 kap. i lagen om kommu-
nala pensioner tillämpas när det gäller läm-
nande och erhållande av uppgifter. Det före-
slås att 42 § upphävs som obehövlig. 
 
7 kap. Ändringssökande och åter-

krav 

43 §.  Att söka ändring. I paragrafen före-
skrivs om sökande av ändring i beslut som 
meddelats med stöd av kyrkans pensionslag. 
Eftersom den kommunala pensionsanstalten i 
fortsättningen ska sköta verkställigheten av 
pensionsskyddet för arbetstagare som omfat-
tas av kyrkans pensionslag är det ändamåls-
enligt att beslut som den kommunala pen-
sionsanstalten meddelat med stöd av kyrkans 
pensionslag ska få överklagas i enlighet med 
bestämmelserna om ändringssökande i lagen 
om kommunala pensioner. I det föreslagna 
1 mom. hänvisas därför i fråga om sökande 
av ändring till lagen om kommunala pensio-
ner 

På motsvarande sätt gäller enligt 3 mom. 
att undanröjande av lagakraftvunna beslut 
som den kommunala pensionsanstalten med-
delat med stöd av kyrkans pensionslag ska få 
sökas i enlighet med lagen om kommunala 
pensioner. 

I det nuvarande 4 mom. föreskrivs om be-
svärsförbud. Det föreslås att bestämmelsen 
om besvärsförbud som gäller beslut som 
meddelats med stöd av 16 § och genom vil-
ket Kyrkans centralfond har vägrat meddela 
ett förhandsbeslut om pensionsrätt med änd-
rad ordalydelse överförs till ett nytt 16 § 
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3 mom. Det föreslås att bestämmelsen om 
besvärsförbud som gäller Pensionsskydds-
centralens beslut om behörig pensionsanstalt 
enligt 24 § 2 mom. stryks. Bestämmelsen 
gäller Pensionsskyddscentralens avgörande 
av vilken pensionsanstalt som är behörig 
inom arrangemanget med sista pensionsan-
stalt. Det föreslås att bestämmelserna om sis-
ta pensionsanstalt ska upphävas i denna lag, 
och därför blir också bestämmelsen om be-
svärsförbud obehövlig. Av lagtekniska skäl 
föreslås det att hela paragrafen ändras. 

44—52 §. Enligt det föreslagna 43 § 
1 mom. ska bestämmelserna om ändringssö-
kande i lagen om kommunala pensioner till-
lämpas på pensionsärenden enligt denna lag. 
Det föreslås därför att 44—52 § upphävs som 
obehövliga. 

53 §. Grundbesvär över debitering. I para-
grafen föreskrivs om en parts rätt att anföra 
grundbesvär dels över Kyrkans centralfonds 
beslut om debitering av pensionsavgift, dels 
över arbetsgivarens beslut om innehållning 
av arbetstagarens pensionsavgift. Eftersom 
det föreslås att bestämmelserna om ändrings-
sökande stryks i kyrkans pensionslag, före-
slås det att 1 mom. kompletteras med en 
hänvisningsbestämmelse till bestämmelserna 
om ändringssökande i lagen om kommunala 
pensioner. Ändring ska få sökas enligt lagen 
om kommunala pensioner på samma sätt som 
ändring söks i pensionsbeslut som meddelats 
av den kommunala pensionsanstalten, dock 
med beaktande av den besvärstid som anges i 
denna paragraf. Också i fråga om bestäm-
melserna om förfarande vid undanröjande av 
lagakraftvunna beslut hänvisas det till lagen 
om kommunala pensioner. 

54 §. Återkrav av pension och annan för-
mån som betalats utan grund. Eftersom det i 
propositionen föreslås att den kommunala 
pensionsanstalten ska sköta pensionsskyddet 
för arbetstagare som omfattas av kyrkans 
pensionslag föreslås det att ordalydelsen i 
1 mom. ändras så att det framgår att den 
kommunala pensionsanstalten ska verkställa 
pensionsskyddet. 

Det föreslås att 2 mom. upphävs som obe-
hövligt. I momentet föreskrivs om återkrav 
av pension och annan förmån som betalats 
utan grund i de fall där Kyrkans centralfond i 
egenskap av sista pensionsanstalt utan grund 

har betalat ut pensioner inom andra delar av 
den offentliga sektorn eller inom den privata 
sektorn. Den kommunala pensionsanstalten 
ska i fortsättningen sköta verkställigheten av 
pensionsskyddet för arbetstagare som omfat-
tas av kyrkans pensionslag, och enligt 19 § 
finns därför bestämmelser om sista pensions-
anstalt för pensionsärenden enligt kyrkans 
pensionslag i 7 kap. i lagen om kommunala 
pensioner. 

55 §. Kvittning av pension och annan för-
mån som betalats utan grund. Det föreslås att 
paragrafen ändras så att hänvisningarna till 
Kyrkans centralfond som den som verkställer 
pensionsskyddet ändras så att det hänvisas 
till den kommunala pensionsanstalten. 
 

 
 

8 kap. Ikraftträdande- och över-
gångsbestämmelser 

57 §. Tillämpning av bestämmelserna om 
sista pensionsanstalt. Enligt den föreslagna 
19 § kommer bestämmelser om sista pen-
sionsanstalt för pensionsärenden enligt kyr-
kans pensionslag att finnas i 7 kap. i lagen 
om kommunala pensioner, och därför före-
slås det att 57 § upphävs som obehövlig. 

59 §. Annan än i denna lag avsedd anställ-
ning. I paragrafen föreskrivs om möjligheten 
att bestämma att en annan än i denna lag av-
sedd anställning kan vara en anställning som 
berättigar till pension. Bestämmelsen har till-
lämpats i några enstaka fall för att förhindra 
att någon missgynnas under den tid då pen-
sionsskyddet ännu inte var heltäckande. Be-
stämmelsen kan dock inte användas för tiden 
efter 2004. Det föreslås att en bestämmelse 
om skyldighet att höra Kyrkans centralfond 
före beslutet fogas till paragrafen. Eftersom 
endast specialarrangemang inom kyrkans an-
ställningshistoria kan komma på fråga, är det 
ändamålsenligt att den kommunala pensions-
anstalten hör Kyrkans centralfond innan pen-
sionsanstalten fattar beslut om anställning 
som ska räknas som pensionstid. 

60 §. Övergångsbestämmelser om pre-
skriptionstider. På grund av de ändringar 
som föreslås i 54 § ska hänvisningen till den-
na paragraf ändras. 
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2  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2012. Åtgärder som krävs för verkställighe-
ten av lagarna ska få vidtas innan lagarna 
träder i kraft. 

I 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i 
lagen om kommunala pensioner föreskrivs på 
motsvarande sätt som i fråga om överföring-
en av pensionsärenden som gäller statsan-
ställda och Folkpensionsanstaltens personal 
att utöver den ersättning som avses i 137 b § 
2 mom. ska Kyrkans centralfond år 2012 till 
den kommunala pensionsanstalten betala er-
sättning för sådana kostnader som uppkom-
mit före lagens ikraftträdande och som pen-
sionsanstalten orsakas av överföringen av 
uppgifterna. Närmare bestämmelser om detta 
ska utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Enligt ikraftträdandebestämmelsen i kyr-
kans pensionslag ska den kommunala pen-
sionsanstalten efter lagens ikraftträdande 
fortsätta Kyrkans centralfonds verksamhet i 
fråga om de uppgifter som i 5 § i kyrkans 
pensionslag föreskrivs som uppgifter för den 
kommunala pensionsanstalten. Det här inne-
bär bl.a. att de pensioner enligt kyrkans pen-
sionssystem som Kyrkans centralfond ska 
betala överförs till att betalas av den kom-
munala pensionsanstalten när lagen träder i 
kraft. Det här innebär också att från och med 
lagens ikraftträdande ska den kommunala 
pensionsanstalten ha hand om självrättelser 
av, besvär över och framställningar om un-
danröjande av beslut som Kyrkans central-
fond meddelat före ikraftträdandet. 

3  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 
lagst i f tningsordning 

I 76 § i Finlands grundlag sägs att i kyrko-
lagen finns bestämmelser om den evangelisk-
lutherska kyrkans organisation och förvalt-
ning. Enligt 2 kap. 2 § i kyrkolagen har kyr-
komötet exklusiv initiativrätt när det gäller 
att stifta kyrkolag, ändra den och upphäva 
den. De statliga lagstiftningsorganen kan inte 
ändra förslaget, annat än genom att göra lag-
tekniska rättelser som inte påverkar innehål-
let i sak. Kyrkostyrelsen ska ge ett utlåtande i 
ärendet innan rättelserna görs. 

Enligt 20 kap. 7 § 2 mom. 6 punkten i kyr-
kolagen ankommer det på kyrkomötet att 
göra framställningar i frågor som gäller lö-
ner, pensioner eller andra förmåner för kyr-
kans anställda. Därför har kyrkomötet gjort 
en framställning till statsrådet om ändring av 
kyrkans pensionslag. 

Det kan inte anses att lagförslaget innehål-
ler normer som står i strid med grundlagen, 
och därför kan den föreslagna lagen om änd-
ring av kyrkans pensionslag behandlas i van-
lig lagstiftningsordning. 

I övrigt innehåller lagförslagen i proposi-
tionen tekniska ändringar som rör organisa-
tionerna, och även de kan behandlas i vanlig 
lagstiftningsordning. 
 
 

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

1. 

 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om kommunala pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 1 § 3 mom., 4 § 2 punkten, 12 § 

1 mom. 3 och 5 punkten, 68 § 6 mom., 98 § 4 mom., 104 och 105 §, 106 § 2 mom., 107 § 
1 och 2 mom., 120 § 4 mom., 136 §, 137 § 3 mom., 137 b §, 141 §, 141 a § 2 mom., 144 § 
1 mom. 1 punkten, 146 §, rubriken för 147 §, 148 § 1 mom. 4—9 punkten, 149 § 1 mom. 
5 punkten, 153 § 1 och 4 mom., 160 § 1 mom. samt 162 § 1 och 2 mom., 

sådana de lyder, 1 § 3 mom., 4 § 2 punkten, 137 § 3 mom., 137 b §, 141 a § 2 mom. och 
144 § 1 mom. 1 punkten i lag 1092/2010, 4 § 2 punkten, 120 § 4 mom., rubriken för 147 §, 
148 § 1 mom. 4—6 punkten, 149 § 1 mom. 5 punkten, 153 § 1 mom., 160 § 1 mom. och 162 § 
1 och 2 mom. i lag 469/2010, 12 § 1 mom. 3 punkten och 148 § 1 mom. 8 och 9 punkten i lag 
713/2004, 12 § 1 mom. 5 punkten och 68 § 6 mom. i lag 461/2008, 98 § 4 mom., 107 § 
2 mom. och 141 § i lag 1006/2007, 104 och 105 §, 106 § 2 mom., 107 § 1 mom. och 153 § 
4 mom. i lag 638/2009, 136 § delvis ändrad i lagarna 1188/2003 och 638/2009, 146 § delvis 
ändrad i lag 469/2010 och 148 § 1 mom. 7 punkten i lag 1293/2006, samt 

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1188/2003, 713/2004, 1293/2006, 
469/2010 och 1092/2010, en ny 15 a punkt, till 144 §, sådan den lyder i lag 1293/2006 och 
delvis ändrad i lag 1092/2010, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 
4 mom., till 147 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 469/2010, ett nytt 3 mom. och till 149 § 
1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1293/2006, 469/2010 och 1092/2010, en ny 
6 punkt som följer: 
 

1 § 

Lagens syfte och pensionsanstaltens uppgif-
ter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om den kommunala pen-

sionsanstaltens uppgifter finns i lagen om 
statens pensioner (1295/2006) till den del det 
gäller verkställigheten av statens pensions-
skydd, i pensionslagen för evangelisk-
lutherska kyrkan (261/2008) till den del det 
gäller verkställigheten av evangelisk-
lutherska kyrkans pensionsskydd och i lagen 
om Folkpensionsanstalten (731/2001) till den 

del det gäller verkställigheten av pensions-
skyddet för Folkpensionsanstaltens personal. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Allmänna definitioner 

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

2) anställd alla personer som omfattas av 
lagen samt i 11 kap. alla personer som omfat-
tas av denna lag, lagen om statens pensioner 
och pensionslagen för evangelisk-lutherska 
kyrkan, 
— — — — — — — — — — — — — —  
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15 a) kyrklig arbetsgivare i pensionslagen 
för evangelisk-lutherska kyrkan avsedda för-
samlingar, kyrkliga samfälligheter och dom-
kapitel samt kyrkostyrelsen inom evangelisk-
lutherska kyrkan i Finland samt föreningar, 
stiftelser och anstalter som har ingått ett avtal 
med Kyrkans centralfond enligt 3 § 2 mom. i 
den lagen, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

12 § 

Ålderspension från offentliga pensionssystem 

En anställd har rätt till ålderspension enligt 
denna lag om han eller hon före 63 års ålder 
har fått ålderspension som för tiden före den 
1 januari 1995 har ökat med 11/60 procent 
per månad med stöd av 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten, 
— — — — — — — — — — — — — — 

5) pensionslagen för evangelisk-lutherska 
kyrkan, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

68 §  

Inkomster som skall beaktas i pensionen 

— — — — — — — — — — — — — —  
När den pensionsgrundande arbetsinkoms-

ten för en kommunalveterinär bestäms, beak-
tas utöver de löneförmåner som kommunen 
betalar för tjänsteåligganden även det pen-
ningbelopp som det kommunala organ som 
avses i 7 § i veterinärvårdslagen (685/1990) 
årligen fastställer såsom de arvoden enligt 
14 § 1 mom. i den lagen som veterinären tar 
ut av djurägare eller djurinnehavare. Belop-
pet får dock inte överstiga det dubbla belop-
pet av den slutlön enligt den lägsta grundlö-
nen som har överenskommits för kommunal-
veterinärer i det kommunala tjänstekollektiv-
avtalet och som gällde vid ingången av ka-
lenderåret. Om kommunalveterinärens an-
ställning inte fortsätter hela kalenderåret, ska 
man av det årliga belopp av arvoden som 
kommunen fastställer beakta en del som mot-
svarar den tid som veterinärens anställning 

varade. Närmare bestämmelser om hur och 
när arvodena fastställs och om hur slutlönen 
bildas utfärdas genom förordning av social- 
och hälsovårdsministeriet. 
 
 

98 §  

Ansökan om pension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närmare bestämmelser om de blanketter 

och intyg som behövs för ansökan om pen-
sion utfärdas vid behov genom förordning av 
social- och hälsovårdsministeriet. 
 
 

104 § 

Den kommunala pensionsanstalten som sista 
pensionsanstalt 

Den kommunala pensionsanstalten är sista 
pensionsanstalt, om den anställde har arbets-
inkomster som omfattas av en pensionslag 
för den offentliga sektorn till ett större be-
lopp än sammanlagt enligt alla pensionslagar 
för den privata sektorn under de två senaste 
kalenderåren. 

Oberoende av arbetsinkomsternas belopp 
är den kommunala pensionsanstalten sista 
pensionsanstalt vid behandlingen av ett ål-
ders- eller familjepensionsärende, om 

1) den anställdes pensionsskydd enligt ett 
tjänste- eller arbetsavtalsförhållande när pen-
sionsansökan blir anhängig har ordnats en-
dast enligt en pensionslag för den offentliga 
sektorn eller den anställde har bevarat sin rätt 
till tilläggspensionsandel eller till en indivi-
duell eller yrkesbaserad pensionsålder enligt 
en pensionslag för den offentliga sektorn på 
basis av en fortlöpande anställning som om-
fattas av en pensionslag för den offentliga 
sektorn, 

2) förmånslåtarens pensionsskydd enligt ett 
tjänste- eller arbetsavtalsförhållande vid tid-
punkten för pensionsfallet har ordnats endast 
enligt en pensionslag för den offentliga sek-
torn eller förmånslåtaren har bevarat sin rätt 
till tilläggspensionsandel eller till en indivi-
duell eller yrkesbaserad pensionsålder enligt 
en pensionslag för den offentliga sektorn på 
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basis av en fortlöpande anställning som om-
fattas av en pensionslag för den offentliga 
sektorn. 

Oberoende av arbetsinkomsternas belopp 
är den kommunala pensionsanstalten sista 
pensionsanstalt vid behandlingen av ett inva-
lidpensionsärende, om den anställdes pen-
sionsskydd enligt ett tjänste- eller arbetsav-
talsförhållande vid tidpunkten för pensions-
fallet har ordnats enligt en pensionslag för 
den offentliga sektorn eller den anställde har 
bevarat sin rätt till tilläggspensionsandel eller 
till en individuell eller yrkesbaserad pen-
sionsålder enligt en pensionslag för den of-
fentliga sektorn på basis av en fortlöpande 
anställning som omfattas av en pensionslag 
för den offentliga sektorn. 

Om en anställd som haft anställning både 
enligt en pensionslag för den offentliga sek-
torn och enligt en pensionslag för den privata 
sektorn ansöker om deltidspension från 
samma tidpunkt enligt både en pensionslag 
för den offentliga sektorn och en pensionslag 
för den privata sektorn, avgör den kommuna-
la pensionsanstalten deltidspensionen särskilt 
för sin del. 
 
 

105 § 

Förhandlingsskyldighet 

Om den kommunala pensionsanstalten i 
egenskap av sådan sista pensionsanstalt som 
avses i detta kapitel avgör rätten till invalid-
pension med stöd av 24 § 1 mom. 1 punkten i 
denna lag eller 35 § 1 mom. 1 punkten i la-
gen om statens pensioner och om den intjä-
nade pensionen enligt arbetspensionslagarna 
för den privata sektorn är större än 
688,02 euro per månad, ska den kommunala 
pensionsanstalten före beslutet begära att den 
avgörande pensionsanstalt inom den privata 
sektorn som avses i 106 § i lagen om pension 
för arbetstagare ger en bedömning av pen-
sionssökandens arbetsförmåga. Om den 
kommunala pensionsanstalten och pensions-
anstalten inom den privata sektorn då är oe-
niga om bedömningen av pensionssökandens 
arbetsförmåga, avgör båda pensionsärendet 
var för sig. 
 

106 § 

Den kommunala pensionsanstalten som sista 
pensionsanstalt vid beviljande av ny pension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om dock en pensionsanstalt inom den pri-

vata sektorn har försäkrat deltidsarbetet för 
en anställd som får deltidspension ska den 
pensionsanstalten avgöra den anställdes an-
sökan om invalidpension. 

 
107 § 

Närmare bestämmelser om sista pensionsan-
stalt och möjlighet till överenskommelse  

Närmare bestämmelser om hur den sista 
pensionsanstalten enligt 103—106 § bestäms 
och dess uppgifter utfärdas genom förord-
ning av social- och hälsovårdsministeriet. 
Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet föreskrivs det också närmare 
om hur granskningstiden för arbetsinkoms-
terna under de två sista kalenderåren bestäms 
enligt 104 § 1 mom. Genom förordning av 
social- och hälsovårdsministeriet kan det 
också föreskrivas om en kortare gransknings-
tid för arbetsinkomsterna än de två sista ka-
lenderåren, om det finns arbetsinkomster för 
en kortare granskningstid än två år.  

Om det är oklart vilken pensionsanstalt 
som enligt detta kapitel och enligt den för-
ordning av social- och hälsovårdsministeriet 
som utfärdats med stöd av 1 mom. är behörig 
att handlägga pensionsansökan, avgörs ären-
det på pensionsanstaltens begäran av pen-
sionsskyddscentralen. Ändring får inte sökas 
särskilt i pensionsskyddscentralens beslut i 
ett sådant ärende.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

120 § 

Återkrav av pension som betalats till för stort 
belopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Till den del den kommunala pensionsan-

stalten utan grund har betalat pensioner eller 
förmåner enligt en annan pensionslag för den 
offentliga sektorn, fattas återkravsbeslutet av 
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den kommunala pensionsanstalten enligt vad 
som föreskrivs i 130 § i lagen om statens 
pensioner och i 54 § i pensionslagen för 
evangelisk-lutherska kyrkan. Till den del den 
kommunala pensionsanstalten i egenskap av 
sista pensionsanstalt enligt 7 kap. i denna lag 
utan grund har betalat pensioner eller förmå-
ner enligt pensionslagarna för den privata 
sektorn, fattas återkravsbeslutet av den behö-
riga pensionsanstalten enligt vad som före-
skrivs i den lag som gäller den. Den kommu-
nala pensionsanstalten ska dock ge en be-
slutssammanställning över de pensioner eller 
förmåner som återkrävs samt återkräva be-
loppet. Om den kommunala pensionsanstal-
ten sköter återkravet genom kvittning enligt 3 
mom., ska såsom den pensionspost som av-
ses där betraktas det sammanlagda beloppet 
av de pensionsposter som den kommunala 
pensionsanstalten ska betala i egenskap av 
sista pensionsanstalt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

136 § 

Den sista pensionsanstaltens kostnader 

Är den kommunala pensionsanstalten på 
grundval av det pensionsskydd som bestäms 
enligt denna lag sista pensionsanstalt som av-
ses i 7 kap. och har den i egenskap av sista 
pensionsanstalt betalat ut pensioner enligt 
andra arbetspensionslagar eller har en annan 
pensionsanstalt i egenskap av sista pensions-
anstalt eller den kommunala pensionsanstal-
ten i egenskap av sista pensionsanstalt enligt 
en annan pensionslag för den offentliga sek-
torn betalat ut pensioner enligt denna lag, ska 
den kommunala pensionsanstalten ta ut dessa 
pensionskostnader jämte ränta hos den andra 
pensionsanstalten, Statskontoret, Kyrkans 
centralfond eller Folkpensionsanstalten eller 
gottgöra den andra pensionsanstalten, stats-
kontoret, Kyrkans centralfond eller Folkpen-
sionsanstalten för dessa senast under det ka-
lenderår som följer på utbetalningsåret. 

Gottgörelsen och betalningen jämte ränta, 
samt eventuellt förskott på den, bestäms på 
framställning av Pensionsskyddscentralen 
och i enlighet med de kostnadsfördelnings-
grunder som social- och hälsovårdsministeri-

et fastställer, på det sätt som föreskrivs i 
183 § i lagen om pension för arbetstagare. 

För statens pensionslags del stadgas om ut-
tagande och betalning av kostnader som sista 
pensionsanstalt i 113 § nämnda lag, för den 
evangelisk-lutherska kyrkans del i 23 § 
nämnda lag och för den pensionsskydd som 
stadgas i 13 § lagen om Folkpensionsanstal-
ten i 113 § lagen om statens pensioner. 
 

137 § 

Tillsyn 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansministeriet förordnar årligen en revi-

sor som utifrån den kommunala pensionsan-
staltens bokföring och annat material ska 
granska att de beräkningar som avses i 
137 b § och som den kommunala pensions-
anstalten har lämnat om den summa som be-
hövs för betalningen av statens, evangelisk-
lutherska kyrkans och Folkpensionsanstal-
tens pensioner och ersättningen för den 
kommunala pensionsanstaltens kostnader är 
riktiga och tillräckliga. Revisorn ska vara an-
tingen en av Centralhandelskammaren god-
känd revisor (CGR) eller en revisor inom den 
offentliga förvaltningen och ekonomin 
(OFR). Bestämmelser om revision  finns i 
revisionslagen (459/2007). 
 

137 b § 

Betalning av statens, evangelisk-lutherska 
kyrkans och Folkpensionsanstaltens pen-

sionsutgifter och ersättning av den kommu-
nala pensionsanstaltens kostnader 

Staten, Kyrkans centralfond och Folkpen-
sionsanstalten betalar i förskott till den 
kommunala pensionsanstalten det belopp 
som behövs för att betala pensionsförmåner. 
Om beloppet av de faktiska kostnaderna är 
större eller mindre än det uppskattade belop-
pet, ska skillnaden beaktas i efterhand som 
en korrigeringspost. 

Statskontoret betalar ersättning för skötseln 
av de uppgifter som föreskrivs i 143 § i lagen 
om statens pensioner till den kommunala 
pensionsanstalten av arbetsgivarens pen-
sionsavgift. Också Folkpensionsanstalten be-
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talar ersättning till den kommunala pensions-
anstalten för skötseln av pensionsskyddet för 
sina anställda och Kyrkans centralfond beta-
lar ersättning till den kommunala pensions-
anstalten för skötseln av pensionsskyddet för 
dem som omfattas av pensionslagen för 
evangelisk-lutherska kyrkan. Finansministe-
riet fastställer det ersättningsbelopp som 
Statskontoret, Kyrkans centralfond och Folk-
pensionsanstalten ska betala i förskott till den 
kommunala pensionsanstalten. Den kommu-
nala pensionsanstalten lägger fram en beräk-
ning av ersättningsbeloppet för finansmini-
steriet. Ersättningsbeloppet beräknas till en 
nivå som motsvarar självkostnadsvärdet en-
ligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till 
staten (150/1992). Ersättningen betalas i må-
natliga, lika stora poster enligt en förhands-
beräkning av beloppet av kostnaderna för 
året i fråga. Om beloppet av de faktiska kost-
naderna är större eller mindre än det uppskat-
tade beloppet, ska skillnaden beaktas i efter-
hand som en korrigeringspost. 

Finansministeriet, Kyrkans centralfond och 
Folkpensionsanstalten bedömer med fem års 
mellanrum hur de mål som ställts för kost-
nadseffektiviteten och kvalitetsnivån på sköt-
seln av pensionerna har förverkligats. I detta 
syfte ska den kommunala pensionsanstalten 
ge in tillräckliga uppgifter till de ovan nämn-
da parterna. 

Närmare bestämmelser om överföring av 
de medel som behövs för betalning av pen-
sioner till statsanställda, evangelisk-lutherska 
kyrkans personal och Folkpensionsanstaltens 
personal och om ersättning för kostnader till 
den kommunala pensionsanstalten utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 
 

141 §   

Kommunernas pensionsdelegation 

Vid social- och hälsovårdsministeriet finns 
ett berednings-, förhandlings- och remissor-
gan, kommunernas pensionsdelegation, som 
behandlar frågor i anslutning till utvecklan-
det av lagstiftningen om det kommunala pen-
sionsskyddet. 

Pensionsdelegationen har en ordförande 
och åtta andra medlemmar. Varje medlem 
har en personlig suppleant. Social- och häl-

sovårdsministeriet förordnar medlemmarna 
för fyra år i sänder så att av medlemmarna 
ordföranden och hans eller hennes suppleant 
företräder social- och hälsovårdsministeriet. 
Fyra av de övriga medlemmarna förordnas på 
förslag av de huvudavtalsorganisationer som 
avses i det kommunala huvudavtalet och fyra 
på förslag av den kommunala pensionsanstal-
ten. 
 

141 a § 

Samarbetsdelegationen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Delegationen har en ordförande och högst 

nio andra medlemmar. Finansministeriet för-
ordnar medlemmarna för fyra år i sänder. Av 
medlemmarna ska två företräda finansmini-
steriet, två den kommunala pensionsanstalten 
och två Statskontoret. Av medlemmarna ska 
två företräda arbetsgivare som omfattas av 
lagen om statens pensioner och en Folkpen-
sionsanstalten och en Kyrkans centralfond. 
Finansministeriet förordnar en av medlem-
marna till ordförande. 
 
 

144 § 

Pensionsanstaltens rätt att få uppgifter 

Den kommunala pensionsanstalten och en 
besvärsinstans enligt denna lag har rätt att 
utan hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar som gäller erhållande av 
uppgifter 

1) av försäkrings- och pensionsanstalter 
som verkställer lagstadgad försäkring, av 
myndigheter och andra som omfattas av la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999) och av privata arbetsgiva-
re få de uppgifter som är nödvändiga, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den kommunala pensionsanstalten har rätt 
att utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar som gäller erhållan-
de av uppgifter av en pensionsanstalt som 
verkställer pensionsskydd enligt en annan 
pensionslag få nödvändiga uppgifter för mot-
svarande uppgifter för arbetspensionsutdra-
get som avses i 75 § arbetstagares pensions-
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lag och förhandsrådgivningen om arbetspen-
sion som behövs för arbetspensionsskyddet 
enligt arbetspensionslagarna. Pensionsanstal-
ten har rätt att få motsvarande uppgifter ock-
så av Pensionsskyddscentralen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

146 § 

Medlemssamfunds, statliga arbetsgivares, 
kyrkliga arbetsgivares och Folkpensionsan-

staltens skyldighet att lämna uppgifter 

Den kommunala pensionsanstaltens med-
lemssamfund är skyldiga att åtminstone en 
gång i kvartalet på det sätt som pensionsan-
stalten bestämmer meddela pensionsanstalten 
namn, personbeteckning, datum för inledan-
de och avslutande av tjänste- och arbetsav-
talsförhållanden och i 3 § 2 mom. avsedda 
avtal och förtroendeuppdrag uppgifter om 
löner och arvoden samt uppgifter om tjänst-
göringstider och avbrott i fråga om personer 
som omfattas av denna lag. Dessutom är 
medlemssamfunden skyldiga att lämna pen-
sionsanstalten uppgifter om löner och 
arvoden för de ovan nämnda anställningar 
som fortgår vid kalenderårets slut samt övri-
ga uppgifter som gäller personernas pen-
sionsrätt och medlemssamfundens betal-
ningsskyldighet. Om ett medlemssamfund 
underlåter att meddela pensionsanstalten de 
ovan avsedda uppgifterna eller meddelar dem 
senare än vad som förutsätts i de föreskrifter 
som pensionsanstalten utfärdat med stöd av 
6 mom., kan det bestämmas att betalningsan-
delen enligt 131 § ska betalas förhöjd till ett 
skäligt belopp, dock till högst det dubbla be-
loppet. 

De kyrkliga arbetsgivarna är skyldiga att 
åtminstone en gång i kvartalet på det sätt som 
den kommunala pensionsanstalten bestäm-
mer meddela pensionsanstalten namn, per-
sonbeteckning, datum för inledande och av-
slutande av anställningar, uppgifter om löner 
och arvoden samt uppgifter om tjänstgörings-
tider och avbrott i fråga om personer som 
omfattas av pensionslagen för evangelisk-
lutherska kyrkan. Dessutom är de kyrkliga 
arbetsgivarna skyldiga att lämna pensionsan-

stalten uppgifter om löner och arvoden för de 
ovan nämnda anställningar som fortgår vid 
kalenderårets slut samt övriga uppgifter som 
gäller personernas pensionsrätt. Även Folk-
pensionsanstalten är skyldig att meddela pen-
sionsanstalten motsvarande uppgifter om 
pensionsskyddet för sina anställda. 

Utöver det som bestäms i 1 och 2 mom. är 
medlemssamfunden, de statliga arbetsgivar-
na, de kyrkliga arbetsgivarna och Folkpen-
sionsanstalten skyldiga att på begäran lämna 
pensionsanstalten och en besvärsinstans som 
avses i denna lag alla de uppgifter om en an-
ställds arbete och förhållanden i arbetet samt 
övriga motsvarande uppgifter som kan erhål-
las av arbetsgivarna och som är nödvändiga 
för ordnandet av pensionsskyddet och för av-
görandet av ett anhängigt pensionsärende el-
ler i övrigt är nödvändiga vid fullgörandet av 
åligganden enligt en pensionslag för den of-
fentliga sektorn. 

Då ett medlemssamfund, en statlig arbets-
givare, en kyrklig arbetsgivare eller Folkpen-
sionsanstalten ombeds lämna uppgifter som 
behövs för behandlingen av pensionssökan-
dens pensions- eller rehabiliteringsärende får 
till arbetsgivaren utan pensionssökandens 
samtycke lämnas endast de sekretessbelagda 
uppgifter om honom eller henne som är nöd-
vändiga för att precisera vilka uppgifter som 
behövs vid beslutsfattandet i de nämnda 
ärendena. 

Pensionsanstalten har rätt att i medlems-
samfundens handlingar granska riktigheten 
av de uppgifter som avses i 1 och 3 mom., att 
i de kyrkliga arbetsgivarnas och Folkpen-
sionsanstaltens handlingar granska riktighe-
ten av de uppgifter som avses i 2 och 3 mom. 
och att i de statliga arbetsgivarnas handlingar 
granska riktigheten av de uppgifter som av-
ses i 3 mom. 

Pensionsanstalten för register över de upp-
gifter som den får med stöd av denna para-
graf och 144 § och som påverkar rätten till 
pension för personer som omfattas av en pen-
sionslag för den offentliga sektorn. Pensions-
anstalten har rätt att utfärda föreskrifter för 
medlemssamfunden, de kyrkliga arbetsgivar-
na och Folkpensionsanstalten om när och i 
vilken form uppgifter ska lämnas till pen-
sionsanstalten. 
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147 § 

Lämnande av uppgifter till medlemssamfund, 
statliga arbetsgivare och kyrkliga arbetsgi-

vare 

— — — — — — — — — — — — — —  
Trots sekretessbestämmelserna och andra 

begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter har den kommunala pensionsanstalten 
rätt att för bokföring och löneadministration 
samt för kontroll av pensionsavgifter och in-
validpensioners självriskandel till en kyrklig 
arbetsgivare lämna ut uppgifter om pension 
som den beviljat enligt pensionslagen för 
evangelisk-lutherska kyrkan samt andra upp-
gifter som är nödvändiga för ovan nämnda 
ändamål. Pensionsanstalten har också rätt att 
meddela den arbetsgivare från vars tjänst en 
arbetstagare avgår med pension uppgifter om 
slaget av pension enligt pensionslagen för 
evangelisk-lutherska kyrkan samt tidpunkten 
för pensionens början och slut för att arbets-
givaren ska kunna avsluta anställningen. 
 

148 § 

Pensionsanstaltens rätt att lämna uppgifter 

Utöver det som bestäms i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet har den 
kommunala pensionsanstalten rätt att, utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter, lämna uppgifter som grundar sig på 
verkställigheten av en pensionslag för den of-
fentliga sektorn enligt följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) till ministerierna, Skatteförvaltningen 
och inrättningar och sammanslutningar som 
sköter lagstadgade system för social trygghet 
och som har hand om en socialskyddsförmån 
som påverkas av en förmån enligt en pen-
sionslag för den offentliga sektorn, får i fråga 
om en person som erhållit en förmån enligt 
en pensionslag för den offentliga sektorn ut-
lämnas personbeteckning och övriga identifi-
eringsuppgifter, uppgifter om utbetalade 
förmåner, uppgifter om arbetsgivaren och 
andra härmed jämförbara uppgifter som är 
nödvändiga för sådan sammanställning av 
personuppgifter som utförs i syfte att utreda 

brott och missbruk som riktar sig mot social-
skyddet och för andra tillsynsåtgärder av en-
gångskaraktär, samt till polismyndigheterna 
och åklagarmyndigheterna ovan nämnda 
uppgifter som är nödvändiga för utredande 
av brott och väckande av åtal; uppgifter om 
hälsotillstånd eller uppgifter som är avsedda 
att beskriva grunderna för en persons behov 
av socialvård får dock inte utlämnas, 

5) till Skatteförvaltningen får utlämnas de 
uppgifter som är nödvändiga för uppfyllandet 
av den övervakningsskyldighet som före-
skrivs i lagen om förskottsuppbörd, om det 
finns skäl att misstänka att ett medlemssam-
fund, en statlig arbetsgivare eller en kyrklig 
arbetsgivare inte har fullgjort sin innehåll-
ningsskyldighet, 

6) till arbetstagarnas grupplivförsäkrings-
pool, som med fullmakt av livförsäkrings- 
och olycksfallsförsäkringsbolagen sköter er-
sättningsverksamheten gällande arbetstagar-
nas grupplivförsäkring, och till Lantbruksfö-
retagarnas pensionsanstalt får i fråga om 
tjänsteinnehavare och arbetstagare som varit 
anställda i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhål-
lande som omfattas av en pensionslag för den 
offentliga sektorn och som avlidit utlämnas 
namn, personbeteckning, dödsdatum, uppgif-
ter om tjänste- och arbetsavtalsförhållandena, 
förmånstagarnas namn och personbeteck-
ningar samt övriga motsvarande uppgifter 
som behövs när det avgörs huruvida förut-
sättningarna för beviljande av ett försäk-
ringsbelopp från grupplivförsäkringen upp-
fylls, samt motsvarande uppgifter till Stats-
kontoret för behandling av ekonomiskt stöd 
som motsvarar grupplivförsäkring, 

7) till ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse som sköter 
tilläggspensionsskyddet får, för den löpande 
skötseln av frivilligt grupptilläggspensions-
skydd som en arbetsgivare ordnar, i fråga om 
anställda utlämnas namn- och adressuppgif-
ter, personbeteckningar, uppgifter om pen-
sionernas belopp och de faktorer som påver-
kar pensionens belopp samt övriga nödvän-
diga uppgifter för ändamål som nämns i den-
na punkt, 

8) till ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse får, för ingå-
ende av avtal om villkoren för en ny icke 
formbunden pensionsförsäkring eller ett nytt 
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grupptilläggspensionsskydd, i fråga om an-
ställda utlämnas namn- och adressuppgifter, 
personbeteckningar, uppgifter om pensioner-
nas belopp och de faktorer som påverkar 
pensionens belopp samt övriga nödvändiga 
uppgifter för ändamål som nämns i denna 
punkt, om tilläggspensionsskyddet avslutas 
på en arbetsgivares initiativ och ersätts med 
motsvarande nytt tilläggspensionsskydd; den 
som ger den nya tilläggspensionsförsäkring-
en ska då för pensionsanstalten presentera ut-
redning om att det nya tilläggspensionsskyd-
det innebär att ett tidigare tilläggspensions-
skydd ersätts med ett nytt,  

9) till ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse får, för fast-
ställande av tilläggspensionsskyddet och 
kostnaderna för det, i fråga om anställda ut-
lämnas uppgifter om anställningar, pensions-
rätt, ålders- och könsfördelning och de fakto-
rer som påverkar pensionens belopp samt, för 
fastställande av tilläggspensionsskyddets 
slutliga innehåll, i fråga om anställda namn- 
och adressuppgifter, personbeteckningar, 
uppgifter om pensionernas belopp och de 
faktorer som påverkar pensionens belopp 
samt övriga nödvändiga uppgifter för ända-
mål som nämns i denna punkt; förutsättning-
ar för att specificerade personuppgifter ska få 
lämnas ut är dock att livförsäkringsbolaget, 
pensionskassan eller pensionsstiftelsen har 
sett till att de som omfattas av tilläggspen-
sionsarrangemanget, efter att försäkringsav-
talet eller pensionsarrangemanget godkänts, 
på ett lämpligt sätt har informerats om livför-
säkringsbolagets, pensionskassans eller pen-
sionsstiftelsens möjlighet att få de nödvändi-
ga uppgifterna och att personen i fråga inte 
uttryckligen har avsagt sig tilläggspensions-
arrangemanget eller förbjudit utlämnandet av 
uppgifterna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

149 § 

Teknisk anslutning 

Den kommunala pensionsanstalten har, ut-
över det som bestäms i 29 § 3 mom. i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam-
het, rätt att öppna en teknisk anslutning 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) för Statskontoret till sådana uppgifter 
som det enligt 150 § i lagen om statens pen-
sioner har rätt till och som det nödvändigt 
behöver vid skötseln av de uppgifter som av-
ses i 143 § i den lagen,  

6) för Kyrkans centralfond till sådana upp-
gifter som den enligt 36 § i pensionslagen för 
evangelisk-lutherska kyrkan har rätt till och 
som den nödvändigt behöver vid skötseln av 
de uppgifter som avses i den lagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

153 § 

Sökande av ändring 

Ändring i den kommunala pensionsanstal-
tens beslut enligt en pensionslag för den of-
fentliga sektorn i ett pensionsärende får sökas 
genom besvär hos besvärsnämnden för ar-
betspensionsärenden. Bestämmelser om 
nämnden och dess medlemmar finns i lagen 
om besvärsnämnden för arbetspensionsären-
den. 
— — — — — — — — — — — — — —  

På en beslutssammanställning som den 
kommunala pensionsanstalten har givit i 
egenskap av sådan sista pensionsanstalt som 
avses i 7 kap. tillämpas vad som i detta kapi-
tel föreskrivs om beslut. Om den kommunala 
pensionsanstaltens beslut ingår i en besluts-
sammanställning som en pensionsanstalt 
inom den privata sektorn givit i egenskap av 
sådan sista pensionsanstalt som avses i 103 §, 
söks ändring och behandlas besvärsärendet 
enligt vad som föreskrivs i en pensionslag för 
den privata sektorn. I sådana fall ska pen-
sionsanstalten inom den privata sektorn be-
gära utlåtande om besvären av den kommu-
nala pensionsanstalten till den del besvären 
gäller pensionsskydd enligt en pensionslag 
för den offentliga sektorn. Utlåtande begärs 
inte om besvären enbart gäller bedömning av 
arbetsförmågan. 
 

160 § 

Sökande av ändring i beslutssammanställ-
ning 

En besvärsskrift som gäller en besluts-
sammanställning som den kommunala pen-
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sionsanstalten har gett i egenskap av sådan 
sista pensionsanstalt som avses i denna lag 
ska lämnas till den kommunala pensionsan-
stalten inom den tid som föreskrivs i 157 § 
1 mom. Den kommunala pensionsanstalten 
ska begära utlåtande om besvären av en pen-
sionsanstalt inom den privata sektorn till den 
del besvären gäller pensionsskydd som sköts 
av den. Gäller överklagandet av en besluts-
sammanställning enbart bedömning av ar-
betsförmågan, begärs utlåtande endast om det 
är fråga om en situation som avses i 105 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

162 § 

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut om pension 
vilket den kommunala pensionsanstalten 
meddelat med stöd av en pensionslag för den 
offentliga sektorn grundar sig på en felaktig 
eller bristfällig utredning eller är uppenbart 
lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbets-
pensionsärenden på framställning av den 
kommunala pensionsanstalten eller på ansö-
kan av den som saken gäller undanröja beslu-
tet och bestämma att ärendet ska behandlas 
på nytt. Ansökan om undanröjande av ett be-
slut ska göras inom fem år från det att beslu-
tet har vunnit laga kraft. Av synnerligen vä-
gande skäl kan ett beslut undanröjas även på 
ansökan som gjorts efter utgången av den fö-
reskrivna tiden. Besvärsnämnden för arbets-
pensionsärenden ska ge parten tillfälle att bli 
hörd innan ärendet avgörs. I ett beslut av be-
svärsnämnden får ändring inte sökas genom 
besvär. 

Om ett lagakraftvunnet beslut som be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden 

meddelat med stöd av en pensionslag för den 
offentliga sektorn grundar sig på en felaktig 
eller bristfällig utredning eller är uppenbart 
lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på 
framställning av den kommunala pensionsan-
stalten eller på ansökan av den som saken 
gäller, efter att ha hört de övriga parterna, 
undanröja beslutet och bestämma att ärendet 
ska behandlas på nytt. Ansökan om undanrö-
jande av ett beslut ska göras inom fem år från 
det att beslutet har vunnit laga kraft. Av syn-
nerligen vägande skäl kan ett beslut undanrö-
jas även på ansökan som gjorts efter utgång-
en av den föreskrivna tiden. Försäkringsdom-
stolen ska ge parten tillfälle att bli hörd innan 
ärendet avgörs. På de grunder som nämns 
ovan kan försäkringsdomstolen också undan-
röja sitt eget beslut och bestämma att ärendet 
ska behandlas på nytt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den  20   . 
Utöver den ersättning som avses i 137 b § 

2 mom. betalar Kyrkans centralfond år 2012 
till den kommunala pensionsanstalten ersätt-
ning för sådana kostnader som uppkommit 
före denna lags ikraftträdande och som pen-
sionsanstalten orsakas av den i denna lag fö-
reskrivna överföringen av verkställigheten av 
pensionsskyddet för dem som omfattas av 
pensionslagen för evangelisk-lutherska kyr-
kan. Ersättningen beräknas i motsvarighet till 
självkostnadsvärdet så som föreskrivs i 
137 b § 2 mom. Bestämmelser om grunderna 
för ersättningarnas belopp och betalningstid-
punkten utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 

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

————— 
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2. 

 

Lag 

om ändring av lagen om statens pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om statens pensioner (1295/2006) 110—112 och 114 §, 
sådana de lyder, 110 och 111 § i lag 468/2010 samt 112 och 114 § i lag 639/2009, 
ändras 68 § 2 mom., 100 § 2 mom., 109 §, 113 § och 144 §, 
sådana de lyder 109 § i lag 468/2010 och 113 § delvis ändrad i lag 468/2010, samt 
fogas till 143 §, sådan den lyder i lag 468/2010, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 

2 mom. blir 3 mom., som följer: 
 

68 §  

Avdrag för pension eller motsvarande för-
mån från utlandet 

— — — — — — — — — — — — — —  
En förmån som motsvarar i 1 mom. nämnd 

pension dras av från pension enligt denna lag 
i enlighet med de beräkningsgrunder som 
fastställs av social- och hälsovårdsministeri-
et. 
 
 

100 §  

Ansökan om pension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närmare bestämmelser om de blanketter 

och intyg som behövs för ansökan om pen-
sion utfärdas genom förordning av social- 
och hälsovårdsministeriet. 
 
 
 

109 § 

Sista pensionsanstalt 

Bestämmelser om sista pensionsanstalt i 
pensionsärenden enligt denna lag finns i 
7 kap. i lagen om kommunala pensioner 
(549/2003). 
 
 

113 § 

Den sista pensionsanstaltens kostnader 

Har den kommunala pensionsanstalten i 
egenskap av sista pensionsanstalt utifrån 
pensionsskyddet enligt denna lag betalat ut 
pension enligt andra arbetspensionslagar, el-
ler har en pensionsanstalt inom den privata 
sektorn eller den kommunala pensionsanstal-
ten i egenskap av sista pensionsanstalt enligt 
en annan pensionslag för den offentliga sek-
torn betalat ut pension enligt denna lag, ska 
Statskontoret ta ut dessa pensionkostnader 
jämte ränta hos denna pensionsanstalt, Kyr-
kans centralfond eller Folkpensionsanstalten  
eller gottgöra denna pensionsanstalt, Kyrkans 
centralfond eller Folkpensionsanstalten för 
dessa senast under det kalenderår som följer 
på utbetalningsåret. För ändamålet kan det 
tas ut eller betalas förskott. Förskottet räknas 
ut och betalas av Statskontoret. 

Bestämmelser om grunderna för hur gottfö-
relsen och betalningen förskott bestäms finns 
i 183 § i lagen om pension för arbetstagare. 
 

143 § 

Den kommunala pensionsanstalten och 
Statskontoret 

— — — — — — — — — — — — — —  
Trots vad som föreskrivs i 1 § i statsrådets 

beslut om överförande av avgöranderätten i 
vissa ärenden gällande extra pension 
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(1429/1991) är det den kommunala pen-
sionsanstalten som avgör ansökningar om ex-
tra pensioner som gjorts med stöd av de stats-
rådsbeslut som nämns i 2 § i det beslutet, 
med undantag för de extra pensioner som av-
ses i 24 § i statsrådets beslut om extra pen-
sioner (finansministeriets cirkulär 
6660/1959). 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

144 §  

Statens pensionsdelegation 

Vid social- och hälsovårdsministeriet finns 
statens pensionsdelegation, vars medlemmar 
förordnas av ministeriet för tre år i sänder. 

Delegationens ordförande representerar soci-
al- och hälsovårdsministeriet. De andra med-
lemmarna utses bland personer som föresla-
gits av finansministeriet bland personer som 
föreslagits av ministeriet och de mest repre-
sentativa organisationerna på centralnivå för 
statens tjänstemän och arbetstagare. Delega-
tionen har till uppgift att vara förhandlings-
organ enligt lagen om samarbete inom sta-
tens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) 
och enligt samarbetsavtalen, göra framställ-
ningar och avge utlåtanden samt vara rådgi-
vande organ i pensionsfrågor. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20   . 

 
————— 

 
 
 

3. 

 
 

Lag 

om upphävande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av lagen om statens pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Genom denna lag upphävs 109—111 § i 

lagen om ändring av lagen om statens pen-
sioner (639/2009) samt 3 och 4 mom. i 
ikraftträdandebestämmelsen i den lagen. 

2 § 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
————— 
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4. 

 
 
 
 

Lag 

om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (261/2008) 20—22, 24, 33, 34, 

39—42, 44—52 § och 57 §,  
av dem 20—22 och 24 § sådana de lyder i lag 640/2009, 
ändras 1 §, 2 § 1 mom. 4 och 12 punkten, 3 § 1 och 2 mom., 4 § 2 mom., 5 och 8 §, 9 § 

1 och 2 mom., det inledande stycket i 9 § 3 mom., det inledande stycket i 9 § 4 mom. samt 9 § 
5 mom., 10 §, 11 § 1 mom., 12—19 och 23 §, 25 § 2 och 3 mom., 35 § 1 och 4 mom., 36, 
37 och 43 §, 53 § 1 mom. samt 54, 55, 59 och 60 §, 

av dem 19 § sådan den lyder i lag 640/2009 samt 
fogas till lagen en ny 14 a § som följer: 

 
1 § 

Lagens syfte 

I denna lag föreskrivs om den rätt till pen-
sion som arbetstagare i anställning hos en 
församling, en kyrklig samfällighet, ett dom-
kapitel och kyrkostyrelsen inom evangelisk-
lutherska kyrkan i Finland har samt om den 
rätt till familjepension som arbetstagarnas 
förmånstagare har. 
 

2 § 

Definitioner 

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

4) arbetsgivare de församlingar, kyrkliga 
samfälligheter och domkapitel och den kyr-
kostyrelse inom evangelisk-lutherska kyrkan 
som avses i 3 § 1 mom. samt de sammanslut-
ningar, stiftelser och anstalter som avses i 2 
mom. i den paragrafen och som har ingått ett 
i det momentet avsett avtal med Kyrkans 
centralfond, 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) EU:s grundförordning om social trygg-
het Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 883/2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen och med EU:s till-
lämpningsförordning om social trygghet Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser 
till förordning (EG) nr 883/2004 om samord-
ning av de sociala trygghetssystemen. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

3 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på den som står i tjäns-
te- eller arbetsavtalsförhållande till en för-
samling, en kyrklig samfällighet, ett domka-
pitel eller kyrkostyrelsen inom evangelisk-
lutherska kyrkan i Finland. 

Föreningar, andra sammanslutningar, stif-
telser eller anstalter kan med Kyrkans cen-
tralfond överenskomma om att denna lag ska 
tillämpas i fråga om en sådan präst eller lek-
tor som är anställd hos dem och som domka-
pitlet har berättigat att vara verksam såsom 
präst eller lektor i anställning hos dem, eller i 
fråga om en sådan diakonissa som handhar 
en läraruppgift som huvudsyssla i en diako-
nissanstalt. Om inte något annat följer av 
EU:s grundförordning om social trygghet el-
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ler internationella överenskommelser om so-
cial trygghet som är bindande för Finland, 
kan likaså med Kyrkans centralfond över-
enskommas om de villkor på vilka denna lag 
ska tillämpas i fråga om den som är anställd 
hos en mellankyrklig eller motsvarande or-
ganisation eller hos någon annan evangelisk-
luthersk kyrka eller dess församling i arbete 
bland finländska utvandrare eller som är eller 
under en tid av minst åtta år varit i missions-
arbete utomlands. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

4 § 

Begränsningar av tillämpningsområdet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Uppstår det oklarhet om huruvida denna 

lag ska tillämpas på en arbetstagare, avgörs 
saken av den kommunala pensionsanstalten 
på ansökan av arbetsgivaren eller arbetstaga-
ren. 
 

5 § 

Förvaltning 

Kyrkans centralfond sköter de uppgifter 
den har enligt 5 kap. när det gäller finansie-
ring av pensionsskyddet samt uttagandet av 
pensionsavgifter och andra uppgifter den har 
enligt denna lag. 

Den kommunala pensionsanstalten sköter 
verkställigheten av pensionsskyddet enligt 
denna lag, om inte något annat föreskrivs i 
denna lag. 

Bestämmelser om överföring till den 
kommunala pensionsanstalten av de medel 
som behövs för betalning av pensioner finns i 
137 b § i lagen om kommunala pensioner 
(549/2003). 
 

8 § 

Den kommunala pensionsanstaltens retroak-
tiva rätt till ersättning från försäkringsan-

stalten 

Om en arbetstagare har rätt att få på lagen 
om olycksfallsförsäkring (608/1948) grundad 
dagpenning eller olycksfallspension, på lagen 

om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 
grundad livränta eller på trafikförsäkringsla-
gen (279/1959) grundad fortlöpande ersätt-
ning för egen skada, eller ersättning för in-
komstbortfall enligt lagen om rehabilitering 
som ersätts enligt lagen om olycksfallsför-
säkring (625/1991) eller lagen om rehabili-
tering som ersätts enligt trafikförsäkringsla-
gen (626/1991), kan pension enligt denna lag 
betalas till fullt belopp till dess beloppet av 
dagpenningen, olycksfallspensionen, livrän-
tan, ersättningen eller ersättningen för in-
komstbortfall är slutligt avgjort. Arbetstaga-
rens rätt till nämnda förmåner övergår på den 
kommunala pensionsanstalten till den del den 
kommunala pensionsanstalten har betalat 
pension för samma tid. 

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas på 
motsvarande sätt på familjepension enligt la-
gen om olycksfallsförsäkring, på försörj-
ningspension enligt lagen om skada, ådragen 
i militärtjänst och på fortlöpande ersättning 
med stöd av trafikförsäkringslagen, om en 
sådan pension eller ersättning betalas till en 
förmånstagare efter en arbetstagares död och 
den kommunala pensionsanstalten till fullt 
belopp har betalat ut den familjepension som 
den beviljat. 
 

9 § 

Pensionssökandens och förmånstagarens 
skyldighet att lämna uppgifter 

En pensionssökande och en förmånstagare 
ska lämna den kommunala pensionsanstalten 
de uppgifter som behövs för behandlingen 
och avgörandet av ett pensionsärende. 

Den som får invalidpension är skyldig att 
underrätta den kommunala pensionsanstalten 
om att han eller hon återfått arbetsförmågan, 
om att han eller hon börjar förvärvsarbeta 
och om att rehabiliteringen avbrutits. 
Den som får arbetslöshetspension är skyldig 
att underrätta den kommunala pensionsan-
stalten om 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den som får deltidspension är skyldig att 
underrätta den kommunala pensionsanstalten 
om 
— — — — — — — — — — — — — —  
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Den som får efterlevandepension är skyldig 
att underrätta den kommunala pensionsan-
stalten om han eller hon har ingått äktenskap. 
Om ett barn som får barnpension adopteras 
av någon annan än förmånslåtarens efterle-
vande make eller dennes make, är barnets 
adoptivföräldrar skyldiga att underrätta den 
kommunala pensionsanstalten om adoptio-
nen. 
 

10 § 

Pensionstagarens utredning om omständig-
heter i anslutning till pensionsbeloppet och 

pensionsrätten 

Utöver vad som föreskrivs ovan om pen-
sionstagarens skyldighet att lämna uppgifter 
kan den kommunala pensionsanstalten kräva 
en utredning av pensionstagaren om omstän-
digheter som påverkar pensionsbeloppet och 
pensionsrätten, om det finns skäl att misstän-
ka att förändringar har skett i dessa omstän-
digheter. 
 

11 § 

Ansökan om pension 

Pension ska sökas hos den kommunala 
pensionsanstalten på en för ändamålet fast-
ställd blankett. Till ansökan ska fogas den ut-
redning som behövs för att pensionsärendet 
ska kunna avgöras. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Utredning av hälsotillståndet hos den som 
ansöker om invalidpension 

Den som ansöker om invalidpension ska 
tillställa den kommunala pensionsanstalten 
ett läkarutlåtande om sitt hälsotillstånd. Utlå-
tandet ska innehålla en vård- eller rehabiliter-
ingsplan. Den kommunala pensionsanstalten 
kan dock också godkänna ett läkarutlåtande 
av annat slag eller en motsvarande utredning. 
Om sökanden vårdas på sjukhus eller särskil-
da skäl annars föreligger, kan den kommuna-
la pensionsanstalten inhämta läkarutlåtande 
också på egen bekostnad. 

Den som ansöker om invalidpension är, om 
den kommunala pensionsanstalten så be-
stämmer, skyldig att för utredning av hur 
mycket arbetsförmågan är nedsatt låta sig 
undersökas hos en av den kommunala pen-
sionsanstalten namngiven legitimerad läkare 
eller på en rehabiliteringsanstalt eller en un-
dersökningsinrättning som anvisas av den 
kommunala pensionsanstalten. Om sökanden 
utan godtagbart skäl vägrar låta sig undersö-
kas, får pensionsansökan avgöras med stöd 
av sådan utredning som den kommunala pen-
sionsanstalten har tillgång till. 

Den kommunala pensionsanstalten ska er-
sätta kostnaderna för den undersökning som 
avses i 2 mom., till vilka även räknas skäliga 
resekostnader och ett skäligt dagtraktamente 
för en resa som enligt vad som bestämts har 
gjorts till en annan ort. 
 
 

13 § 

Ansökan om pension på en arbetstagares 
vägnar 

Om en arbetstagare på grund av ålder, han-
dikapp, sjukdom eller av någon annan orsak 
är oförmögen att själv ansöka om pension el-
ler i övrigt sköta sina pensionsärenden och 
arbetstagaren saknar en intressebevakare, kan 
en av den kommunala pensionsanstalten 
godkänd nära anhörig till arbetstagaren eller 
den som huvudsakligen har skött om arbets-
tagaren, på arbetstagarens vägnar ansöka om 
pension och även i övrigt föra arbetstagarens 
talan i ärenden som gäller pension. 
 
 

14 § 

Anhängiggörande av pensionsansökan 

En pensionsansökan anses vara gjord den 
dag den inkommit till den kommunala pen-
sionsanstalten, Kyrkans centralfond, en pen-
sionsanstalt som avses i en arbetspensions-
lag, Pensionsskyddscentralen eller till ett 
ombud som en pensionsanstalt eller Pen-
sionsskyddscentralen har bemyndigat för än-
damålet. 
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14 a § 

Delgivning av beslut 

Beslut av den kommunala pensionsanstal-
ten får delges så att det sänds till mottagaren 
per post eller så att beslutet delges elektro-
niskt på det sätt som föreskrivs i lagen om 
elektronisk kommunikation i myndigheternas 
verksamhet (13/2003). 
 

15 § 

Läkares medverkan i beslutsfattandet vid den 
kommunala pensionsanstalten 

En eller flera legitimerade läkare ska delta i 
beredningen av ärenden som gäller arbets-
oförmåga eller rehabilitering och andra ären-
den som inbegriper medicinska frågor. En 
läkare vid den kommunala pensionsanstalten 
kan anteckna sin ståndpunkt i handlingarna 
utan att följa vad som i 23 § i lagen om yr-
kesutbildade personer inom hälso- och sjuk-
vården (559/1994) bestäms om formkraven 
för rättsmedicinska intyg och utlåtanden. 
 
 

16 § 

Förhandsbeslut om pensionsrätt 

Den kommunala pensionsanstalten kan 
meddela förhandsbeslut om 

1) huruvida sökanden har en anställning 
som omfattas av denna lag eller huruvida han 
eller hon under en viss tidpunkt har haft en 
sådan anställning, 

2) vilken en arbetstagares ålder för ålders-
pension är, 

3) huruvida lön eller annan ersättning som 
betalas till arbetstagaren är sådan arbetsin-
komst som utökar pensionen, 

4) andra med dessa jämförbara omständig-
heter som är viktiga för sökanden. 

Förhandsbeslutet ska tillämpas när pen-
sionsbeslut meddelas den person som för-
handsbeslutet gäller, förutsatt att pensionen 
beviljas med stöd av de bestämmelser som 
förhandsbeslutet grundar sig på. Avvikelse 
från förhandsbeslutet kan dock ske till sö-
kandens förmån.  

Ett beslut av den kommunala pensionsan-
stalten genom vilket pensionsanstalten har 
vägrat att meddela ett förhandsbeslut om 
pensionsrätt enligt 1 mom. får inte överkla-
gas genom besvär. 
 

17 § 

Förhandsbeslut om rätten till delinvalidpen-
sion 

En arbetstagare har rätt att få ett förhands-
beslut av vilket det framgår om han eller hon 
uppfyller villkoren för delinvalidpension. 
Förhandsbeslutet ges av den kommunala 
pensionsanstalten, när den skulle ha varit be-
hörig att avgöra en pensionsansökan om ar-
betstagaren hade ansökt om pension i stället 
för om förhandsbeslut. 

Ett bifallande förhandsbeslut är bindande 
för den kommunala pensionsanstalten, om en 
på beslutet grundad pensionsansökan görs 
inom nio månader eller inom en av arbetsta-
garen och arbetsgivaren avtalad längre tid 
från det att förhandsbeslutet vann laga kraft. 
 
 

18 § 

Förhandsbeslut om rätten till arbetspen-
sionsrehabilitering 

En arbetstagare har rätt att få ett förhands-
beslut av vilket det framgår huruvida han el-
ler hon uppfyller villkoren för arbetspen-
sionsrehabilitering. Ett bifallande förhands-
beslut är bindande för den kommunala pen-
sionsanstalten, om arbetstagaren lämnar in en 
rehabiliteringsplan till den kommunala pen-
sionsanstalten inom nio månader från det att 
förhandsbeslutet har vunnit laga kraft. 
 
 

19 § 

Den sista pensionsanstalten 

Bestämmelser om sista pensionsanstalt i 
pensionsärenden enligt denna lag finns i 
7 kap. i lagen om kommunala pensioner. 
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23 § 

Den sista pensionsanstaltens kostnader 

Har den kommunala pensionsanstalten i 
egenskap av sista pensionsanstalt utifrån 
pensionsskyddet enligt denna lag betalat ut 
pension enligt andra arbetspensionslagar, el-
ler har en pensionsanstalt inom den privata 
sektorn eller den kommunala pensionsanstal-
ten i egenskap av sista pensionsanstalt enligt 
en annan pensionslag för den offentliga sek-
torn betalat ut pension enligt denna lag, ska 
Statskontoret ta ut dessa pensionskostnader 
jämte ränta hos denna pensionsanstalt, Kyr-
kans centralfond eller Folkpensionsanstalten 
eller gottgöra denna pensionsanstalt, Kyrkans 
centralfond eller Folkpensionsanstalten för 
dessa senast under det kalenderår som följer 
på utbetalningsåret. För ändamålet kan det 
tas ut eller betalas förskott. Förskottet räknas 
ut och betalas av Statskontoret. 

Bestämmelser om grunderna för hur gott-
görelsen och avgiften samt förskott bestäms 
finns i 183 § i lagen om pension för arbetsta-
gare. 
 

25 § 

Pensionsfonden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Till pensionsfonden överförs varje år den 

andel av de pensionsavgifter som tas ut hos 
arbetsgivarna och arbetstagarna jämte övriga 
intäkter som inte används till utbetalning av 
pensioner och andra kostnader i anslutning 
till pensionsverksamheten. Till kostnaderna 
för pensionsverksamheten räknas även den 
tillsynsavgift som fastställs med stöd av la-
gen om Finansinspektionens tillsynsavgift 
(879/2008), justitieförvaltningsavgiften en-
ligt 16 § i lagen om besvärsnämnden för ar-
betspensionsärenden (677/2005) samt en 
kostnadsandel och verksamhetsbaserad ser-
viceavgift enligt 5 § i lagen om Pensions-
skyddscentralen (397/2006). 

För placeringen av pensionsfondens medel 
ansvarar kyrkostyrelsen och direktionen för 
pensionsfonden inom Kyrkans centralfond så 
som föreskrivs särskilt. Finansinspektionen 

utövar tillsyn över den placeringsverksamhet 
som pensionsfonden idkar. 
 

35 § 

Arbetsgivarens skyldighet att lämna uppgif-
ter 

Arbetsgivaren är skyldig att lämna Kyrkans 
centralfond uppgifter om löner och arvoden 
för de anställningar som fortgår vid kalen-
derårets slut samt övriga uppgifter som gäller 
arbetsgivarens betalningsskyldighet. Om ar-
betsgivaren underlåter att lämna Kyrkans 
centralfond de ovan avsedda uppgifterna el-
ler de uppgifter som avses i 146 § 2 mom. i 
lagen om kommunala pensioner eller lämnar 
dem senare än vad som förutsätts i de före-
skrifter som Kyrkans centralfond utfärdat 
med stöd av 4 mom. i denna paragraf eller 
146 § 6 mom. i lagen om kommunala pen-
sioner, kan det bestämmas att den pensions-
avgift som avses i 26 § ska betalas med skä-
lig förhöjning, dock till högst det dubbla be-
loppet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kyrkans centralfond för register över de 
uppgifter som den får med stöd av denna pa-
ragraf och 36 §. Kyrkans centralfond har rätt 
att utfärda föreskrifter för arbetsgivarna om 
när och i vilken form uppgifterna ska lämnas 
till Kyrkans centralfond. 
 

36 § 

Rätt att få uppgifter för avgörande av ären-
den och verkställighet av lagstadgade upp-

gifter 

Kyrkans centralfond har trots sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar som 
gäller erhållande av uppgifter rätt att av ar-
betsgivaren, av försäkrings- och pensionsan-
stalter som verkställer lagstadgad försäkring 
samt av myndigheter och andra som omfattas 
av lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet få de uppgifter som är nödvändi-
ga vid fullgörandet av uppgifter som före-
skrivs i denna lag. 

Kyrkans centralfond har trots sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar som 
gäller erhållande av uppgifter rätt att av den 
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kommunala pensionsanstalten få de uppgifter 
om pensionsskyddet och bestämmandet av 
det för personer som omfattas av denna lag 
vilka är nödvändiga vid fullgörandet av de 
uppgifter som Kyrkans centralfond har enligt 
denna lag. 

Kyrkans centralfond har rätt att avgiftsfritt 
få de uppgifter som den enligt denna lag har 
rätt att få. Om uppgifterna behövs i en viss 
form och detta förorsakar den som lämnar ut 
uppgifterna betydande merkostnader, ska 
kostnaderna dock ersättas. 
 

37 § 

Lämnande och erhållande av uppgifter 

Utöver vad som föreskrivs i 35 och 36 § 
tillämpas i fråga om rätten att lämna och er-
hålla uppgifter som gäller pensionsskyddet 
enligt denna lag bestämmelserna i 11 kap. i 
lagen om kommunala pensioner. 
 

43 § 

Att söka ändring  

Ett beslut som den kommunala pensionsan-
stalten har meddelat med stöd av denna lag 
får överklagas genom besvär på det sätt som 
föreskrivs i lagen om kommunala pensioner. 

I ett beslut som Kyrkans centralfond har 
meddelat med stöd av denna lag får en part 
söka ändring genom besvär hos besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden så som 
föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). 

Bestämmelser om undanröjande av ett la-
gakraftvunnet beslut som den kommunala 
pensionsanstalten har meddelat med stöd av 
denna lag finns i 162 § i lagen om kommuna-
la pensioner. 
 
 

53 § 

Grundbesvär över debitering 

En part får anföra grundbesvär om han eller 
hon anser att en debitering som med stöd av 
30 § i denna lag påförts av Kyrkans central-
fond eller att en innehållning av arbetstaga-

rens pensionsavgift som arbetsgivaren verk-
ställt med stöd av 27 § strider mot lag eller 
avtal. Grundbesvär ska anföras skriftligen 
hos besvärsnämnden för arbetspensionsären-
den inom två år från ingången av året efter 
det år under vilket fordran påfördes eller de-
biterades. I övrigt iakttas vad som i lagen om 
kommunala pensioner föreskrivs om sökande 
av ändring och undanröjande av ett laga-
kraftvunnet beslut när det gäller pensions-
ärenden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

54 § 

Återkrav av pension och annan förmån som 
betalats utan grund 

Om pension, rehabiliteringsförmån eller er-
sättning för kostnader för yrkesinriktad reha-
bilitering har betalats till ett större belopp än 
vad mottagaren har rätt till, ska den kommu-
nala pensionsanstalten återkräva den pension, 
rehabiliteringsförmån eller ersättning som 
betalats utan grund. Den kommunala pen-
sionsanstalten kan helt eller delvis avstå från 
att återkräva en pension eller någon annan 
förmån som betalats utan grund, om detta an-
ses skäligt och betalningen av pensionen eller 
förmånen inte kan anses ha berott på pen-
sionstagarens eller dennes företrädares svik-
liga förfarande. Den kommunala pensionsan-
stalten kan avstå från att återkräva en pension 
eller någon annan förmån som betalats utan 
grund även när det belopp som ska återkrä-
vas är ringa. 

Beslut om återkrav av en pension eller nå-
gon annan förmån som betalats utan grund 
ska fattas inom fem år räknat från den dag 
pensionen eller förmånen betalades ut. En 
fordran som fastställts genom beslut om åter-
krav preskriberas fem år efter det att beslutet 
meddelades, om inte preskriptionen avbrutits 
innan dess. Preskriptionen avbryts på det sätt 
som föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om pre-
skription av skulder. Från avbrytandet av 
preskriptionstiden börjar en ny fem år lång 
preskriptionstid löpa. Preskriptionstiden på 
fem år kan förlängas på det sätt som anges i 
11 § 3 mom. i lagen om preskription av skul-
der. 
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55 § 

Kvittning av pension och annan förmån som 
betalats utan grund 

Den kommunala pensionsanstalten kan 
också återkräva pension eller någon annan 
förmån som den betalat utan grund genom 
kvittning mot framtida pensionsposter. Från 
den pensionspost som i varje enskilt fall ska 
betalas ut får dock inte utan pensionstagarens 
medgivande dras av mer än en sjättedel av 
den del av pensionsposten som återstår efter 
det att förskott på skatt enligt lagen om för-
skottsuppbörd har innehållits. 

Om den kommunala pensionsanstalten i 
egenskap av sista pensionsanstalt genomför 
återkravet genom kvittning, ska såsom den 
pensionspost som avses i 1 mom. betraktas 
det sammanlagda beloppet av de pensions-
poster som den kommunala pensionsanstal-
ten i egenskap av sista pensionsanstalt ska 
betala. 
 

59 § 

Annan än i denna lag avsedd anställning 

Efter att ha hört Kyrkans centralfond får 
den kommunala pensionsanstalten av särskil-

da skäl bestämma att såsom pensionstid helt 
eller delvis ska räknas den tid under vilken 
en person efter fyllda 23 år innehaft även en 
annan än i 3 § avsedd anställning, dock inte 
anställning efter den 31 december 2004. 
 

60 § 

Övergångsbestämmelser om preskriptions-
tider 

Den fem år långa preskriptionstiden enligt 
29 § 2 mom., 30 § 1 mom. och 54 § 2 mom. 
tillämpas från ingången av 2013. Under åren 
2007 och 2008 är den nämnda preskriptions-
tiden tio år, 2009 nio år, 2010 åtta år, 2011 
sju år och 2012 sex år. Vid beräkningen av 
preskriptionstiderna beaktas även tiden före 
denna lags ikraftträdande. 

——— 
 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
Denna lag tillämpas även på pensionsären-

den som är anhängiga vid Kyrkans central-
fond när lagen träder i kraft. 

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

————— 
 

Helsingfors den 16 september 2011 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen
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Bilaga 
Parallelltext 

 

1. 

 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om kommunala pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 1 § 3 mom., 4 § 2 punkten, 12 § 

1 mom. 3 och 5 punkten, 68 § 6 mom., 98 § 4 mom., 104 och 105 §, 106 § 2 mom., 107 § 
1 och 2 mom., 120 § 4 mom., 136 §, 137 § 3 mom., 137 b §, 141 §, 141 a § 2 mom., 144 § 
1 mom. 1 punkten, 146 §, rubriken för 147 §, 148 § 1 mom. 4—9 punkten, 149 § 1 mom. 
5 punkten, 153 § 1 och 4 mom., 160 § 1 mom. samt 162 § 1 och 2 mom., 

sådana de lyder, 1 § 3 mom., 4 § 2 punkten, 137 § 3 mom., 137 b §, 141 a § 2 mom. och 
144 § 1 mom. 1 punkten i lag 1092/2010, 4 § 2 punkten, 120 § 4 mom., rubriken för 147 §, 
148 § 1 mom. 4—6 punkten, 149 § 1 mom. 5 punkten, 153 § 1 mom., 160 § 1 mom. och 162 § 
1 och 2 mom. i lag 469/2010, 12 § 1 mom. 3 punkten och 148 § 1 mom. 8 och 9 punkten i lag 
713/2004, 12 § 1 mom. 5 punkten och 68 § 6 mom. i lag 461/2008, 98 § 4 mom., 107 § 
2 mom. och 141 § i lag 1006/2007, 104 och 105 §, 106 § 2 mom., 107 § 1 mom. och 153 § 
4 mom. i lag 638/2009, 136 § delvis ändrad i lagarna 1188/2003 och 638/2009, 146 § delvis 
ändrad i lag 469/2010 och 148 § 1 mom. 7 punkten i lag 1293/2006, samt 

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1188/2003, 713/2004, 1293/2006, 
469/2010 och 1092/2010, en ny 15 a punkt, till 144 §, sådan den lyder i lag 1293/2006 och 
delvis ändrad i lag 1092/2010, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 
4 mom., till 147 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 469/2010, ett nytt 3 mom. och till 149 § 
1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1293/2006, 469/2010 och 1092/2010, en ny 
6 punkt som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §  

Lagens syfte och pensionsanstaltens uppgifter 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Bestämmelser om den kommunala pen-
sionsanstaltens uppgifter finns i lagen om sta-
tens pensioner (1295/2006) till den del det 

1 § 

Lagens syfte och pensionsanstaltens uppgif-
ter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om den kommunala pen-

sionsanstaltens uppgifter finns i lagen om 
statens pensioner (1295/2006) till den del det 
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gäller verkställigheten av statens pensions-
skydd och i lagen om Folkpensionsanstalten 
(731/2001) till den del det gäller verkställig-
heten av pensionsskyddet för Folkpensions-
anstaltens personal. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

gäller verkställigheten av statens pensions-
skydd, i pensionslagen för evangelisk-
lutherska kyrkan (261/2008) till den del det 
gäller verkställigheten av evangelisk-
lutherska kyrkans pensionsskydd och i lagen 
om Folkpensionsanstalten (731/2001) till den 
del det gäller verkställigheten av pensions-
skyddet för Folkpensionsanstaltens personal. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 §  

Allmänna definitioner 

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

2) anställd alla personer som omfattas av 
lagen samt i 11 kap. alla personer som omfat-
tas av denna lag och lagen om statens pensio-
ner, 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 § 

Allmänna definitioner 

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

2) anställd alla personer som omfattas av 
lagen samt i 11 kap. alla personer som omfat-
tas av denna lag, lagen om statens pensioner 
och pensionslagen för evangelisk-lutherska 
kyrkan, 
— — — — — — — — — — — — — —  

15 a) kyrklig arbetsgivare i pensionslagen 
för evangelisk-lutherska kyrkan avsedda för-
samlingar, kyrkliga samfälligheter och dom-
kapitel samt kyrkostyrelsen inom evangelisk-
lutherska kyrkan i Finland samt föreningar, 
stiftelser och anstalter som har ingått ett av-
tal med Kyrkans centralfond enligt 3 § 
2 mom. i den lagen, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
12 §  

Ålderspension från offentliga pensionssystem 

En anställd har rätt till ålderspension enligt 
denna lag om han eller hon före 63 års ålder 
har fått ålderspension som för tiden före den 
1 januari 1995 har ökat med 11/60 procent 
per månad med stöd av 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) 13 § lagen om Folkpensionsanstalten 
(731/2001), 
— — — — — — — — — — — — — —  
5) pensionslagen för evangelisk-lutherska 
kyrkan (261/2008),   
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Ålderspension från offentliga pensionssystem 

En anställd har rätt till ålderspension enligt 
denna lag om han eller hon före 63 års ålder 
har fått ålderspension som för tiden före den 
1 januari 1995 har ökat med 11/60 procent 
per månad med stöd av 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten, 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

5) pensionslagen för evangelisk-lutherska 
kyrkan, 
— — — — — — — — — — — — — —  
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68 §   

Inkomster som skall beaktas i pensionen 

— — — — — — — — — — — — — —  
När den pensionsgrundande arbetsinkoms-

ten för en kommunalveterinär bestäms, beak-
tas utöver de löneförmåner som kommunen 
betalar för tjänsteåligganden även det pen-
ningbelopp som det kommunala organ som 
avses i 7 § i veterinärvårdslagen (685/1990) 
årligen fastställer såsom de arvoden enligt 14 
§ 1 mom. i den lagen som veterinären tar ut 
av djurägare eller djurinnehavare. Beloppet 
får dock inte överstiga det dubbla beloppet av 
den slutlön enligt den lägsta grundlönen som 
har överenskommits för kommunalveterinärer 
i det kommunala tjänstekollektivavtalet och 
som gällde vid ingången av kalenderåret. Om 
kommunalveterinärens anställning inte fort-
sätter hela kalenderåret, ska man av det årliga 
belopp av arvoden som kommunen fastställer 
beakta en del som motsvarar den tid som ve-
terinärens anställning varade. Närmare be-
stämmelser om hur och när arvodena fast-
ställs och om hur slutlönen bildas utfärdas 
genom förordning av finansministeriet. 

68 §   

Inkomster som skall beaktas i pensionen 

— — — — — — — — — — — — — —  
När den pensionsgrundande arbetsinkoms-

ten för en kommunalveterinär bestäms, beak-
tas utöver de löneförmåner som kommunen 
betalar för tjänsteåligganden även det pen-
ningbelopp som det kommunala organ som 
avses i 7 § i veterinärvårdslagen (685/1990) 
årligen fastställer såsom de arvoden enligt 14 
§ 1 mom. i den lagen som veterinären tar ut 
av djurägare eller djurinnehavare. Beloppet 
får dock inte överstiga det dubbla beloppet av 
den slutlön enligt den lägsta grundlönen som 
har överenskommits för kommunalveterinä-
rer i det kommunala tjänstekollektivavtalet 
och som gällde vid ingången av kalenderåret. 
Om kommunalveterinärens anställning inte 
fortsätter hela kalenderåret, ska man av det 
årliga belopp av arvoden som kommunen 
fastställer beakta en del som motsvarar den 
tid som veterinärens anställning varade. 
Närmare bestämmelser om hur och när 
arvodena fastställs och om hur slutlönen bil-
das utfärdas genom förordning av social- och 
hälsovårdsministeriet. 

 
98 §  

Ansökan om pension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närmare bestämmelser om de blanketter 

och intyg som behövs för ansökan om pen-
sion utfärdas vid behov genom förordning av 
finansministeriet. 

98 §  

Ansökan om pension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närmare bestämmelser om de blanketter 

och intyg som behövs för ansökan om pen-
sion utfärdas vid behov genom förordning av 
social- och hälsovårdsministeriet. 

 
104 §  

Den kommunala pensionsanstalten som sista 
pensionsanstalt 

Den kommunala pensionsanstalten är sista 
pensionsanstalt, om den anställde har arbets-
inkomster som omfattas av denna lag till ett 
större belopp än sammanlagt enligt en annan 
pensionslag för den offentliga sektorn eller 
enligt alla pensionslagar för den privata sek-
torn under de två senaste kalenderåren. 

104 § 

Den kommunala pensionsanstalten som sista 
pensionsanstalt 

Den kommunala pensionsanstalten är sista 
pensionsanstalt, om den anställde har arbets-
inkomster som omfattas av en pensionslag 
för den offentliga sektorn till ett större belopp 
än sammanlagt enligt alla pensionslagar för 
den privata sektorn under de två senaste ka-
lenderåren. 
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Oberoende av arbetsinkomsternas belopp är 
den kommunala pensionsanstalten sista pen-
sionsanstalt vid behandlingen av ett ålders- 
eller familjepensionsärende, om 

1) den anställdes pensionsskydd enligt ett 
tjänste- eller arbetsavtalsförhållande när pen-
sionsansökan blir anhängig har ordnats endast 
enligt denna lag eller den anställde har beva-
rat sin rätt till tilläggspensionsandel eller till 
en individuell eller yrkesbaserad pensionsål-
der enligt denna lag eller någon annan pen-
sionslag för den offentliga sektorn på basis av 
en fortlöpande anställning som omfattas av 
denna lag, 
 

2) förmånslåtarens pensionsskydd enligt ett 
tjänste- eller arbetsavtalsförhållande vid tid-
punkten för pensionsfallet har ordnats endast 
enligt denna lag eller förmånslåtaren har be-
varat sin rätt till tilläggspensionsandel eller 
till en individuell eller yrkesbaserad pen-
sionsålder enligt denna lag eller någon annan 
pensionslag för den offentliga sektorn på ba-
sis av en fortlöpande anställning som omfat-
tas av denna lag. 
 

Oberoende av arbetsinkomsternas belopp är 
den kommunala pensionsanstalten sista pen-
sionsanstalt vid behandlingen av ett invalid-
pensionsärende, om den anställdes pensions-
skydd enligt ett tjänste- eller arbetsavtalsför-
hållande vid tidpunkten för pensionsfallet har 
ordnats enligt denna lag eller den anställde 
har bevarat sin rätt till tilläggspensionsandel 
eller till individuell eller yrkesbaserad pen-
sionsålder enligt denna lag på basis av en 
fortlöpande anställning som omfattas av den-
na lag. 
 
 

Om en anställd som haft anställning både 
enligt denna lag och enligt en annan arbets-
pensionslag för den offentliga sektorn eller en 
arbetspensionslag för den privata sektorn an-
söker om deltidspension från samma tidpunkt 
enligt två eller flera pensionslagar, avgör den 
kommunala pensionsanstalten deltidspensio-
nen särskilt för sin del. 
 

Oberoende av arbetsinkomsternas belopp 
är den kommunala pensionsanstalten sista 
pensionsanstalt vid behandlingen av ett ål-
ders- eller familjepensionsärende, om 

1) den anställdes pensionsskydd enligt ett 
tjänste- eller arbetsavtalsförhållande när pen-
sionsansökan blir anhängig har ordnats en-
dast enligt en pensionslag för den offentliga 
sektorn eller den anställde har bevarat sin rätt 
till tilläggspensionsandel eller till en indivi-
duell eller yrkesbaserad pensionsålder enligt 
en pensionslag för den offentliga sektorn på 
basis av en fortlöpande anställning som om-
fattas av en pensionslag för den offentliga 
sektorn, 

2) förmånslåtarens pensionsskydd enligt ett 
tjänste- eller arbetsavtalsförhållande vid tid-
punkten för pensionsfallet har ordnats endast 
enligt en pensionslag för den offentliga sek-
torn eller förmånslåtaren har bevarat sin rätt 
till tilläggspensionsandel eller till en indivi-
duell eller yrkesbaserad pensionsålder enligt 
en pensionslag för den offentliga sektorn på 
basis av en fortlöpande anställning som om-
fattas av en pensionslag för den offentliga 
sektorn. 

Oberoende av arbetsinkomsternas belopp 
är den kommunala pensionsanstalten sista 
pensionsanstalt vid behandlingen av ett inva-
lidpensionsärende, om den anställdes pen-
sionsskydd enligt ett tjänste- eller arbetsav-
talsförhållande vid tidpunkten för pensions-
fallet har ordnats enligt en pensionslag för 
den offentliga sektorn eller den anställde har 
bevarat sin rätt till tilläggspensionsandel eller 
till en individuell eller yrkesbaserad pen-
sionsålder enligt en pensionslag för den of-
fentliga sektorn på basis av en fortlöpande 
anställning som omfattas av en pensionslag 
för den offentliga sektorn. 

Om en anställd som haft anställning både 
enligt en pensionslag för den offentliga sek-
torn och enligt en pensionslag för den privata 
sektorn ansöker om deltidspension från 
samma tidpunkt enligt både en pensionslag 
för den offentliga sektorn och en pensionslag 
för den privata sektorn, avgör den kommuna-
la pensionsanstalten deltidspensionen särskilt 
för sin del. 
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105 §   

Förhandlingsskyldighet 

Om den kommunala pensionsanstalten i 
egenskap av sådan sista pensionsanstalt som 
avses i detta kapitel avgör rätten till invalid-
pension med stöd av 24 § 1 mom. 1 punkten 
och om den intjänade pensionen enligt ar-
betspensionslagarna för den privata sektorn är 
större än 688,02 euro per månad, ska den 
kommunala pensionsanstalten före beslutet 
begära att den avgörande pensionsanstalt 
inom den privata sektorn som avses i 106 § i 
lagen om pension för arbetstagare ger en be-
dömning av pensionssökandens arbetsförmå-
ga. Om den kommunala pensionsanstalten 
och pensionsanstalten inom den privata sek-
torn då är oeniga om bedömningen av pen-
sionssökandens arbetsförmåga, avgör båda 
pensionsärendet var för sig. 

 

105 § 

Förhandlingsskyldighet 

Om den kommunala pensionsanstalten i 
egenskap av sådan sista pensionsanstalt som 
avses i detta kapitel avgör rätten till invalid-
pension med stöd av 24 § 1 mom. 1 punkten i 
denna lag eller 35 § 1 mom. 1 punkten i la-
gen om statens pensioner och om den intjä-
nade pensionen enligt arbetspensionslagarna 
för den privata sektorn är större än 688,02 
euro per månad, ska den kommunala pen-
sionsanstalten före beslutet begära att den 
avgörande pensionsanstalt inom den privata 
sektorn som avses i 106 § i lagen om pension 
för arbetstagare ger en bedömning av pen-
sionssökandens arbetsförmåga. Om den 
kommunala pensionsanstalten och pensions-
anstalten inom den privata sektorn då är oe-
niga om bedömningen av pensionssökandens 
arbetsförmåga, avgör båda pensionsärendet 
var för sig. 
 

 
106 §  

Den kommunala pensionsanstalten som sista 
pensionsanstalt vid beviljande av ny pension 

— — — — — — — — — — — — — —  
En ansökan om invalidpension från en an-

ställd som får deltidspension avgörs dock av 
den pensionsanstalt i vilken deltidsarbetet är 
försäkrat. 
 

106 § 

Den kommunala pensionsanstalten som sista 
pensionsanstalt vid beviljande av ny pension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om dock en pensionsanstalt inom den pri-

vata sektorn har försäkrat deltidsarbetet för 
en anställd som får deltidspension ska den 
pensionsanstalten avgöra den anställdes an-
sökan om invalidpension. 
 

 
107 § 

Närmare bestämmelser om sista pensionsan-
stalt och möjlighet till överenskommelse  

Närmare bestämmelser om hur den sista 
pensionsanstalten enligt 103—106 § bestäms 
och dess uppgifter utfärdas genom förordning 
av finansministeriet. Genom förordning av fi-
nansministeriet föreskrivs det också närmare 
om hur granskningstiden för arbetsinkoms-
terna under de två sista kalenderåren bestäms 
enligt 104 § 1 mom. Genom förordning av fi-
nansministeriet kan det också föreskrivas om 

107 § 

Närmare bestämmelser om sista pensionsan-
stalt och möjlighet till överenskommelse  

Närmare bestämmelser om hur den sista 
pensionsanstalten enligt 103—106 § bestäms 
och dess uppgifter utfärdas genom förordning 
av social- och hälsovårdsministeriet. Genom 
förordning av social- och hälsovårdsministe-
riet föreskrivs det också närmare om hur 
granskningstiden för arbetsinkomsterna un-
der de två sista kalenderåren bestäms enligt 
104 § 1 mom. Genom förordning av social- 
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en kortare granskningstid för arbetsinkoms-
terna än de två sista kalenderåren, om det 
finns arbetsinkomster för en kortare gransk-
ningstid än två år. 
 

Om det är oklart vilken pensionsanstalt som 
enligt detta kapitel och enligt den förordning 
av finansministeriet som utfärdats med stöd 
av 1 mom. är behörig att handlägga pensions-
ansökan, avgörs ärendet på pensionsanstal-
tens begäran av pensionsskyddscentralen. 
Ändring får inte sökas särskilt i pensions-
skyddscentralens beslut i ett sådant ärende. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

och hälsovårdsministeriet kan det också före-
skrivas om en kortare granskningstid för ar-
betsinkomsterna än de två sista kalenderåren, 
om det finns arbetsinkomster för en kortare 
granskningstid än två år. 

Om det är oklart vilken pensionsanstalt 
som enligt detta kapitel och enligt den för-
ordning av social- och hälsovårdsministeriet 
som utfärdats med stöd av 1 mom. är behörig 
att handlägga pensionsansökan, avgörs ären-
det på pensionsanstaltens begäran av pen-
sionsskyddscentralen. Ändring får inte sökas 
särskilt i pensionsskyddscentralens beslut i 
ett sådant ärende.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
120 §  

Återkrav av pension som betalats till för stort 
belopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Till den del den kommunala pensionsanstal-

ten utan grund har betalat pensioner eller 
förmåner enligt lagen om statens pensioner, 
fattas återkravsbeslutet av den kommunala 
pensionsanstalten enligt vad som föreskrivs i 
130 § i lagen om statens pensioner. Till den 
del den kommunala pensionsanstalten i egen-
skap av sista pensionsanstalt enligt 7 kap. i 
denna lag utan grund har betalat pensioner el-
ler förmåner enligt en annan pensionslag för 
den offentliga sektorn eller enligt pensionsla-
garna för den privata sektorn, fattas åter-
kravsbeslutet av den behöriga pensionsanstal-
ten enligt vad som föreskrivs i den lag som 
gäller den. Den kommunala pensionsanstalten 
ska dock ge en beslutssammanställning över 
de pensioner eller förmåner som återkrävs 
samt återkräva beloppet. Om den kommunala 
pensionsanstalten sköter återkravet genom 
kvittning enligt 3 mom., ska såsom den pen-
sionspost som avses där betraktas det sam-
manlagda beloppet av de pensionsposter som 
den kommunala pensionsanstalten ska betala i 
egenskap av sista pensionsanstalt.  
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

120 § 

Återkrav av pension som betalats till för stort 
belopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Till den del den kommunala pensionsan-

stalten utan grund har betalat pensioner eller 
förmåner enligt en annan pensionslag för den 
privata sektorn, fattas återkravsbeslutet av 
den kommunala pensionsanstalten enligt vad 
som föreskrivs i 130 § i lagen om statens 
pensioner och i 54 § i pensionslagen för 
evangelisk-lutherska kyrkan. Till den del den 
kommunala pensionsanstalten i egenskap av 
sista pensionsanstalt enligt 7 kap. i denna lag 
utan grund har betalat pensioner eller förmå-
ner enligt pensionslagarna för den privata 
sektorn, fattas återkravsbeslutet av den behö-
riga pensionsanstalten enligt vad som före-
skrivs i den lag som gäller den. Den kommu-
nala pensionsanstalten ska dock ge en be-
slutssammanställning över de pensioner eller 
förmåner som återkrävs samt återkräva be-
loppet. Om den kommunala pensionsanstal-
ten sköter återkravet genom kvittning enligt 3 
mom., ska såsom den pensionspost som av-
ses där betraktas det sammanlagda beloppet 
av de pensionsposter som den kommunala 
pensionsanstalten ska betala i egenskap av 
sista pensionsanstalt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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136 §  

Den sista pensionsanstaltens kostnader 

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

Om en pensionsanstalt som avses i 103 § i 
egenskap av sista pensionsanstalt har betalat 
ut pension enligt denna lag, ska den få ersätt-
ning för dessa pensionskostnader jämte ränta 
enligt vad som bestäms i 1 mom.  
 

136 § 

Den sista pensionsanstaltens kostnader 

Är den kommunala pensionsanstalten på 
grundval av det pensionsskydd som bestäms 
enligt denna lag sista pensionsanstalt som 
avses i 7 kap. och har den i egenskap av sista 
pensionsanstalt betalat ut pensioner enligt 
andra arbetspensionslagar eller har en an-
nan pensionsanstalt i egenskap av sista pen-
sionsanstalt eller den kommunala pensions-
anstalten i egenskap av sista pensionsanstalt 
enligt en annan pensionslag för den offentli-
ga sektorn betalat ut pensioner enligt denna 
lag, ska den kommunala pensionsanstalten ta 
ut dessa pensionskostnader jämte ränta hos 
den andra pensionsanstalten, Statskontoret, 
Kyrkans centralfond eller Folkpensionsan-
stalten eller gottgöra den andra pensionsan-
stalten, statskontoret, Kyrkans centralfond 
eller Folkpensionsanstalten för dessa senast 
under det kalenderår som följer på utbetal-
ningsåret. 

Gottgörelsen och betalningen jämte ränta, 
samt eventuellt förskott på den, bestäms på 
framställning av Pensionsskyddscentralen 
och i enlighet med de kostnadsfördelnings-
grunder som social- och hälsovårdsministe-
riet fastställer, på det sätt som föreskrivs i 
183 § i lagen om pension för arbetstagare. 

För statens pensionslags del stadgas om 
uttagande och betalning av kostnader som 
sista pensionsanstalt i 113 § nämnda lag, för 
den evangelisk-lutherska kyrkans del i 23 § 
nämnda lag och för den pensionsskydd som 
stadgas i 13 § lagen om Folkpensionsanstal-
ten i 113 § lagen om statens pensioner. 

 
137 §   

Tillsyn 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansministeriet förordnar årligen en revi-

sor som utifrån den kommunala pensionsan-
staltens bokföring och annat material ska 
granska att de beräkningar som avses i 
137 b § och som den kommunala pensionsan-
stalten har lämnat om den summa som behövs 
för betalningen av statens och Folkpensions-
anstaltens pensioner och ersättningen för den 

137 § 

Tillsyn 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finansministeriet förordnar årligen en revi-

sor som utifrån den kommunala pensionsan-
staltens bokföring och annat material ska 
granska att de beräkningar som avses i 137 b 
§ och som den kommunala pensionsanstalten 
har lämnat om den summa som behövs för 
betalningen av statens, evangelisk-lutherska 
kyrkans och Folkpensionsanstaltens pensio-
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kommunala pensionsanstaltens kostnader är 
riktiga och tillräckliga. Revisorn ska vara an-
tingen en av Centralhandelskammaren god-
känd revisor (CGR) eller en revisor inom den 
offentliga förvaltningen och ekonomin 
(OFR). På revisionen tillämpas revisionslagen 
(459/2007).  
 

ner och ersättningen för den kommunala pen-
sionsanstaltens kostnader är riktiga och till-
räckliga. Revisorn ska vara antingen en av 
Centralhandelskammaren godkänd revisor 
(CGR) eller en revisor inom den offentliga 
förvaltningen och ekonomin (OFR). Be-
stämmelser om revision finns i revisionsla-
gen (459/2007). 
 

 
137 b §   

Betalning av statens och Folkpensionsanstal-
tens pensionsutgifter och ersättning av den 
kommunala pensionsanstaltens kostnader 

 
Staten och Folkpensionsanstalten betalar i 

förskott till den kommunala pensionsanstalten 
det belopp som behövs för att betala pen-
sionsförmåner. Om beloppet av de faktiska 
kostnaderna är större eller mindre än det upp-
skattade beloppet, ska skillnaden beaktas i ef-
terhand som en korrigeringspost. 
 

Statskontoret betalar ersättning för skötseln 
av de uppgifter som föreskrivs i 143 § i lagen 
om statens pensioner till den kommunala 
pensionsanstalten av arbetsgivarens pensions-
avgift. Också Folkpensionsanstalten betalar 
ersättning till den kommunala pensionsanstal-
ten för skötseln av pensionsskyddet för sina 
anställda. Finansministeriet fastställer det er-
sättningsbelopp i euro som Statskontoret och 
Folkpensionsanstalten betalar i förskott till 
den kommunala pensionsanstalten. Den 
kommunala pensionsanstalten lägger fram en 
beräkning av ersättningens storlek för fi-
nansministeriet. Ersättningsbeloppet beräknas 
till en nivå som motsvarar självkostnadsvär-
det enligt 6 § i lagen om grunderna för avgif-
ter till staten (150/1992). Ersättningen betalas 
i månatliga, lika stora poster enligt en för-
handsberäkning av beloppet av kostnaderna 
för året i fråga. Om beloppet av de faktiska 
kostnaderna är större eller mindre än det upp-
skattade beloppet, ska skillnaden beaktas i ef-
terhand som en korrigeringspost. 
 
 
 
 

137 b § 

Betalning av statens, evangelisk-lutherska 
kyrkans och Folkpensionsanstaltens pen-

sionsutgifter och ersättning av den kommu-
nala pensionsanstaltens kostnader 

Staten, Kyrkans centralfond och Folkpen-
sionsanstalten betalar i förskott till den 
kommunala pensionsanstalten det belopp 
som behövs för att betala pensionsförmåner. 
Om beloppet av de faktiska kostnaderna är 
större eller mindre än det uppskattade belop-
pet, ska skillnaden beaktas i efterhand som 
en korrigeringspost. 

Statskontoret betalar ersättning för skötseln 
av de uppgifter som föreskrivs i 143 § i lagen 
om statens pensioner till den kommunala 
pensionsanstalten av arbetsgivarens pen-
sionsavgift. Också Folkpensionsanstalten be-
talar ersättning till den kommunala pensions-
anstalten för skötseln av pensionsskyddet för 
sina anställda och Kyrkans centralfond beta-
lar ersättning till den kommunala pensions-
anstalten för skötseln av pensionsskyddet för 
dem som omfattas av pensionslagen för 
evangelisk-lutherska kyrkan. Finansministe-
riet fastställer det ersättningsbelopp som 
Statskontoret, Kyrkans centralfond och Folk-
pensionsanstalten ska betala i förskott till den 
kommunala pensionsanstalten. Den kommu-
nala pensionsanstalten lägger fram en beräk-
ning av ersättningsbeloppet för finansmini-
steriet. Ersättningsbeloppet beräknas till en 
nivå som motsvarar självkostnadsvärdet en-
ligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till 
staten (150/1992). Ersättningen betalas i må-
natliga, lika stora poster enligt en förhands-
beräkning av beloppet av kostnaderna för 
året i fråga. Om beloppet av de faktiska kost-
naderna är större eller mindre än det uppskat-
tade beloppet, ska skillnaden beaktas i efter-
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Finansministeriet och Folkpensionsanstal-

ten bedömer med fem års mellanrum hur de 
mål som ställts för kostnadseffektiviteten och 
kvalitetsnivån på skötseln av pensionerna har 
förverkligats. I detta syfte ska den kommuna-
la pensionsanstalten ge in tillräckliga uppgif-
ter till de ovan nämnda parterna. 
 

Närmare bestämmelser om överföring av de 
medel som behövs för betalning av pensioner 
till statsanställda och Folkpensionsanstaltens 
personal och om ersättning för kostnader till 
den kommunala pensionsanstalten utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 
 

hand som en korrigeringspost. 
Finansministeriet, Kyrkans centralfond och 

Folkpensionsanstalten bedömer med fem års 
mellanrum hur de mål som ställts för kost-
nadseffektiviteten och kvalitetsnivån på sköt-
seln av pensionerna har förverkligats. I detta 
syfte ska den kommunala pensionsanstalten 
ge in tillräckliga uppgifter till de ovan nämn-
da parterna. 

Närmare bestämmelser om överföring av 
de medel som behövs för betalning av pen-
sioner till statsanställda, evangelisk-lutherska 
kyrkans personal och Folkpensionsanstaltens 
personal och om ersättning för kostnader till 
den kommunala pensionsanstalten utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 
 

 
141 §   

Kommunernas pensionsdelegation 

Vid finansministeriet finns ett berednings-, 
förhandlings- och remissorgan, kommunernas 
pensionsdelegation, som behandlar frågor i 
anslutning till utvecklandet av lagstiftningen 
om det kommunala pensionsskyddet. 

 
Pensionsdelegationen har en ordförande 

och åtta andra medlemmar. Varje medlem har 
en personlig suppleant. Finansministeriet för-
ordnar medlemmarna för fyra år i sänder så 
att av medlemmarna ordföranden och hans el-
ler hennes suppleant företräder finansministe-
riet. Fyra av de övriga medlemmarna förord-
nas på förslag av de huvudavtalsorganisatio-
ner som avses i det kommunala huvudavtalet 
och fyra på förslag av den kommunala pen-
sionsanstalten. 
 

141 §   

Kommunernas pensionsdelegation 

Vid social- och hälsovårdsministeriet finns 
ett berednings-, förhandlings- och remissor-
gan, kommunernas pensionsdelegation, som 
behandlar frågor i anslutning till utvecklandet 
av lagstiftningen om det kommunala pen-
sionsskyddet. 

Pensionsdelegationen har en ordförande 
och åtta andra medlemmar. Varje medlem 
har en personlig suppleant. Social- och häl-
sovårdsministeriet förordnar medlemmarna 
för fyra år i sänder så att av medlemmarna 
ordföranden och hans eller hennes suppleant 
företräder social- och hälsovårdsministeriet. 
Fyra av de övriga medlemmarna förordnas på 
förslag av de huvudavtalsorganisationer som 
avses i det kommunala huvudavtalet och fyra 
på förslag av den kommunala pensionsanstal-
ten. 
 

 
141 a §  

Samarbetsdelegationen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Delegationen har en ordförande och högst 

nio andra medlemmar. Finansministeriet för-
ordnar medlemmarna för fyra år i sänder. Av 
medlemmarna ska två företräda finansmini-
steriet, två den kommunala pensionsanstalten 

141 a § 

Samarbetsdelegationen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Delegationen har en ordförande och högst 

nio andra medlemmar. Finansministeriet för-
ordnar medlemmarna för fyra år i sänder. Av 
medlemmarna ska två företräda finansmini-
steriet, två den kommunala pensionsanstalten 
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och två Statskontoret. Av medlemmarna ska 
två företräda arbetsgivare som omfattas av 
lagen om statens pensioner och en Folkpen-
sionsanstalten och en kyrkans centralfond. 
Finansministeriet förordnar en av medlem-
marna till ordförande. 
 

och två Statskontoret. Av medlemmarna ska 
två företräda arbetsgivare som omfattas av 
lagen om statens pensioner och en Folkpen-
sionsanstalten och en Kyrkans centralfond. 
Finansministeriet förordnar en av medlem-
marna till ordförande. 
 

 
 

144 §   

Pensionsanstaltens rätt att få uppgifter 

Den kommunala pensionsanstalten och en 
besvärsinstans enligt denna lag har rätt att 
utan hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar som gäller erhållande av 
uppgifter 

1) av försäkrings och pensionsanstalter som 
verkställer lagstadgad försäkring, av myndig-
heter och andra instanser på vilka tillämpas 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999) och av privata arbetsgiva-
re få de uppgifter som är nödvändiga för ord-
nandet av pensionsskydd och avgörandet av 
ett anhängigt pensionsärende eller som i öv-
rigt är nödvändiga för fullgörandet av ålig-
ganden enligt denna lag, EU:s grundförord-
ning om social trygghet eller EU:s tillämp-
ningsförordning om social trygghet eller en-
ligt en överenskommelse om social trygghet,  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

144 § 

Pensionsanstaltens rätt att få uppgifter 

Den kommunala pensionsanstalten och en 
besvärsinstans enligt denna lag har rätt att 
utan hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar som gäller erhållande av 
uppgifter 

1) av försäkrings- och pensionsanstalter 
som verkställer lagstadgad försäkring, av 
myndigheter och andra som omfattas av la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999) och av privata arbetsgiva-
re få de uppgifter som är nödvändiga, 

 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den kommunala pensionsanstalten har rätt 

att utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar som gäller erhål-
lande av uppgifter av en pensionsanstalt som 
verkställer pensionsskydd enligt en annan 
pensionslag få nödvändiga uppgifter för mot-
svarande uppgifter för arbetspensionsutdra-
get som avses i 75 § arbetstagares pensions-
lag och förhandsrådgivningen om arbetspen-
sion som behövs för arbetspensionsskyddet 
enligt arbetspensionslagarna. Pensionsan-
stalten har rätt att få motsvarande uppgifter 
också av Pensionsskyddscentralen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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146 §  

Medlemssamfunds och statliga arbetsgivares 
skyldighet att lämna uppgifter  

 
Den kommunala pensionsanstaltens med-

lemssamfund är skyldiga att åtminstone en 
gång i kvartalet på det sätt som pensionsan-
stalten bestämmer meddela pensionsanstalten 
namn, personbeteckning, datum för inledande 
och avslutande av tjänste- och arbetsavtals-
förhållanden och i 3 § 2 mom. avsedda upp-
dragsavtal och avtal samt förtroendeuppdrag, 
uppgifter om löner och arvoden samt uppgif-
ter om tjänstgöringstider och avbrott i fråga 
om personer som omfattas av denna lag. 
Dessutom är medlemssamfunden skyldiga att 
lämna pensionsanstalten uppgifter om löner 
och arvoden för de ovan nämnda anställning-
ar som fortgår vid kalenderårets slut samt öv-
riga uppgifter som gäller personernas pen-
sionsrätt och medlemssamfundens betalnings-
skyldighet. Om ett medlemssamfund underlå-
ter att meddela pensionsanstalten de ovan av-
sedda uppgifterna eller meddelar dem senare 
än vad som förutsätts i de föreskrifter som 
pensionsanstalten utfärdat med stöd av 5 
mom., kan det bestämmas att betalningsande-
len enligt 131 § skall betalas förhöjd till ett 
skäligt belopp, dock till högst det dubbla be-
loppet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utöver det som bestäms i 1 mom. är med-

146 § 

Medlemssamfunds, statliga arbetsgivares, 
kyrkliga arbetsgivares och Folkpensionsan-

staltens skyldighet att lämna uppgifter 

Den kommunala pensionsanstaltens med-
lemssamfund är skyldiga att åtminstone en 
gång i kvartalet på det sätt som pensionsan-
stalten bestämmer meddela pensionsanstalten 
namn, personbeteckning, datum för inledan-
de och avslutande av tjänste- och arbetsav-
talsförhållanden och i 3 § 2 mom. avsedda 
avtal och förtroendeuppdrag uppgifter om lö-
ner och arvoden samt uppgifter om tjänstgö-
ringstider och avbrott i fråga om personer 
som omfattas av denna lag. Dessutom är 
medlemssamfunden skyldiga att lämna pen-
sionsanstalten uppgifter om löner och 
arvoden för de ovan nämnda anställningar 
som fortgår vid kalenderårets slut samt övri-
ga uppgifter som gäller personernas pen-
sionsrätt och medlemssamfundens betal-
ningsskyldighet. Om ett medlemssamfund 
underlåter att meddela pensionsanstalten de 
ovan avsedda uppgifterna eller meddelar dem 
senare än vad som förutsätts i de föreskrifter 
som pensionsanstalten utfärdat med stöd av 6 
mom., kan det bestämmas att betalningsande-
len enligt 131 § ska betalas förhöjd till ett 
skäligt belopp, dock till högst det dubbla be-
loppet. 

De kyrkliga arbetsgivarna är skyldiga att 
åtminstone en gång i kvartalet på det sätt 
som den kommunala pensionsanstalten be-
stämmer meddela pensionsanstalten namn, 
personbeteckning, datum för inledande och 
avslutande av anställningar, uppgifter om 
löner och arvoden samt uppgifter om tjänst-
göringstider och avbrott i fråga om personer 
som omfattas av pensionslagen för evange-
lisk-lutherska kyrkan. Dessutom är de kyrkli-
ga arbetsgivarna skyldiga att lämna pen-
sionsanstalten uppgifter om löner och 
arvoden för de ovan nämnda anställningar 
som fortgår vid kalenderårets slut samt övri-
ga uppgifter som gäller personernas pen-
sionsrätt. Även Folkpensionsanstalten är 
skyldig att meddela pensionsanstalten mot-
svarande uppgifter om pensionsskyddet för 
sina anställda. 

Utöver det som bestäms i 1 och 2 mom. är 
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lemssamfunden och de statliga arbetsgivarna 
skyldiga att på begäran lämna pensionsanstal-
ten och en besvärsinstans som avses i denna 
lag alla de uppgifter om en anställds arbete 
och förhållanden i arbetet samt övriga mot-
svarande uppgifter som kan erhållas av med-
lemssamfunden eller de statliga arbetsgivarna 
och som är nödvändiga för ordnandet av pen-
sionsskyddet och för avgörandet av ett an-
hängigt pensionsärende eller i övrigt är nöd-
vändiga vid fullgörandet av åligganden enligt 
denna lag.  
 

Då ett medlemssamfund eller en statlig ar-
betsgivare ombeds lämna uppgifter som be-
hövs för behandlingen av pensionssökandens 
pensions- eller rehabiliteringsärende får till 
medlemssamfundet och den statliga arbetsgi-
varen utan pensionssökandens samtycke läm-
nas endast de sekretessbelagda uppgifter om 
honom eller henne som är nödvändiga för att 
precisera vilka uppgifter som behövs vid be-
slutsfattandet i de nämnda ärendena.  
 

Pensionsanstalten har rätt att i medlems-
samfundens och de statliga arbetsgivarnas 
handlingar granska riktigheten av de uppgif-
ter som avses i 1 och 2 mom.  
 
 
 
 
 

Pensionsanstalten för register över de upp-
gifter som den får med stöd av denna paragraf 
och 144 § och som påverkar rätten till pen-
sion för personer som omfattas av denna lag 
och lagen om statens pensioner. Pensionsan-
stalten har rätt att utfärda föreskrifter för 
medlemssamfunden om när och i vilken form 
uppgifter ska lämnas till pensionsanstalten.  
 

medlemssamfunden, de statliga arbetsgivar-
na, de kyrkliga arbetsgivarna och Folkpen-
sionsanstalten skyldiga att på begäran lämna 
pensionsanstalten och en besvärsinstans som 
avses i denna lag alla de uppgifter om en an-
ställds arbete och förhållanden i arbetet samt 
övriga motsvarande uppgifter som kan erhål-
las av arbetsgivarna och som är nödvändiga 
för ordnandet av pensionsskyddet och för av-
görandet av ett anhängigt pensionsärende el-
ler i övrigt är nödvändiga vid fullgörandet av 
åligganden enligt en pensionslag för den of-
fentliga sektorn. 

Då ett medlemssamfund, en statlig arbets-
givare, en kyrklig arbetsgivare eller Folkpen-
sionsanstalten ombeds lämna uppgifter som 
behövs för behandlingen av pensionssökan-
dens pensions- eller rehabiliteringsärende får 
till arbetsgivaren utan pensionssökandens 
samtycke lämnas endast de sekretessbelagda 
uppgifter om honom eller henne som är nöd-
vändiga för att precisera vilka uppgifter som 
behövs vid beslutsfattandet i de nämnda 
ärendena. 

Pensionsanstalten har rätt att i medlems-
samfundens handlingar granska riktigheten 
av de uppgifter som avses i 1 och 3 mom., att 
i de kyrkliga arbetsgivarnas och Folkpen-
sionsanstaltens handlingar granska riktighe-
ten av de uppgifter som avses i 2 och 3 mom. 
och att i de statliga arbetsgivarnas handling-
ar granska riktigheten av de uppgifter som 
avses i 3 mom. 

Pensionsanstalten för register över de upp-
gifter som den får med stöd av denna para-
graf och 144 § och som påverkar rätten till 
pension för personer som omfattas av en pen-
sionslag för den offentliga sektorn. Pensions-
anstalten har rätt att utfärda föreskrifter för 
medlemssamfunden, de kyrkliga arbetsgi-
varna och Folkpensionsanstalten om när och 
i vilken form uppgifter ska lämnas till pen-
sionsanstalten. 
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147 §  

Lämnande av uppgifter till medlemssamfund 
och statliga arbetsgivare 

147 § 

Lämnande av uppgifter till medlemssam-
fund, statliga arbetsgivare och kyrkliga ar-

betsgivare 

— — — — — — — — — — — — — —  
Trots sekretessbestämmelserna och andra 

begränsningar som gäller erhållande av 
uppgifter har den kommunala pensionsan-
stalten rätt att för bokföring och löneadmi-
nistration samt för kontroll av pensionsavgif-
ter och invalidpensioners självriskandel till 
en kyrklig arbetsgivare lämna ut uppgifter 
om pension som den beviljat enligt pensions-
lagen för evangelisk-lutherska kyrkan samt 
andra uppgifter som är nödvändiga för ovan 
nämnda ändamål. Pensionsanstalten har 
också rätt att meddela den arbetsgivare från 
vars tjänst en arbetstagare avgår med pen-
sion uppgifter om slaget av pension enligt 
pensionslagen för evangelisk-lutherska kyr-
kan samt tidpunkten för pensionens början 
och slut för att arbetsgivaren ska kunna av-
sluta anställningen. 
 

 
148 §  

Pensionsanstaltens rätt att lämna uppgifter 

Utöver det som bestäms i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet har den 
kommunala pensionsanstalten rätt att, utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter, lämna uppgifter som grundar sig på 
verkställigheten av denna lag och lagen om 
statens pensioner enligt följande:  
— — — — — — — — — — — — — —  

4) till ministerierna, Skatteförvaltningen 
och inrättningar och sammanslutningar som 
sköter lagstadgade system för social trygghet 
och som har hand om en socialskyddsförmån 
som påverkas av en förmån enligt denna lag 
eller lagen om statens pensioner, får i fråga 
om en person som erhållit en förmån enligt 
denna lag eller lagen om statens pensioner ut-
lämnas personbeteckning och övriga identifi-
eringsuppgifter, uppgifter om utbetalade för-
måner, uppgifter om arbetsgivaren och andra 
härmed jämförbara uppgifter som är nödvän-

148 § 

Pensionsanstaltens rätt att lämna uppgifter 

Utöver det som bestäms i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet har den 
kommunala pensionsanstalten rätt att, utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter, lämna uppgifter som grundar sig på 
verkställigheten av en pensionslag för den of-
fentliga sektorn enligt följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) till ministerierna, Skatteförvaltningen 
och inrättningar och sammanslutningar som 
sköter lagstadgade system för social trygghet 
och som har hand om en socialskyddsförmån 
som påverkas av en förmån enligt en pen-
sionslag för den offentliga sektorn, får i fråga 
om en person som erhållit en förmån enligt 
en pensionslag för den offentliga sektorn ut-
lämnas personbeteckning och övriga identifi-
eringsuppgifter, uppgifter om utbetalade 
förmåner, uppgifter om arbetsgivaren och 
andra härmed jämförbara uppgifter som är 
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diga för sådan sammanställning av person-
uppgifter som utförs i syfte att utreda brott 
och missbruk som riktar sig mot socialskyd-
det och för andra tillsynsåtgärder av engångs-
karaktär, samt till polismyndigheterna och 
åklagarmyndigheterna ovan nämnda uppgifter 
som är nödvändiga för utredande av brott och 
väckande av åtal; uppgifter om hälsotillstånd 
eller uppgifter som är avsedda att beskriva 
grunderna för en persons behov av socialvård 
får dock inte utlämnas,  

5) till Skatteförvaltningen får utlämnas de 
uppgifter som är nödvändiga för uppfyllandet 
av den övervakningsskyldighet som före-
skrivs i lagen om förskottsuppbörd, om det 
finns skäl att misstänka att ett medlemssam-
fund eller en statlig arbetsgivare inte har full-
gjort sin innehållningsskyldighet,  
 

6) till arbetstagarnas grupplivförsäkrings-
pool, som med fullmakt av livförsäkrings- 
och olycksfallsförsäkringsbolagen sköter er-
sättningsverksamheten gällande arbetstagar-
nas grupplivförsäkring, och till Lantbruksfö-
retagarnas pensionsanstalt får i fråga om 
tjänsteinnehavare och arbetstagare som varit 
anställda i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhål-
lande som omfattas av denna lag eller lagen 
om statens pensioner och som avlidit utläm-
nas namn, personbeteckning, dödsdatum, 
uppgifter om tjänste- och arbetsavtalsförhål-
landena, förmånstagarnas namn och person-
beteckningar samt övriga motsvarande upp-
gifter som behövs när det avgörs huruvida 
förutsättningarna för beviljande av ett försäk-
ringsbelopp från grupplivförsäkringen upp-
fylls, samt motsvarande uppgifter till Stats-
kontoret för behandling av ekonomiskt stöd 
som motsvarar grupplivförsäkring,  

7 ) till ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse som sköter 
tilläggspensionsskyddet får, för den löpande 
skötseln av en ickeformbunden pensionsför-
säkring som avses i 9 § och som ett medlems-
samfund ordnar eller frivilligt grupptilläggs-
pensionsskydd som en privat arbetsgivare 
ordnar och som hänför sig till pensionsskyd-
det enligt lagen om pension för arbetstagare, 
i fråga om anställda utlämnas namn- och 
adressuppgifter, personbeteckningar, uppgif-
ter om pensionernas belopp och de faktorer 
som påverkar pensionens belopp samt övriga 

nödvändiga för sådan sammanställning av 
personuppgifter som utförs i syfte att utreda 
brott och missbruk som riktar sig mot social-
skyddet och för andra tillsynsåtgärder av en-
gångskaraktär, samt till polismyndigheterna 
och åklagarmyndigheterna ovan nämnda 
uppgifter som är nödvändiga för utredande 
av brott och väckande av åtal; uppgifter om 
hälsotillstånd eller uppgifter som är avsedda 
att beskriva grunderna för en persons behov 
av socialvård får dock inte utlämnas, 

5) till Skatteförvaltningen får utlämnas de 
uppgifter som är nödvändiga för uppfyllandet 
av den övervakningsskyldighet som före-
skrivs i lagen om förskottsuppbörd, om det 
finns skäl att misstänka att ett medlemssam-
fund, en statlig arbetsgivare eller en kyrklig 
arbetsgivare inte har fullgjort sin innehåll-
ningsskyldighet, 

6) till arbetstagarnas grupplivförsäkrings-
pool, som med fullmakt av livförsäkrings- 
och olycksfallsförsäkringsbolagen sköter er-
sättningsverksamheten gällande arbetstagar-
nas grupplivförsäkring, och till Lantbruksfö-
retagarnas pensionsanstalt får i fråga om 
tjänsteinnehavare och arbetstagare som varit 
anställda i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhål-
lande som omfattas av en pensionslag för den 
offentliga sektorn och som avlidit utlämnas 
namn, personbeteckning, dödsdatum, uppgif-
ter om tjänste- och arbetsavtalsförhållandena, 
förmånstagarnas namn och personbeteck-
ningar samt övriga motsvarande uppgifter 
som behövs när det avgörs huruvida förut-
sättningarna för beviljande av ett försäk-
ringsbelopp från grupplivförsäkringen upp-
fylls, samt motsvarande uppgifter till Stats-
kontoret för behandling av ekonomiskt stöd 
som motsvarar grupplivförsäkring, 

7) till ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse som sköter 
tilläggspensionsskyddet får, för den löpande 
skötseln av frivilligt grupptilläggspensions-
skydd som en arbetsgivare ordnar, i fråga om 
anställda utlämnas namn- och adressuppgif-
ter, personbeteckningar, uppgifter om pen-
sionernas belopp och de faktorer som påver-
kar pensionens belopp samt övriga nödvän-
diga uppgifter för ändamål som nämns i den-
na punkt, 
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nödvändiga uppgifter för ändamål som nämns 
i denna punkt,  

8) till ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse får, för ingå-
ende av avtal om villkoren för en ny icke 
formbunden pensionsförsäkring eller ett nytt 
grupptilläggspensionsskydd, i fråga om an-
ställda utlämnas namn- och adressuppgifter, 
personbeteckningar, uppgifter om pensioner-
nas belopp och de faktorer som påverkar pen-
sionens belopp samt övriga nödvändiga upp-
gifter för ändamål som nämns i denna punkt, 
om tilläggspensionsskyddet avslutas på ett 
medlemssamfunds eller en privat arbetsgiva-
res initiativ och ersätts med motsvarande nytt 
tilläggspensionsskydd; den som ger den nya 
tilläggspensionsförsäkringen skall härvid fö-
rete pensionsanstalten utredning om att det 
nya tilläggspensionsskyddet innebär att ett ti-
digare tilläggspensionsskydd ersätts med ett 
nytt, samt  

9) till ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse får, för fast-
ställande av tilläggspensionsskyddet och 
kostnaderna för det, i fråga om anställda ut-
lämnas uppgifter om tjänste- och arbetsav-
talsförhållanden, förtroendeuppdrag, upp-
dragsavtal och avtal enligt 3 § 2 mom. 1 och 
2 punkten, pensionsrätt, ålders- och könsför-
delning och de faktorer som påverkar pensio-
nens belopp samt, för fastställande av 
tilläggspensionsskyddets slutliga innehåll, i 
fråga om anställda namn- och adressuppgif-
ter, personbeteckningar, uppgifter om pensio-
nernas belopp och de faktorer som påverkar 
pensionens belopp samt övriga nödvändiga 
uppgifter för ändamål som nämns i denna 
punkt; en förutsättning för att specificerade 
personuppgifter skall få lämnas ut är dock att 
livförsäkringsbolaget, pensionskassan eller 
pensionsstiftelsen har sett till att de som om-
fattas av tilläggspensionsarrangemanget, efter 
att försäkringsavtalet eller pensionsarrange-
manget godkänts, på ett lämpligt sätt har in-
formerats om livförsäkringsbolagets, pen-
sionskassans eller pensionsstiftelsens möjlig-
het att få de nödvändiga uppgifterna och att 
personen i fråga inte uttryckligen har avsagt 
sig tilläggspensionsarrangemanget eller för-
bjudit utlämnandet av uppgifterna. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

 
 

8) till ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse får, för ingå-
ende av avtal om villkoren för en ny icke 
formbunden pensionsförsäkring eller ett nytt 
grupptilläggspensionsskydd, i fråga om an-
ställda utlämnas namn- och adressuppgifter, 
personbeteckningar, uppgifter om pensioner-
nas belopp och de faktorer som påverkar 
pensionens belopp samt övriga nödvändiga 
uppgifter för ändamål som nämns i denna 
punkt, om tilläggspensionsskyddet avslutas 
på en arbetsgivares initiativ och ersätts med 
motsvarande nytt tilläggspensionsskydd; den 
som ger den nya tilläggspensionsförsäkring-
en ska då för pensionsanstalten presentera ut-
redning om att det nya tilläggspensionsskyd-
det innebär att ett tidigare tilläggspensions-
skydd ersätts med ett nytt,  

 
9) till ett livförsäkringsbolag, en pensions-

kassa eller en pensionsstiftelse får, för fast-
ställande av tilläggspensionsskyddet och 
kostnaderna för det, i fråga om anställda ut-
lämnas uppgifter om anställningar, pensions-
rätt, ålders- och könsfördelning och de fakto-
rer som påverkar pensionens belopp samt, för 
fastställande av tilläggspensionsskyddets 
slutliga innehåll, i fråga om anställda namn- 
och adressuppgifter, personbeteckningar, 
uppgifter om pensionernas belopp och de 
faktorer som påverkar pensionens belopp 
samt övriga nödvändiga uppgifter för ända-
mål som nämns i denna punkt; förutsättning-
ar för att specificerade personuppgifter ska få 
lämnas ut är dock att livförsäkringsbolaget, 
pensionskassan eller pensionsstiftelsen har 
sett till att de som omfattas av tilläggspen-
sionsarrangemanget, efter att försäkringsav-
talet eller pensionsarrangemanget godkänts, 
på ett lämpligt sätt har informerats om livför-
säkringsbolagets, pensionskassans eller pen-
sionsstiftelsens möjlighet att få de nödvändi-
ga uppgifterna och att personen i fråga inte 
uttryckligen har avsagt sig tilläggspensions-
arrangemanget eller förbjudit utlämnandet av 
uppgifterna. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
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149 §  

Teknisk anslutning 

Den kommunala pensionsanstalten har, ut-
över det som bestäms i 29 § 3 mom. i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 
rätt att öppna en teknisk anslutning  
— — — — — — — — — — — — — —  

5) för Statskontoret till sådana uppgifter 
som det enligt 150 § i lagen om statens pen-
sioner har rätt till och som det nödvändigt be-
höver vid skötseln av de uppgifter som avses 
i 143 § i den lagen. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

149 § 

Teknisk anslutning 

Den kommunala pensionsanstalten har, ut-
över det som bestäms i 29 § 3 mom. i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam-
het, rätt att öppna en teknisk anslutning 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) för Statskontoret till sådana uppgifter 
som det enligt 150 § i lagen om statens pen-
sioner har rätt till och som det nödvändigt 
behöver vid skötseln av de uppgifter som av-
ses i 143 § i den lagen,  

6) för Kyrkans centralfond till sådana upp-
gifter som den enligt 36 § i pensionslagen för 
evangelisk-lutherska kyrkan har rätt till och 
som den nödvändigt behöver vid skötseln av 
de uppgifter som avses i den lagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
153 §  

Sökande av ändring 

Ändring i den kommunala pensionsanstal-
tens beslut i pensionsärenden får sökas ge-
nom besvär hos besvärsnämnden för arbets-
pensionsärenden. Bestämmelser om nämnden 
och dess medlemmar finns i lagen om be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden. På 
den kommunala pensionsanstaltens beslut en-
ligt lagen om statens pensioner tillämpas vad 
som i detta kapitel föreskrivs om beslut. 
 — — — — — — — — — — — — — —  

På en beslutssammanställning som den 
kommunala pensionsanstalten har givit i 
egenskap av sådan sista pensionsanstalt som 
avses i 7 kap. tillämpas vad som i detta kapi-
tel föreskrivs om beslut. När den kommunala 
pensionsanstaltens beslut ingår i en besluts-
sammanställning som en annan pensionsan-
stalt givit i egenskap av sådan sista pensions-
anstalt som avses i 103 § 2 mom., söks änd-
ring och behandlas besvärsärendet enligt vad 
som föreskrivs i en annan pensionslag för den 
offentliga sektorn eller i en pensionslag för 
den privata sektorn. I sådana fall skall den 
andra pensionsanstalten inom den offentliga 
sektorn eller pensionsanstalten inom den pri-

153 §

Sökande av ändring 

Ändring i den kommunala pensionsanstal-
tens beslut enligt en pensionslag för den of-
fentliga sektorn i ett pensionsärende får sökas 
genom besvär hos besvärsnämnden för ar-
betspensionsärenden. Bestämmelser om 
nämnden och dess medlemmar finns i lagen 
om besvärsnämnden för arbetspensionsären-
den. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

På en beslutssammanställning som den 
kommunala pensionsanstalten har givit i 
egenskap av sådan sista pensionsanstalt som 
avses i 7 kap. tillämpas vad som i detta kapi-
tel föreskrivs om beslut. Om den kommunala 
pensionsanstaltens beslut ingår i en besluts-
sammanställning som en pensionsanstalt 
inom den privata sektorn givit i egenskap av 
sådan sista pensionsanstalt som avses i 103 §, 
söks ändring och behandlas besvärsärendet 
enligt vad som föreskrivs i en pensionslag för 
den privata sektorn. I sådana fall ska pen-
sionsanstalten inom den privata sektorn be-
gära utlånande om besvären av den kommu-
nala pensionsanstalten till den del besvären 
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vata sektorn, till den del besvären gäller pen-
sionsskydd enligt denna lag, begära utlåtande 
om besvären av den kommunala pensionsan-
stalten. Utlåtande begärs inte om besvären 
enbart gäller bedömning av arbetsförmågan. 
 

gäller pensionsskydd enligt en pensionslag 
för den offentliga sektorn. Utlånande begärs 
inte om besvären enbart gäller bedömning av 
arbetsförmågan. 
 

 
160 §  

Sökande av ändring i beslutssammanställning 

 
En besvärsskrift som gäller en beslutssam-

manställning som den kommunala pensions-
anstalten har gett i egenskap av sådan sista 
pensionsanstalt som avses i denna lag eller i 
lagen om statens pensioner ska lämnas till 
den kommunala pensionsanstalten inom den 
tid som föreskrivs i 157 § 1 mom. Den kom-
munala pensionsanstalten ska begära utlåtan-
de om besvären av någon annan pensionsan-
stalt inom den offentliga sektorn eller av en 
pensionsanstalt inom den privata sektorn till 
den del besvären gäller pensionsskydd som 
sköts av dessa. Gäller överklagandet av en 
beslutssammanställning enbart bedömning av 
arbetsförmågan, begärs utlåtande endast av 
pensionsanstalten inom den privata sektorn 
och endast om det är fråga om en situation 
som avses i 105 §.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

160 § 

Sökande av ändring i beslutssammanställ-
ning 

En besvärsskrift som gäller en beslutssam-
manställning som den kommunala pensions-
anstalten har gett i egenskap av sådan sista 
pensionsanstalt som avses i denna lag ska 
lämnas till den kommunala pensionsanstalten 
inom den tid som föreskrivs i 157 § 1 mom. 
Den kommunala pensionsanstalten ska begä-
ra utlåtande om besvären av en pensionsan-
stalt inom den privata sektorn till den del be-
svären gäller pensionsskydd som sköts av 
den. Gäller överklagandet av en beslutssam-
manställning enbart bedömning av arbets-
förmågan, begärs utlåtande endast om det är 
fråga om en situation som avses i 105 §. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
162 §  

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut om pension 
vilket den kommunala pensionsanstalten 
meddelat med stöd av denna lag eller lagen 
om statens pensioner grundar sig på en felak-
tig eller bristfällig utredning eller är uppen-
bart lagstridigt, kan besvärsnämnden för ar-
betspensionsärenden på framställning av den 
kommunala pensionsanstalten eller på ansö-
kan av den som saken gäller undanröja beslu-
tet och bestämma att ärendet ska behandlas på 
nytt. Ansökan om undanröjande av ett beslut 
ska göras inom fem år från det att beslutet har 
vunnit laga kraft. Av synnerligen vägande 
skäl kan ett beslut undanröjas även på ansö-
kan som gjorts efter utgången av den före-

162 § 

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut om pension 
vilket den kommunala pensionsanstalten 
meddelat med stöd av en pensionslag för den 
offentliga sektorn grundar sig på en felaktig 
eller bristfällig utredning eller är uppenbart 
lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbets-
pensionsärenden på framställning av den 
kommunala pensionsanstalten eller på ansö-
kan av den som saken gäller undanröja beslu-
tet och bestämma att ärendet ska behandlas 
på nytt. Ansökan om undanröjande av ett be-
slut ska göras inom fem år från det att beslu-
tet har vunnit laga kraft. Av synnerligen vä-
gande skäl kan ett beslut undanröjas även på 
ansökan som gjorts efter utgången av den fö-
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skrivna tiden. Besvärsnämnden för arbetspen-
sionsärenden ska ge parten tillfälle att bli 
hörd innan ärendet avgörs. I ett beslut av be-
svärsnämnden får ändring inte sökas genom 
besvär. 

Om ett lagakraftvunnet beslut som besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden gett med 
stöd av denna lag eller lagen om statens pen-
sioner grundar sig på en felaktig eller bristfäl-
lig utredning eller är uppenbart lagstridigt, 
kan försäkringsdomstolen på framställning av 
den kommunala pensionsanstalten eller på 
ansökan av den som saken gäller, efter att ha 
hört de övriga parterna, undanröja beslutet 
och bestämma att ärendet ska behandlas på 
nytt. Försäkringsdomstolen ska ge parten till-
fälle att bli hörd innan ärendet avgörs. På de 
grunder som nämns ovan kan försäkrings-
domstolen också undanröja sitt eget beslut 
och bestämma att ärendet ska behandlas på 
nytt.  
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

reskrivna tiden. Besvärsnämnden för arbets-
pensionsärenden ska ge parten tillfälle att bli 
hörd innan ärendet avgörs. I ett beslut av be-
svärsnämnden får ändring inte sökas genom 
besvär. 

Om ett lagakraftvunnet beslut som be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden 
meddelat med stöd av en pensionslag för den 
offentliga sektorn grundar sig på en felaktig 
eller bristfällig utredning eller är uppenbart 
lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på 
framställning av den kommunala pensionsan-
stalten eller på ansökan av den som saken 
gäller, efter att ha hört de övriga parterna, 
undanröja beslutet och bestämma att ärendet 
ska behandlas på nytt. Ansökan om undanrö-
jande av ett beslut ska göras inom fem år 
från det att beslutet har vunnit laga kraft. Av 
synnerligen vägande skäl kan ett beslut un-
danröjas även på ansökan som gjorts efter 
utgången av den föreskrivna tiden. Försäk-
ringsdomstolen ska ge parten tillfälle att bli 
hörd innan ärendet avgörs. På de grunder 
som nämns ovan kan försäkringsdomstolen 
också undanröja sitt eget beslut och bestäm-
ma att ärendet ska behandlas på nytt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den     20  . 

Utöver den ersättning som avses i 137 b § 
2 mom. betalar Kyrkans centralfond år 2012 
till den kommunala pensionsanstalten ersätt-
ning för sådana kostnader som uppkommit 
före denna lags ikraftträdande och som pen-
sionsanstalten orsakas av den i denna lag fö-
reskriva överföringen av verkställigheten av 
pensionsskyddet för dem som omfattas av 
pensionslagen för evangelisk-lutherska kyr-
kan. Ersättningen beräknas i motsvarighet 
till självkostnadsvärdet så som föreskrivs i 
137 b § 2 mom. Bestämmelser om grunderna 
för ersättningarnas belopp och betalnings-
tidpunkten utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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2. 

 
 

Lag 

om ändring av lagen om statens pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om statens pensioner (1295/2006) 110—112 och 114 §, 
sådana de lyder, 110 och 111 § i lag 468/2010 samt 112 och 114 § i lag 639/2009, 
ändras 68 § 2 mom., 100 § 2 mom., 109 §, 113 § och 144§, 
sådana de lyder 109 § i lag 468/2010 och 113 § delvis ändrad i lag 468/2010, samt 
fogas till 143 §, sådan den lyder i lag 468/2010, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 

2 mom. blir 3 mom., som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

68 §  

Avdrag för pension eller motsvarande förmån 
från utlandet 

— — — — — — — — — — — — — —  
En förmån som motsvarar i 1 mom. nämnd 

pension dras av från pension enligt denna lag 
i enlighet med de beräkningsgrunder som 
fastställs av finansministeriet. 
 

68 §  

Avdrag för pension eller motsvarande för-
mån från utlandet 

— — — — — — — — — — — — — —  
En förmån som motsvarar i 1 mom. nämnd 

pension dras av från pension enligt denna lag 
i enlighet med de beräkningsgrunder som 
fastställs av social- och hälsovårdsministeri-
et. 
 

 
100 §  

Ansökan om pension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närmare bestämmelser om de blanketter 

och intyg som behövs för ansökan om pen-
sion utfärdas genom förordning av finansmi-
nisteriet. 
 

100 §  

Ansökan om pension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närmare bestämmelser om de blanketter 

och intyg som behövs för ansökan om pen-
sion utfärdas genom förordning av social- 
och hälsovårdsministeriet. 
 

 
109 §  

Den sista pensionsanstaltens uppgifter 

Om en arbetstagare har omfattats av pen-
sionsskydd såväl enligt denna lag som enligt 
en annan pensionslag för den offentliga sek-
torn eller en pensionslag för den privata sek-

109 § 

Sista pensionstalt 

Bestämmelser om sista pensionsanstalt i 
pensionsärenden enligt denna lag finns i 
7 kap. i lagen om kommunala pensioner. 
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torn och om hans eller hennes anställning vid 
pensionsfallet eller sista anställning före pen-
sionsfallet omfattades av denna lag, skall 
Statskontoret i egenskap av sista pensionsan-
stalt 

1) ge en beslutssammanställning som upp-
tar Statskontorets beslut samt beslut av andra 
pensionsanstalter som sköter pensionsskydd 
enligt pensionslagarna för den offentliga sek-
torn och enligt pensionslagarna för den priva-
ta sektorn samt motsvarande familjepensions-
skydd, och 

2) betala de pensioner som avses i besluts-
sammanställningen samt sköta övriga uppgif-
ter i anknytning till pensionerna. 

Om det för arbetstagaren vid tidpunkten för 
pensionsfallet eller senast därförinnan har 
ordnats pensionsskydd i en annan pensions-
anstalt inom den offentliga sektorn eller i en 
pensionsanstalt inom den privata sektorn, 
skall den i egenskap av sista pensionsanstalt 
sköta de uppgifter som avses i 1 mom. även i 
fråga om pensionsskyddet enligt denna lag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2 mom. upphävs) 

  
 

110 §   

Arbete som omfattas av arbetspensionslagar 
för den offentliga och den privata sektorn 

Om återstående tid beaktas när pensionen 
fastställs, sköts de uppgifter som avses i 109 § 
i egenskap av sista pensionsanstalt av den 
pensionsanstalt inom den offentliga eller pri-
vata sektorn där pensionsskyddet för arbets-
tagaren hade ordnats vid utgången av kalen-
deråret före pensionsfallsåret eller före den 
tidpunkten senast hade ordnats. 

Vad som i 1 mom. och 109 § bestäms om 
sista pensionsanstalt tillämpas inte på inva-
lidpension, om pensionsskyddet för arbetsta-
garen vid utgången av kalenderåret före pen-
sionsfallsåret eller före den tidpunkten senast 
hade ordnats i den kommunala pensionsan-
stalten eller i en annan pensionsanstalt inom 
den offentliga sektorn och arbetstagaren har 
inkomster enligt lagen om pension för arbets-
tagare och enligt lagen om sjömanspensioner 
(1290/2006) till ett belopp av sammanlagt 
minst 12 566,70 euro under de två sista ka-
lenderåren före pensionsfallsåret. Vad som i 

110 §   

Arbete som omfattas av arbetspensionslagar 
för den offentliga och den privata sektorn 

(Upphävs) 
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1 mom. och i 109 § bestäms om sista pen-
sionsanstalt tillämpas inte heller på invalid-
pension, om arbetstagaren har en sådan fort-
gående anställning enligt denna lag som har 
börjat under pensionsfallsåret och pensions-
skyddet för arbetstagaren vid utgången av ka-
lenderåret före pensionsfallsåret eller före 
den tidpunkten senast hade ordnats i en pen-
sionsanstalt inom den privata sektorn eller 
annan pensionsanstalt inom den offentliga 
sektorn än i den kommunala pensionsanstal-
ten. 

Om deltidspension beviljas samtidigt såväl 
enligt denna lag som enligt andra pensions-
lagar för den offentliga sektorn eller pen-
sionslagar för den privata sektorn, beviljas 
pensionen av pensionsanstalterna var för sig. 
 

111 §   

Förhandlingsskyldighet 

När den kommunala pensionsanstalten är 
sista pensionsanstalt ska den före sitt beslut 
begära att pensionsanstalten inom den priva-
ta sektorn ger en bedömning av arbetstaga-
rens arbetsförmåga, om pensionsbeloppet 
från pensionsanstalten inom den privata sek-
torn överstiger 688,02 euro per månad och 
den kommunala pensionsanstalten i egenskap 
av sista pensionsanstalt avgör arbetstagarens 
rätt till invalidpension enligt 35 § 1 mom. 
1 punkten. 

Om den kommunala pensionsanstalten och 
pensionsanstalten inom den privata sektorn 
är av olika åsikt om bedömningen av arbets-
tagarens arbetsförmåga, avgör de pensions-
ärendet var för sig. 
 

111 §   

Förhandlingsskyldighet 

(Upphävs) 

 
112 §   

Statskontoret som sista pensionsanstalt vid 
beviljande av ny pension 

Statskontoret är sista pensionsanstalt om 
det betalar ålders-, invalid- eller deltidspen-
sion eller har betalat invalidpension, rehabi-
literingsstöd eller rehabiliteringspenning och 

1) ålderspensionstagaren beviljas ny ål-
derspension, 

2) pensionen ändras till ålderspension, 

112 §   

Statskontoret som sista pensionsanstalt vid 
beviljande av ny pension 

(Upphävs) 
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3) rehabiliteringsstödtagaren ansöker om 
fortsättningspension, 

4) den som lyft invalidpension eller rehabi-
literingsstöd eller rehabiliteringspenning be-
viljas ny pension på tidigare grunder, eller 

5) familjepension söks efter en förmånslåta-
re som lyft pension. 

En ansökan om invalidpension från en ar-
betstagare som får deltidspension avgörs 
dock av den pensionsanstalt i vilken deltids-
arbetet är försäkrat. 
 
 

113 §  

Den sista pensionsanstaltens kostnader 

Har den kommunala pensionsanstalten i 
egenskap av sista pensionsanstalt betalat ut 
pension enligt andra arbetspensionslagar, el-
ler har en annan pensionsanstalt inom den of-
fentliga eller den privata sektorn i egenskap 
av sista pensionsanstalt betalat ut pension en-
ligt denna lag, ska Statskontoret debitera eller 
gottgöra denna pensionsanstalt dessa pen-
sionskostnader inklusive ränta senast under 
det kalenderår som följer på utbetalningsåret. 
Förskott kan tas ut eller betalas för ändamå-
let, och förskottet räknas ut och betalas av 
Statskontoret.  
 
 
 
 
 

Pensionskostnaderna tas ut och gottgörs en-
ligt vad Statskontoret, Pensionsskyddscentra-
len, den kommunala pensionsanstalten, evan-
gelisk-lutherska kyrkans centralfond och 
Folkpensionsanstalten närmare avtalar sär-
skilt om saken. 
 

113 § 

Den sista pensionsanstaltens kostnader 

Har den kommunala pensionsanstalten i 
egenskap av sista pensionsanstalt utifrån 
pensionsskyddet enligt denna lag betalat ut 
pension enligt andra arbetspensionslagar, el-
ler har en pensionsanstalt inom den privata 
sektorn eller den kommunala pensionsanstal-
ten i egenskap av sista pensionsanstalt enligt 
en annan pensionslag för den offentliga sek-
torn betalat ut pension enligt denna lag, ska 
Statskontoret ta ut dessa pensionkostnader 
jämte ränta hos denna pensionsanstalt, Kyr-
kans centralfond eller Folkpensionsanstalten  
eller gottgöra denna pensionsanstalt, Kyr-
kans centralfond eller Folkpensionsanstalten 
för dessa senast under det kalenderår som 
följer på utbetalningsåret. För ändamålet 
kan det tas ut eller betalas förskott. Förskot-
tet räknas ut och betalas av Statskontoret. 

Bestämmelser om grunderna för hur gottfö-
relsen och betalningen förskott bestäms finns 
i 183 § i lagen om pension för arbetstagare. 

 
 

 
114 §  

Närmare bestämmelser om sista pensionsan-
stalt och möjlighet till överenskommelse 

Om det med avseende på behandlingen av 
ett pensionsärende är ändamålsenligt, kan 
pensionsanstalterna i enskilda fall komma 
överens om att arrangemanget med sista pen-

114 §  

Närmare bestämmelser om sista pensionsan-
stalt och möjlighet till överenskommelse 

(Upphävs) 



 RP 30/2011 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

61

sionsanstalt iakttas i en situation där det inte 
ska iakttas enligt lagens bestämmelser eller 
att sista pensionsanstaltens uppgifter sköts av 
en annan pensionsanstalt än den sista pen-
sionsanstalt som bestäms på grundval av la-
gen eller att arrangemanget med sista pen-
sionsanstalt inte ska iakttas i pensionsären-
det. Pensionssökanden ska då underrättas om 
vilken pensionsanstalt som sköter hans eller 
hennes pensionsärende. 

Om det är oklart vilken pensionsanstalt som 
enligt bestämmelserna i detta kapitel är be-
hörig att behandla en pensionsansökan, av-
gör Pensionsskyddscentralen ärendet på be-
gäran av en pensionsanstalt. Pensionsskydds-
centralens beslut i ett sådant ärende får inte 
överklagas. 

Närmare bestämmelser om hur den sista 
pensionsanstalten enligt 109—112 § bestäms 
och dess uppgifter utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Genom förordning av statsrå-
det föreskrivs det också närmare om hur 
granskningstiden för arbetsinkomsterna un-
der två kalenderår bestäms enligt 110 § 
1 mom. Genom förordning av statsrådet kan 
det också föreskrivas om en kortare gransk-
ningstid för arbetsinkomsterna än två år när 
det finns arbetsinkomster för en gransknings-
tid som är kortare än två år. 
 
 
 

143 §  

Den kommunala pensionsanstalten och Stats-
kontoret 

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

 

143 § 

Den kommunala pensionsanstalten och 
Statskontoret 

— — — — — — — — — — — — — —  
Trots vad som föreskrivs i 1 § i statsrådets 

beslut om överförande av avgöranderätten i 
vissa ärenden gällande extra pension 
(1429/1991) är det den kommunala pen-
sionsanstalten som avgör ansökningar om 
extra pensioner som gjorts med stöd av de 
statsrådsbeslut som nämns i 2 § i det beslu-
tet, med undantag för de extra pensioner som 
avses i 24 § i statsrådets beslut om extra pen-
sioner (finansministeriets cirkulär 
6660/1959). 
— — — — — — — — — — — — — —  
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144 § 

Statens pensionsdelegation 

Vid finansministeriet finns statens pen-
sionsdelegation, vars medlemmar förordnas 
av ministeriet för tre år i sänder bland perso-
ner som föreslagits av ministeriet och de mest 
representativa organisationerna på centralnivå 
för statens tjänstemän och arbetstagare. Dele-
gationen har till uppgift att vara förhand-
lingsorgan enligt lagen om samarbete inom 
statens ämbetsverk och inrättningar 
(651/1988) och enligt samarbetsavtalen, göra 
framställningar och avge utlåtanden samt vara 
rådgivande organ i pensionsfrågor. 
 
 

144 § 

Statens pensionsdelegation 

Vid social- och hälsovårdsministeriet finns 
statens pensionsdelegation, vars medlemmar 
förordnas av ministeriet för tre år i sänder. 
Delegationens ordförande representerar so-
cial- och hälsovårdsministeriet. De andra 
medlemmarna utses bland personer som fö-
reslagits av finansministeriet och de mest re-
presentativa organisationerna på centralnivå 
för statens tjänstemän och arbetstagare.  De-
legationen har till uppgift att vara förhand-
lingsorgan enligt lagen om samarbete inom 
statens ämbetsverk och inrättningar 
(651/1988) och enligt samarbetsavtalen, göra 
framställningar och avge utlåtanden samt 
vara rådgivande organ i pensionsfrågor. 

——— 
 

 
 Denna lag träder i kraft den    20  . 
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4. 

 
 
 

Lag 

om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (261/2008) 20—22, 24, 33, 34, 

39—42, 44—52 § och 57 §,  
av dem 20—22 och 24 § sådana de lyder i lag 640/2009, 
ändras 1 §, 2 § 1 mom. 4 och 12 punkten, 3 § 1 och 2 mom., 4 § 2 mom., 5 och 8 §, 9 § 

1 och 2 mom., det inledande stycket i 9 § 3 mom., det inledande stycket i 9 § 4 mom. samt 9 § 
5 mom., 10 §, 11 § 1 mom., 12—19 och 23 §, 25 § 2 och 3 mom., 35 § 1 och 4 mom., 36, 37 
och 43 §, 53 § 1 mom. samt 54, 55, 59 och 60 §, 

av dem 19 § sådan den lyder i lag 640/2009 samt 
fogas till lagen en ny 14 a § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §  

Lagens syfte 

I denna lag föreskrivs om den rätt till pen-
sion som arbetstagare i anställning hos evan-
gelisk-lutherska kyrkan, en församling inom 
den eller en kyrklig samfällighet har samt om 
den rätt till familjepension som arbetstagarnas 
förmånstagare har. 
 

1 § 

Lagens syfte 

I denna lag föreskrivs om den rätt till pen-
sion som arbetstagare i anställning hos en 
församling, en kyrklig samfällighet, ett dom-
kapitel och kyrkostyrelsen inom evangelisk-
lutherska kyrkan i Finland har samt om den 
rätt till familjepension som arbetstagarnas 
förmånstagare har. 
 

 
2 §  

Definitioner 

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

4) arbetsgivare den kyrka, de församlingar 
och kyrkliga samfälligheter som avses i 3 § 
1 mom. samt de sammanslutningar, stiftelser 
och anstalter som avses i 2 mom. i nämnda 
paragraf och som har ingått ett i nämnda 
moment avsett avtal med Kyrkans central-
fond, 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 § 

Definitioner 

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

4) arbetsgivare de församlingar, kyrkliga 
samfälligheter och domkapitel och den kyr-
kostyrelse inom evangelisk-lutherska kyrkan 
som avses i 3 § 1 mom. samt de sammanslut-
ningar, stiftelser och anstalter som avses i 
2 mom. i den paragrafen och som har ingått 
ett i det momentet avsett avtal med Kyrkans 
centralfond, 
— — — — — — — — — — — — — —  
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12) EG:s förordning om social trygghet rå-
dets förordning (EEG) nr 1408/71 om till-
lämpningen av systemen för social trygghet 
när anställda, egenföretagare eller deras fa-
miljemedlemmar flyttar inom gemenskapen. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12) EU:s grundförordning om social 
trygghet Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 883/2004 om samordning av 
de sociala trygghetssystemen och med EU:s 
tillämpningsförordning om social trygghet 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestäm-
melser till förordning (EG) nr 883/2004 om 
samordning av de sociala trygghetssystemen. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
3 §  

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på personer som står i 
tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till 
evangelisk-lutherska kyrkan, en församling 
inom den eller en kyrklig samfällighet. 
 

Föreningar, andra sammanslutningar, stif-
telser eller anstalter kan med Kyrkans central-
fond överenskomma om att denna lag ska till-
lämpas i fråga om en sådan präst eller lektor 
som är anställd hos dem och som domkapitlet 
har berättigat att vara verksam såsom präst el-
ler lektor i anställning hos dem, eller i fråga 
om en sådan diakonissa som handhar en lä-
raruppgift som huvudsyssla i en diako-
nissanstalt. Om inte annat följer av EG:s för-
ordning om social trygghet eller överens-
kommelser om social trygghet som är bin-
dande för Finland, kan likaså med Kyrkans 
centralfond överenskommas om de villkor på 
vilka denna lag ska tillämpas i fråga om en 
person som är anställd hos en mellankyrklig 
eller motsvarande organisation eller hos nå-
gon annan evangelisk-luthersk kyrka eller 
dess församling i arbete bland finländska ut-
vandrare eller som är eller under en tid av 
minst åtta år varit i missionsarbete utomlands. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på den som står i tjäns-
te- eller arbetsavtalsförhållande till en för-
samling, en kyrklig samfällighet, ett domka-
pitel eller kyrkostyrelsen inom evangelisk-
lutherska kyrkan i Finland. 

Föreningar, andra sammanslutningar, stif-
telser eller anstalter kan med Kyrkans cen-
tralfond överenskomma om att denna lag ska 
tillämpas i fråga om en sådan präst eller lek-
tor som är anställd hos dem och som domka-
pitlet har berättigat att vara verksam såsom 
präst eller lektor i anställning hos dem, eller i 
fråga om en sådan diakonissa som handhar 
en läraruppgift som huvudsyssla i en diako-
nissanstalt. Om inte något annat följer av 
EU:s grundförordning om social trygghet el-
ler internationella överenskommelser om so-
cial trygghet som är bindande för Finland, 
kan likaså med Kyrkans centralfond överens-
kommas om de villkor på vilka denna lag ska 
tillämpas i fråga om den som är anställd hos 
en mellankyrklig eller motsvarande organisa-
tion eller hos någon annan evangelisk-
luthersk kyrka eller dess församling i arbete 
bland finländska utvandrare eller som är eller 
under en tid av minst åtta år varit i missions-
arbete utomlands. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
4 §  

Begränsningar av tillämpningsområdet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Uppstår det oklarhet om huruvida denna lag 

4 §

Begränsningar av tillämpningsområdet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Uppstår det oklarhet om huruvida denna 
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ska tillämpas på en arbetstagare, avgörs saken 
av Kyrkans centralfond på ansökan av arbets-
givaren eller arbetstagaren. Kyrkans central-
fond avgör saken också när det kan misstän-
kas vara fråga om kringgående av att pen-
sionsskydd uppstår eller av skyldigheten att 
betala pensionsavgifter. 
 

lag ska tillämpas på en arbetstagare, avgörs 
saken av den kommunala pensionsanstalten 
på ansökan av arbetsgivaren eller arbetsta-
garen. 
 

 
5 §  

Förvaltning 

Pensionsskyddet sköts av Kyrkans central-
fond i dennes egenskap av pensionsanstalt. 
Kyrkostyrelsen kan dock såsom styrelse för 
Kyrkans centralfond avtala med Statskonto-
ret, den kommunala pensionsanstalten eller 
med Pensionsskyddscentralen om att dessa 
mot ersättning åtar sig att verkställa det i 
denna lag avsedda pensionsskyddet eller där-
till anslutna uppgifter. 

Kyrkostyrelsen kan också med Statskonto-
ret, den kommunala pensionsanstalten, Pen-
sionsskyddscentralen samt andra pensions- 
och försäkringsanstalter avtala om samarbete 
och om ersättning för de kostnader samarbe-
tet orsakar. 

Vid Kyrkans centralfond finns en delega-
tion för ärenden som gäller arbetsoförmåga 
och rehabilitering, vars medlemmar utses av 
kyrkostyrelsen. Delegationen har till uppgift 
att styra och följa praxis vid bedömning av 
arbetsförmåga och i rehabiliteringsfrågor. 
Närmare föreskrifter om delegationen medde-
las i en instruktion som fastställs av kyrkosty-
relsen. 
 

5 § 

Förvaltning 

Kyrkans centralfond sköter de uppgifter 
den har enligt 5 kap. när det gäller finansie-
ring av pensionsskyddet samt uttagandet av 
pensionsavgifter och andra uppgifter den har 
enligt denna lag. 
 
 
 
 

Den kommunala pensionsanstalten sköter 
verkställigheten av pensionsskyddet enligt 
denna lag, om inte något annat föreskrivs i 
denna lag. 
 
 

Bestämmelser om överföring till den kom-
munala pensionsanstalten av de medel som 
behövs för betalning av pensioner finns i 137 
b § i lagen om kommunala pensioner 
(549/2003). 

 

 
8 §  

Kyrkans centralfonds retroaktiva rätt till er-
sättning från försäkringsanstalten 

 
Om en arbetstagare har rätt att få på lagen 

om olycksfallsförsäkring (608/1948) grundad 
dagpenning eller olycksfallspension, på lagen 
om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 
grundad livränta eller på trafikförsäkringsla-
gen (279/1959) grundad fortlöpande ersätt-
ning för egen skada, eller ersättning för in-

8 § 

Den kommunala pensionsanstaltens retro-
aktiva rätt till ersättning från försäkrings-

anstalten 

Om en arbetstagare har rätt att få på lagen 
om olycksfallsförsäkring (608/1948) grundad 
dagpenning eller olycksfallspension, på lagen 
om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 
grundad livränta eller på trafikförsäkringsla-
gen (279/1959) grundad fortlöpande ersätt-
ning för egen skada, eller ersättning för in-
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komstbortfall enligt lagen om rehabilitering 
som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäk-
ring (625/1991) eller lagen om rehabilitering 
som ersätts enligt trafikförsäkringslagen 
(626/1991), kan pension enligt denna lag be-
talas till fullt belopp till dess beloppet av 
dagpenningen, olycksfallspensionen, livrän-
tan, ersättningen eller ersättningen för in-
komstbortfall är slutligt avgjort. Arbetstaga-
rens rätt till nämnda förmåner övergår på 
Kyrkans centralfond till den del centralfonden 
har betalat pension för samma tid. 
 

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas på 
motsvarande sätt på familjepension enligt la-
gen om olycksfallsförsäkring, på försörj-
ningspension enligt lagen om skada, ådragen i 
militärtjänst och på fortlöpande ersättning 
med stöd av trafikförsäkringslagen, om en så-
dan pension eller ersättning betalas till en 
förmånstagare efter en arbetstagares död och 
Kyrkans centralfond till fullt belopp har beta-
lat ut den familjepension som den beviljat. 
 

komstbortfall enligt lagen om rehabilitering 
som ersätts enligt lagen om olycksfallsför-
säkring (625/1991) eller lagen om rehabiliter-
ing som ersätts enligt trafikförsäkringslagen 
(626/1991), kan pension enligt denna lag be-
talas till fullt belopp till dess beloppet av 
dagpenningen, olycksfallspensionen, livrän-
tan, ersättningen eller ersättningen för in-
komstbortfall är slutligt avgjort. Arbetstaga-
rens rätt till nämnda förmåner övergår på den 
kommunala pensionsanstalten till den del den 
kommunala pensionsanstalten har betalat 
pension för samma tid. 

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas på 
motsvarande sätt på familjepension enligt la-
gen om olycksfallsförsäkring, på försörj-
ningspension enligt lagen om skada, ådragen 
i militärtjänst och på fortlöpande ersättning 
med stöd av trafikförsäkringslagen, om en 
sådan pension eller ersättning betalas till en 
förmånstagare efter en arbetstagares död och 
den kommunala pensionsanstalten till fullt 
belopp har betalat ut den familjepension som 
den beviljat. 
 

 
9 §  

Pensionssökandens och förmånstagarens 
skyldighet att lämna uppgifter 

En pensionssökande och en förmånstagare 
är skyldig att lämna Kyrkans centralfond de 
uppgifter som är nödvändiga för behandling-
en och avgörandet av ett pensionsärende. 
 

Den som får invalidpension är skyldig att 
underrätta Kyrkans centralfond om att han el-
ler hon återfått arbetsförmågan, om att han el-
ler hon börjar förvärvsarbeta och om att reha-
biliteringen avbrutits. 

Den som får arbetslöshetspension är skyldig 
att underrätta Kyrkans centralfond om 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den som får deltidspension är skyldig att 
underrätta Kyrkans centralfond om 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den som får efterlevandepension är skyldig 
att underrätta Kyrkans centralfond om att han 
eller hon har ingått äktenskap. Om ett barn 

9 § 

Pensionssökandens och förmånstagarens 
skyldighet att lämna uppgifter 

En pensionssökande och en förmånstagare 
ska lämna den kommunala pensionsanstalten 
de uppgifter som behövs för behandlingen 
och avgörandet av ett pensionsärende. 

 
Den som får invalidpension är skyldig att 

underrätta den kommunala pensionsanstalten 
om att han eller hon återfått arbetsförmågan, 
om att han eller hon börjar förvärvsarbeta 
och om att rehabiliteringen avbrutits. 

Den som får arbetslöshetspension är skyl-
dig att underrätta den kommunala pensions-
anstalten om 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den som får deltidspension är skyldig att 
underrätta den kommunala pensionsanstalten 
om 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den som får efterlevandepension är skyldig 
att underrätta den kommunala pensionsan-
stalten om han eller hon har ingått äktenskap. 



 RP 30/2011 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

67

som får barnpension adopteras till någon an-
nan än förmånslåtarens efterlevande make el-
ler dennes make, är barnets adoptivföräldrar 
skyldiga att underrätta Kyrkans centralfond 
om adoptionen. 
 

Om ett barn som får barnpension adopteras 
av någon annan än förmånslåtarens efterle-
vande make eller dennes make, är barnets 
adoptivföräldrar skyldiga att underrätta den 
kommunala pensionsanstalten om adoptio-
nen. 
 

 
10 §  

Pensionstagarens utredning om omständighe-
ter i anslutning till pensionsbeloppet och pen-

sionsrätten 

Utöver vad som föreskrivs ovan om pen-
sionstagarens underrättelseskyldighet kan 
Kyrkans centralfond kräva en utredning av 
pensionstagaren om omständigheter som på-
verkar pensionsbeloppet och pensionsrätten, 
om det finns skäl att misstänka att föränd-
ringar har skett i dessa omständigheter. 
 

10 § 

Pensionstagarens utredning om omständig-
heter i anslutning till pensionsbeloppet och 

pensionsrätten 

Utöver vad som föreskrivs ovan om pen-
sionstagarens skyldighet att lämna uppgifter 
kan den kommunala pensionsanstalten kräva 
en utredning av pensionstagaren om omstän-
digheter som påverkar pensionsbeloppet och 
pensionsrätten, om det finns skäl att misstän-
ka att förändringar har skett i dessa omstän-
digheter. 
 

 
11 § 

Ansökan om pension 

Pension ska sökas hos Kyrkans centralfond 
på en för ändamålet fastställd blankett. Till 
ansökan ska fogas den utredning som behövs 
för att pensionsärendet ska kunna avgöras. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 

Ansökan om pension 

Pension ska sökas hos den kommunala 
pensionsanstalten på en för ändamålet fast-
ställd blankett. Till ansökan ska fogas den ut-
redning som behövs för att pensionsärendet 
ska kunna avgöras. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
12 §  

Utredning av hälsotillståndet hos den som 
ansöker om invalidpension 

Den som ansöker om invalidpension ska 
tillställa Kyrkans centralfond ett läkarutlåtan-
de om sitt hälsotillstånd. Utlåtandet ska inne-
hålla en vård- eller rehabiliteringsplan. Kyr-
kans centralfond kan dock också godkänna ett 
läkarutlåtande av annat slag eller en motsva-
rande utredning. Om sökanden vårdas på 
sjukhus eller särskilda skäl annars föreligger, 
kan Kyrkans centralfond inhämta läkarutlå-
tande också på egen bekostnad. 
 

12 § 

Utredning av hälsotillståndet hos den som 
ansöker om invalidpension 

Den som ansöker om invalidpension ska 
tillställa den kommunala pensionsanstalten 
ett läkarutlåtande om sitt hälsotillstånd. Utlå-
tandet ska innehålla en vård- eller rehabiliter-
ingsplan. Den kommunala pensionsanstalten 
kan dock också godkänna ett läkarutlåtande 
av annat slag eller en motsvarande utredning. 
Om sökanden vårdas på sjukhus eller särskil-
da skäl annars föreligger, kan den kommuna-
la pensionsanstalten inhämta läkarutlåtande 
också på egen bekostnad. 
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Den som ansöker om invalidpension är, om 
Kyrkans centralfond så bestämmer, skyldig 
att för utredning av hur mycket arbetsförmå-
gan är nedsatt låta sig undersökas hos en av 
Kyrkans centralfond namngiven legitimerad 
läkare eller på en rehabiliteringsanstalt eller 
en undersökningsinrättning som anvisas av 
Kyrkans centralfond. Om sökanden utan god-
tagbart skäl vägrar låta sig undersökas, får 
pensionsansökan avgöras med stöd av sådan 
utredning som Kyrkans centralfond har till-
gång till. 
 

Kyrkans centralfond ska ersätta kostnader-
na för den undersökning som avses i 2 mom., 
till vilka även räknas skäliga resekostnader 
och ett skäligt dagtraktamente för en resa som 
enligt vad som bestämts har gjorts till en an-
nan ort. 
 

Den som ansöker om invalidpension är, om 
den kommunala pensionsanstalten så be-
stämmer, skyldig att för utredning av hur 
mycket arbetsförmågan är nedsatt låta sig 
undersökas hos en av den kommunala pen-
sionsanstalten namngiven legitimerad läkare 
eller på en rehabiliteringsanstalt eller en un-
dersökningsinrättning som anvisas av den 
kommunala pensionsanstalten. Om sökanden 
utan godtagbart skäl vägrar låta sig undersö-
kas, får pensionsansökan avgöras med stöd 
av sådan utredning som den kommunala pen-
sionsanstalten har tillgång till. 

Den kommunala pensionsanstalten ska er-
sätta kostnaderna för den undersökning som 
avses i 2 mom., till vilka även räknas skäliga 
resekostnader och ett skäligt dagtraktamente 
för en resa som enligt vad som bestämts har 
gjorts till en annan ort. 
 

 
13 §  

Ansökan om pension på en arbetstagares 
vägnar 

Om en arbetstagare på grund av ålder, han-
dikapp, sjukdom eller av någon annan orsak 
är oförmögen att själv ansöka om pension el-
ler i övrigt sköta sina pensionsärenden och 
arbetstagaren saknar en intressebevakare, kan 
en av Kyrkans centralfond godkänd nära an-
hörig till arbetstagaren eller någon annan som 
huvudsakligen har skött om arbetstagaren, på 
arbetstagarens vägnar ansöka om pension och 
även i övrigt föra arbetstagarens talan i ären-
den som gäller pension. 
 

13 § 

Ansökan om pension på en arbetstagares 
vägnar 

Om en arbetstagare på grund av ålder, han-
dikapp, sjukdom eller av någon annan orsak 
är oförmögen att själv ansöka om pension el-
ler i övrigt sköta sina pensionsärenden och 
arbetstagaren saknar en intressebevakare, kan 
en av den kommunala pensionsanstalten 
godkänd nära anhörig till arbetstagaren eller 
den som huvudsakligen har skött om arbets-
tagaren, på arbetstagarens vägnar ansöka om 
pension och även i övrigt föra arbetstagarens 
talan i ärenden som gäller pension. 
 

 
14 §  

Anhängiggörande av pensionsansökan 

En pensionsansökan anses vara gjord den 
dag den inkommit till Kyrkans centralfond, 
en pensionsanstalt som avses i en arbetspen-
sionslag, Pensionsskyddscentralen eller till ett 
ombud som en pensionsanstalt eller Pensions-
skyddscentralen har bemyndigat för ändamå-
let. 
 

14 § 

Anhängiggörande av pensionsansökan 

En pensionsansökan anses vara gjord den 
dag den inkommit till den kommunala pen-
sionsanstalten, Kyrkans centralfond, en pen-
sionsanstalt som avses i en arbetspensions-
lag, Pensionsskyddscentralen eller till ett 
ombud som en pensionsanstalt eller Pen-
sionsskyddscentralen har bemyndigat för än-
damålet. 
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 14 a § 

Delgivning av beslut 

Beslut av den kommunala pensionsanstal-
ten får delges så att det sänds till mottagaren 
per post eller så att beslutet delges elektro-
niskt på det sätt som föreskrivs i lagen om 
elektronisk kommunikation i myndigheternas 
verksamhet (13/2003). 
 

 
15 §  

Läkares medverkan i beslutsfattandet i Kyr-
kans centralfond 

En eller flera legitimerade läkare ska delta i 
beredningen av ärenden som gäller arbets-
oförmåga eller rehabilitering och andra ären-
den som inbegriper medicinska frågor. En lä-
kare vid Kyrkans centralfond kan anteckna 
sin ståndpunkt i handlingarna utan att följa 
vad som i 23 § i lagen om yrkesutbildade per-
soner inom hälso- och sjukvården (559/1994) 
bestäms om formkraven för rättsmedicinska 
intyg och utlåtanden. 
 

15 § 

Läkares medverkan i beslutsfattandet vid den 
kommunala pensionsanstalten 

En eller flera legitimerade läkare ska delta i 
beredningen av ärenden som gäller arbets-
oförmåga eller rehabilitering och andra ären-
den som inbegriper medicinska frågor. En lä-
kare vid den kommunala pensionsanstalten 
kan anteckna sin ståndpunkt i handlingarna 
utan att följa vad som i 23 § i lagen om yr-
kesutbildade personer inom hälso- och sjuk-
vården (559/1994) bestäms om formkraven 
för rättsmedicinska intyg och utlåtanden. 
 

 
16 §  

Förhandsbeslut om pensionsrätt 

Kyrkans centralfond kan meddela för-
handsbeslut om 

1) huruvida sökanden har en anställning 
som omfattas av denna lag eller huruvida han 
eller hon under en viss tidpunkt har haft en 
sådan anställning, 

2) vilken en arbetstagares ålder för ålders-
pension är, 

3) huruvida lön eller annan ersättning som 
betalas till arbetstagaren är sådan arbetsin-
komst som utökar pensionen, 

4) andra med dessa jämförbara omständig-
heter som är viktiga för sökanden. 

Förhandsbeslutet ska tillämpas när pen-
sionsbeslut meddelas den person som för-
handsbeslutet gäller, förutsatt att pensionen 
beviljas med stöd av de bestämmelser som 
förhandsbeslutet grundar sig på. Avvikelse 

16 §

Förhandsbeslut om pensionsrätt 

Den kommunala pensionsanstalten kan 
meddela förhandsbeslut om 

1) huruvida sökanden har en anställning 
som omfattas av denna lag eller huruvida han 
eller hon under en viss tidpunkt har haft en 
sådan anställning, 

2) vilken en arbetstagares ålder för ålders-
pension är, 

3) huruvida lön eller annan ersättning som 
betalas till arbetstagaren är sådan arbetsin-
komst som utökar pensionen, 

4) andra med dessa jämförbara omständig-
heter som är viktiga för sökanden. 

Förhandsbeslutet ska tillämpas när pen-
sionsbeslut meddelas den person som för-
handsbeslutet gäller, förutsatt att pensionen 
beviljas med stöd av de bestämmelser som 
förhandsbeslutet grundar sig på. Avvikelse 
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från förhandsbeslutet kan dock ske till sökan-
dens förmån. 
 

från förhandsbeslutet kan dock ske till sö-
kandens förmån. 

Ett beslut av den kommunala pensionsan-
stalten genom vilket pensionsanstalten har 
vägrat att meddela ett förhandsbeslut om 
pensionsrätt enligt 1 mom. får inte överkla-
gas genom besvär. 
 

 
17 §  

Förhandsbeslut om rätten till delinvalidpen-
sion 

En arbetstagare har rätt att få ett förhands-
beslut av vilket det framgår om han eller hon 
uppfyller villkoren för delinvalidpension. 
Förhandsbeslutet ges av Kyrkans centralfond, 
när den skulle ha varit behörig att avgöra en 
pensionsansökan om arbetstagaren hade an-
sökt om pension i stället för om förhandsbe-
slut. 

Ett bifallande förhandsbeslut är bindande 
för Kyrkans centralfond, om en på beslutet 
grundad pensionsansökan görs inom nio må-
nader eller inom en av arbetstagaren och ar-
betsgivaren avtalad längre tid från det att för-
handsbeslutet vann laga kraft. 
 

17 § 

Förhandsbeslut om rätten till delinvalidpen-
sion 

En arbetstagare har rätt att få ett förhands-
beslut av vilket det framgår om han eller hon 
uppfyller villkoren för delinvalidpension. 
Förhandsbeslutet ges av den kommunala pen-
sionsanstalten, när den skulle ha varit behö-
rig att avgöra en pensionsansökan om arbets-
tagaren hade ansökt om pension i stället för 
om förhandsbeslut. 

Ett bifallande förhandsbeslut är bindande 
för den kommunala pensionsanstalten, om en 
på beslutet grundad pensionsansökan görs 
inom nio månader eller inom en av arbetsta-
garen och arbetsgivaren avtalad längre tid 
från det att förhandsbeslutet vann laga kraft. 
 

 
18 §  

Förhandsbeslut om rätten till arbetspensions-
rehabilitering 

En arbetstagare har rätt att få ett förhands-
beslut av vilket det framgår huruvida han el-
ler hon uppfyller villkoren för arbetspensions-
rehabilitering. Ett bifallande förhandsbeslut är 
bindande för Kyrkans centralfond, om arbets-
tagaren lämnar in en rehabiliteringsplan till 
Kyrkans centralfond inom nio månader från 
det att förhandsbeslutet har vunnit laga kraft. 
 

18 § 

Förhandsbeslut om rätten till arbetspen-
sionsrehabilitering 

En arbetstagare har rätt att få ett förhands-
beslut av vilket det framgår huruvida han el-
ler hon uppfyller villkoren för arbetspen-
sionsrehabilitering. Ett bifallande förhands-
beslut är bindande för den kommunala pen-
sionsanstalten, om arbetstagaren lämnar in 
en rehabiliteringsplan till den kommunala 
pensionsanstalten inom nio månader från det 
att förhandsbeslutet har vunnit laga kraft. 
 

 
19 §  

Arrangemanget med sista pensionsanstalt 

Om en arbetstagare har omfattats av pen-
sionsskydd såväl enligt denna lag som enligt 

19 §

Den sista pensionsanstalten 

Bestämmelser om sista pensionsanstalt i 
pensionsärenden enligt denna lag finns i 
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en annan arbetspensionslag för den offentliga 
sektorn eller en arbetspensionslag för den 
privata sektorn, får arbetstagaren en besluts-
sammanställning över sitt pensionsskydd en-
ligt de ovan nämnda arbetspensionslagarna. 
Den pensionsanstalt som ger beslutssamman-
ställningen (sista pensionsanstalt) betalar 
också de pensioner som avses i beslutssam-
manställningen och sköter övriga uppgifter i 
anslutning till pensionerna. Den sista pen-
sionsanstalten avgör och betalar dessutom en 
förmån som intjänats enligt lagen om pen-
sionsersättning som skall betalas av statens 
medel för tiden för vård av barn under tre år 
eller för tiden för studier (644/2003). 

Om arbetstagarens arbetsinkomster under 
de två senaste kalenderåren har varit försäk-
rade till det största beloppet med stöd av Fin-
lands Banks pensionsstadga, lagen om orto-
doxa kyrkan (985/2006), Ålands landskapsla-
gar eller en annan sådan pensionsförfattning 
vid vars verkställighet man inte iakttar arran-
gemanget med sista pensionsanstalt enligt 1 
mom., avgör Kyrkans centralfond pensions-
ärendet särskilt för sin del. 
 

7 kap. i lagen om kommunala pensioner. 
 
 

 
20 §  

Kyrkans centralfond som sista pensionsan-
stalt 

Kyrkans centralfond är sista pensionsan-
stalt, om arbetstagaren har arbetsinkomster 
som omfattas av denna lag till ett större be-
lopp än sammanlagt enligt en annan pen-
sionslag för den offentliga sektorn eller enligt 
alla pensionslagar för den privata sektorn 
under de två sista kalenderåren. 

Oberoende av arbetsinkomsternas belopp 
är Kyrkans centralfond sista pensionsanstalt 
vid behandlingen av ett ålders- eller familje-
pensionsärende, om 

1) arbetstagarens pensionsskydd enligt ett 
tjänste- eller arbetsavtalsförhållande när 
pensionsansökan blir anhängig har ordnats 
endast enligt denna lag eller arbetstagaren 
har bevarat sin rätt till tilläggspensionsandel 
eller till en individuell pensionsålder eller 
specialpensionsålder enligt denna lag eller 
någon annan pensionslag för den offentliga 
sektorn på basis av en fortlöpande anställ-

20 §  

Kyrkans centralfond som sista pensionsan-
stalt 

(Upphävs) 
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ning som omfattas av denna lag, 
2) förmånslåtarens pensionsskydd enligt ett 

tjänste- eller arbetsavtalsförhållande vid tid-
punkten för pensionsfallet har ordnats endast 
enligt denna lag eller förmånslåtaren har be-
varat sin rätt till tilläggspensionsandel eller 
till en individuell pensionsålder eller special-
pensionsålder enligt denna lag eller någon 
annan pensionslag för den offentliga sektorn 
på basis av en fortlöpande anställning som 
omfattas av denna lag. 

Oberoende av arbetsinkomsternas belopp 
är Kyrkans centralfond sista pensionsanstalt 
vid behandlingen av ett invalidpensionsären-
de, om arbetstagarens pensionsskydd enligt 
ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande vid 
tidpunkten för pensionsfallet har ordnats en-
ligt denna lag eller arbetstagaren har bevarat 
sin rätt till tilläggspensionsandel eller till en 
individuell pensionsålder eller specialpen-
sionsålder enligt denna lag på basis av en 
fortlöpande anställning som omfattas av den-
na lag. 

Om en arbetstagare som haft anställning 
både enligt denna lag och enligt en annan 
arbetspensionslag för den offentliga sektorn 
eller en arbetspensionslag för den privata 
sektorn ansöker om deltidspension från sam-
ma tidpunkt enligt två eller flera pensionsla-
gar, avgör Kyrkans centralfond deltidspen-
sionen särskilt för sin del. 
 
 

21 §   

Förhandlingsskyldighet 

Om Kyrkans centralfond i egenskap av så-
dan sista pensionsanstalt som avses i detta 
kapitel avgör rätten till invalidpension med 
stöd av 35 § 1 mom. 1 punkten i lagen om sta-
tens pensioner och om det pensionsbelopp 
som intjänats enligt arbetspensionslagarna 
för den privata sektorn överstiger 688,02 
euro per månad, ska Kyrkans centralfond 
före sitt beslut begära att den avgörande pen-
sionsanstalt inom den privata sektorn som 
avses i 106 § i lagen om pension för arbetsta-
gare ger en bedömning av pensionssökandens 
arbetsförmåga. Om Kyrkans centralfond och 
pensionsanstalten inom den privata sektorn 
då är oeniga om bedömningen av pensions-

21 §   

Förhandlingsskyldighet 

(Upphävs) 
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sökandens arbetsförmåga, avgör de pen-
sionsärendet var för sig. 
 
 

22 §   

Kyrkans centralfond som sista pensionsan-
stalt vid beviljande av ny pension 

Kyrkans centralfond är sista pensionsan-
stalt, om den betalar ålders-, invalid- eller 
deltidspension eller har betalat invalidpen-
sion, rehabiliteringsstöd eller rehabiliter-
ingspenning och 

1) ålderspensionstagaren beviljas ny ål-
derspension, 

2) pensionen ändras till ålderspension, 
3) rehabiliteringsstödtagaren ansöker om 

fortsättningspension, 
4) den som lyft invalidpension eller rehabi-

literingsstöd eller rehabiliteringspenning be-
viljas ny pension på tidigare grunder, eller 

5) familjepension söks efter en förmånslåta-
re som lyft pension. 

En ansökan om invalidpension från en ar-
betstagare som får deltidspension avgörs 
dock av den pensionsanstalt i vilken deltids-
arbetet är försäkrat. 
 

22 §   

Kyrkans centralfond som sista pensionsan-
stalt vid beviljande av ny pension 

(Upphävs) 

 
23 §  

Den sista pensionsanstaltens kostnader 

Har Kyrkans centralfond i egenskap av sista 
pensionsanstalt betalat ut pension eller famil-
jepension enligt andra arbetspensionslagar, 
eller har en annan pensionsanstalt inom den 
offentliga eller privata sektorn i egenskap av 
sista pensionsanstalt betalat ut pension enligt 
denna lag, ska Kyrkans centralfond av den 
andra pensionsanstalten ta ut eller hos denna 
gottgöra dessa pensionskostnader inklusive 
ränta senast under det kalenderår som följer 
på utbetalningsåret. Förskott kan också tas ut 
eller betalas för ändamålet. 
 
 
 
 
 
 

23 § 

Den sista pensionsanstaltens kostnader 

Har den kommunala pensionsanstalten i 
egenskap av sista pensionsanstalt utifrån 
pensionsskyddet enligt denna lag betalat ut 
pension enligt andra arbetspensionslagar, el-
ler har en pensionsanstalt inom den privata 
sektorn eller den kommunala pensionsanstal-
ten i egenskap av sista pensionsanstalt enligt 
en annan pensionslag för den offentliga sek-
torn betalat ut pension enligt denna lag, ska 
Statskontoret ta ut dessa pensionskostnader 
jämte ränta hos denna pensionsanstalt, Kyr-
kans centralfond eller Folkpensionsanstalten 
eller gottgöra denna pensionsanstalt, Kyr-
kans centralfond eller Folkpensionsanstalten 
för dessa senast under det kalenderår som 
följer på utbetalningsåret. För ändamålet 
kan det tas ut eller betalas förskott. Förskot-
tet räknas ut och betalas av Statskontoret. 
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Pensionskostnaderna tas ut och gottgörs en-
ligt vad Kyrkans centralfond, Pensions-
skyddscentralen och de övriga pensionsan-
stalterna inom den offentliga sektorn närmare 
avtalar om saken. 
 

Bestämmelser om grunderna för hur gott-
görelsen och avgiften samt förskott bestäms 
finns i 183 § i lagen om pension för arbetsta-
gare. 
 

 
 

24 §   

Närmare bestämmelser om sista pensionsan-
stalt och möjlighet till överenskommelse 

Närmare bestämmelser om hur den sista 
pensionsanstalten enligt 19—22 § bestäms 
och dess uppgifter meddelas genom förord-
ning av statsrådet som utfärdas med stöd av 
lagen om statens pensioner. Genom förord-
ning av statsrådet föreskrivs det också när-
mare om hur granskningstiden för arbetsin-
komsterna under de två sista kalenderåren 
bestäms enligt 19 § 2 mom. och 20 § 1 mom. 
Genom förordning av statsrådet kan det ock-
så föreskrivas om en kortare granskningstid 
för arbetsinkomsterna än de två sista kalen-
deråren, om det finns arbetsinkomster för en 
granskningstid som är kortare än två år. 

Om det är oklart vilken pensionsanstalt som 
enligt bestämmelserna i detta kapitel är be-
hörig att behandla en pensionsansökan, av-
gör Pensionsskyddscentralen ärendet på be-
gäran av en pensionsanstalt. 

Om det med avseende på behandlingen av 
ett pensionsärende är ändamålsenligt, kan 
pensionsanstalterna i enskilda fall komma 
överens om att arrangemanget med sista pen-
sionsanstalt iakttas i en situation där det inte 
ska iakttas enligt lagens bestämmelser eller 
att sista pensionsanstaltens uppgifter sköts av 
en annan pensionsanstalt än den sista pen-
sionsanstalt som bestäms på grundval av la-
gen eller att arrangemanget med sista pen-
sionsanstalt inte ska iakttas i pensionsären-
det. Pensionssökanden ska då underrättas om 
vilken pensionsanstalt som sköter hans eller 
hennes pensionsärende. 
 

24 §   

Närmare bestämmelser om sista pensionsan-
stalt och möjlighet till överenskommelse 

(Upphävs) 
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25 §  

Pensionsfonden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Till pensionsfonden överförs varje år den 

andel av de pensionsavgifter som tas ut hos 
arbetsgivarna och arbetstagarna jämte övriga 
intäkter som inte används till utbetalning av 
pensioner och andra kostnader i anslutning 
till pensionsverksamheten. Till kostnaderna 
för pensionsverksamheten räknas även den 
tillsynsavgift som fastställs med stöd av 1 § 1 
mom. i lagen om bestridande av kostnaderna 
för försäkringsinspektionen (479/1944), justi-
tieförvaltningsavgiften enligt 16 § i lagen om 
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 
(677/2005) samt en kostnadsandel och verk-
samhetsbaserad serviceavgift enligt 5 § i la-
gen om Pensionsskyddscentralen (397/2006). 

För placeringen av pensionsfondens medel 
ansvarar kyrkostyrelsen och direktionen för 
pensionsfonden inom Kyrkans centralfond så 
som särskilt föreskrivs och bestäms. Försäk-
ringsinspektionen utövar tillsyn över den pla-
ceringsverksamhet som pensionsfonden id-
kar. 
 

25 § 

Pensionsfonden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Till pensionsfonden överförs varje år den 

andel av de pensionsavgifter som tas ut hos 
arbetsgivarna och arbetstagarna jämte övriga 
intäkter som inte används till utbetalning av 
pensioner och andra kostnader i anslutning 
till pensionsverksamheten. Till kostnaderna 
för pensionsverksamheten räknas även den 
tillsynsavgift som fastställs med stöd av la-
gen om Finansinspektionens tillsynsavgift 
(879/2008), justitieförvaltningsavgiften enligt 
16 § i lagen om besvärsnämnden för arbets-
pensionsärenden (677/2005) samt en kost-
nadsandel och verksamhetsbaserad service-
avgift enligt 5 § i lagen om Pensionsskydds-
centralen (397/2006). 

För placeringen av pensionsfondens medel 
ansvarar kyrkostyrelsen och direktionen för 
pensionsfonden inom Kyrkans centralfond så 
som föreskrivs särskilt. Finansinspektionen 
utövar tillsyn över den placeringsverksamhet 
som pensionsfonden idkar. 
 

 
33 §  

Arbetstagarens och pensionssökandens rätt 
att få uppgifter 

Kyrkans centralfond ska på en arbetstaga-
res begäran ge honom eller henne de uppgif-
ter som centralfonden har om arbetstagarens 
rätt till pension. I fråga om en parts rätt att få 
information, rätt att ta del av en handling 
som gäller parten själv samt rätt att kontrol-
lera sådana uppgifter om sig själv som förts 
in i ett register gäller i övrigt det som be-
stäms i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet (621/1999) och personupp-
giftslagen (523/1999). 

Kyrkans centralfond ska genom information 
på pensionsansökningsblanketten eller på 
något annat motsvarande sätt på förhand 
upplysa en pensionssökande om var uppgifter 
om honom eller henne kan inhämtas och för 
vilket ändamål uppgifterna i regel kan läm-
nas ut. 

33 §  

Arbetstagarens och pensionssökandens rätt 
att få uppgifter 

(Upphävs) 
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34 §  

Arbetsgivarens rätt att få uppgifter 

En arbetsgivare har, utan hinder av sekre-
tessplikten enligt lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter, 
rätt att för sin bokföring och för att kunna 
kontrollera invalidpensionernas självriskan-
del få nödvändiga uppgifter av Kyrkans cen-
tralfond om en förmån enligt denna lag som 
pensionstagaren beviljats samt andra nöd-
vändiga uppgifter som behövs för ovan 
nämnda ändamål. Uppgifter kan lämnas till 
den arbetsgivare som åläggs pensionens 
självriskandel. Kyrkans centralfond har också 
rätt att meddela den arbetsgivare från vars 
tjänst en arbetstagare avgår med pension den 
beviljade pensionens slag samt tidpunkten för 
pensionens början och slut för att arbetsgiva-
ren ska kunna avsluta anställningen. 
 

34 §  

Arbetsgivarens rätt att få uppgifter 

(Upphävs) 

 
 

35 §  

Arbetsgivarens skyldighet att lämna uppgifter 

 
Arbetsgivaren är skyldig att åtminstone en 

gång var fjärde månad meddela Kyrkans cen-
tralfond arbetstagarnas namn, personbeteck-
ning, datum för inledande och avslutande av 
anställningar, uppgifter om löner och arvoden 
samt uppgifter om tjänstgöringstider och av-
brott. Dessutom är arbetsgivaren skyldig att 
lämna Kyrkans centralfond uppgifter om lö-
ner och arvoden för de anställningar som 
fortgår vid kalenderårets slut samt övriga 
uppgifter som gäller arbetstagarnas pensions-
rätt och arbetsgivarens betalningsskyldighet. 
Om arbetsgivaren underlåter att meddela 
Kyrkans centralfond de ovan avsedda uppgif-
terna eller meddelar dem senare än vad som 
förutsätts i de föreskrifter som Kyrkans cen-
tralfond utfärdat med stöd av 4 mom., kan det 
bestämmas att den pensionsavgift som avses i 
26 § ska betalas med skälig förhöjning, dock 
till högst det dubbla beloppet. 

35 § 

Arbetsgivarens skyldighet att lämna upp-
gifter 

Arbetsgivaren är skyldig att lämna Kyrkans 
centralfond uppgifter om löner och arvoden 
för de anställningar som fortgår vid kalen-
derårets slut samt övriga uppgifter som gäll-
er arbetsgivarens betalningsskyldighet. Om 
arbetsgivaren underlåter att lämna Kyrkans 
centralfond de ovan avsedda uppgifterna el-
ler de uppgifter som avses i 146 § 2 mom. i 
lagen om kommunala pensioner eller lämnar 
dem senare än vad som förutsätts i de före-
skrifter som Kyrkans centralfond utfärdat 
med stöd av 4 mom. i denna paragraf eller 
146 § 6 mom. i lagen om kommunala pensio-
ner, kan det bestämmas att den pensionsav-
gift som avses i 26 § ska betalas med skälig 
förhöjning, dock till högst det dubbla belop-
pet. 
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— — — — — — — — — — — — — —  
Kyrkans centralfond för register över de 

uppgifter som den får med stöd av denna pa-
ragraf och 36 § och som påverkar rätten till 
pension för arbetstagarna. Kyrkans central-
fond har rätt att utfärda föreskrifter för ar-
betsgivarna om när och i vilken form uppgif-
terna ska lämnas till Kyrkans centralfond. 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kyrkans centralfond för register över de 

uppgifter som den får med stöd av denna pa-
ragraf och 36 §. Kyrkans centralfond har rätt 
att utfärda föreskrifter för arbetsgivarna om 
när och i vilken form uppgifterna ska lämnas 
till Kyrkans centralfond. 
 

 
36 §  

Rätt att få uppgifter för avgörande av ären-
den och verkställighet av lagstadgade uppgif-

ter 

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

1) av arbetsgivaren, av försäkrings- och 
pensionsanstalter som verkställer lagstadgad 
försäkring samt av myndigheter och andra in-
stanser som omfattas av lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet få de uppgifter 
som är nödvändiga för avgörandet av ett an-
hängigt pensions- eller förmånsärende eller 
som i övrigt är nödvändiga för fullgörandet 
av åligganden enligt denna lag, EG:s förord-
ning om social trygghet eller dess tillämp-
ningsförordning eller enligt internationella 
överenskommelser om social trygghet som är 
bindande för Finland, 

2) av läkare och andra yrkesutbildade per-
soner som avses i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården 
(559/1994) och av sådana verksamhetsenhe-
ter för hälso- och sjukvården som avses i 2 § 
4 punkten i lagen om patientens ställning och 
rättigheter (785/1992) samt av den som verk-
ställer rehabilitering och av andra verksam-
hetsenheter för hälso- och sjukvården, social-
serviceproducenter eller vårdinrättningar på 
begäran få utlåtanden och övriga för fullgö-
randet av i 1 punkten avsedda åligganden 
nödvändiga uppgifter om den pensions- eller 
förmånssökandes journalhandlingar, rehabili-
tering, hälsotillstånd, vård och arbetsförmåga, 
om sökanden inte själv lämnar dessa uppgif-
ter. 

Pensionsanstalten och en besvärsinstans en-
ligt denna lag har rätt att få uppgifter enligt 1 

36 § 

Rätt att få uppgifter för avgörande av ären-
den och verkställighet av lagstadgade uppgif-

ter 

Kyrkans centralfond har trots sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar som 
gäller erhållande av uppgifter rätt att av ar-
betsgivaren, av försäkrings- och pensionsan-
stalter som verkställer lagstadgad försäkring 
samt av myndigheter och andra som omfattas 
av lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet få de uppgifter som är nödvändi-
ga vid fullgörandet av uppgifter som före-
skrivs i denna lag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyrkans centralfond har trots sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar som 
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mom. avgiftsfritt. Om uppgifterna behövs i en 
viss form och detta förorsakar den som ut-
lämnar uppgifterna betydande merkostnader, 
ska kostnaderna dock ersättas. 
 

gäller erhållande av uppgifter rätt att av den 
kommunala pensionsanstalten få de uppgifter 
om pensionsskyddet och bestämmandet av 
det för personer som omfattas av denna lag 
vilka är nödvändiga vid fullgörandet av de 
uppgifter som Kyrkans centralfond har enligt 
denna lag. 

Kyrkans centralfond har rätt att avgiftsfritt 
få de uppgifter som den enligt denna lag har 
rätt att få. Om uppgifterna behövs i en viss 
form och detta förorsakar den som lämnar ut 
uppgifterna betydande merkostnader, ska 
kostnaderna dock ersättas. 
 

 
 

37 §  

Kringgående och missbruk av uppkomsten av 
pensionsskydd 

Om en rättshandling för att uppkomsten av 
pensionsskydd ska kunna kringgås, en pen-
sionsavgift ska kunna undvikas, pensions-
skydd utan grund ska kunna ordnas eller av 
något annat liknande skäl har getts ett sådant 
innehåll som inte motsvarar sakens faktiska 
natur eller syfte, ska när pensionsskyddets 
uppkomst avgörs eller när pensionsavgiften 
fastställs eller när något annat pensionsärende 
behandlas, förfaras enligt sakens faktiska na-
tur och syfte. 

Om det uppenbara syftet med arrange-
manget har varit att kringgå bestämmelserna 
om arbetsgivarens ansvar för invalidpension, 
har Kyrkans centralfond rätt att fastställa pen-
sionsavgiften enligt situationen före arrange-
manget i fråga. 
 

37 § 

Lämnande och erhållande av uppgifter 

 
Utöver vad som föreskrivs i 35 och 36 § 

tillämpas i fråga om rätten att lämna och er-
hålla uppgifter som gäller pensionsskyddet 
enligt denna lag bestämmelserna i 11 kap. i 
lagen om kommunala pensioner 

 
38 §  

Kyrkans centralfonds inspektionsrätt 

Kyrkans centralfond har rätt att i arbetsgi-
varens handlingar granska riktigheten av i 
detta kapitel avsedda uppgifter som utlämnats 
av arbetsgivaren. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
har Kyrkans centralfond rätt att av de övriga 
pensionsanstalter som utför uppgifter enligt 
arbetspensionslagarna och av Pensions-

38 §  

Kyrkans centralfonds inspektionsrätt 

(Upphävs) 
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skyddscentralen få sådana uppgifter som är 
nödvändiga för granskningen av uppgifter en-
ligt 1 mom. 
 
 

39 §  

Rätten att lämna uppgifter för frivilligt 
grupptilläggspensionsskydd 

Utöver det som bestäms i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet har Kyr-
kans centralfond, utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar som 
gäller erhållande av uppgifter, rätt att till ett 
livförsäkringsbolag, en pensionskassa och en 
pensionsstiftelse lämna ut arbetstagares 
namn, adresser och personbeteckningar, 
uppgifter om pensionsbelopp och faktorer 
som påverkar pensionsbeloppet samt övriga 
uppgifter som behövs för skötseln eller ord-
nandet av i 204 § i lagen om pension för ar-
betstagare avsett frivilligt grupptilläggspen-
sionsskydd. 
 

39 §  

Rätten att lämna uppgifter för frivilligt 
grupptilläggspensionsskydd 

(Upphävs) 

 
40 §  

Utlämnande av uppgifter 

Utöver det som bestäms i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet har Kyr-
kans centralfond rätt att, utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter, 
lämna ut uppgifter enligt följande: 

1) till behöriga myndigheter och organ får 
lämnas uppgifter som är nödvändiga för full-
görandet av åligganden enligt EG:s förord-
ning om social trygghet eller internationella 
överenskommelser om social trygghet som är 
bindande för Finland, 

2) till Pensionsskyddscentralen och de pen-
sionsanstalter som sköter verkställigheten av 
i 3 § 1 mom. och 2 mom. 1, 2 och 4–7 punkten 
i lagen om pension för arbetstagare nämnda 
lagar och pensionsstadgor och som med stöd 
av lag har rätt att få dessa uppgifter av ar-
betsgivaren, av instanser som nämns i 36 § 
eller av Pensionsskyddscentralen får Kyrkans 
centralfond lämna uppgifter som den fått med 
stöd av 35 och 36 §, 

40 §  

Utlämnande av uppgifter 

(Upphävs) 
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3) sådana uppgifter om pension, pensions-
rätt eller försäkring som erhållits från Pen-
sionsskyddscentralen eller en pensionsanstalt 
som sköter verkställigheten av i 3 § 1 mom. 
och 2 mom. 1, 2 och 4–7 punkten i lagen om 
pension för arbetstagare nämnda lagar och 
pensionsstadgor får lämnas till Folkpen-
sionsanstalten eller en annan sådan mottaga-
re som har rätt att få dessa uppgifter med 
stöd av lag, 

4) till ett ministerium, skatteförvaltningen 
och sådana anstalter eller sammanslutningar 
som har hand om det lagstadgade systemet 
för social trygghet och som administrerar so-
ciala trygghetsförmåner som påverkas av en 
förmån enligt denna lag får i fråga om en 
förmånstagare som erhållit en förmån enligt 
denna lag lämnas personbeteckning och övri-
ga identifieringsuppgifter, uppgifter om utbe-
talade förmåner, uppgifter om arbetsgivaren 
och andra härmed jämförbara uppgifter som 
är nödvändiga för samkörning av personupp-
gifter för utredning av brott och missbruk 
som riktar sig mot den sociala tryggheten och 
för någon annan övervakningsåtgärd av en-
gångsnatur, samt till polis- och åklagarmyn-
digheterna ovan avsedda uppgifter, som är 
nödvändiga för utredning av brott och väck-
ande av åtal; dock inte uppgifter om hälsotill-
ståndet eller uppgifter som avser att beskriva 
grunderna för en persons behov av social-
vård, 

5) till skatteförvaltningen får lämnas upp-
gifter som är nödvändiga för fullgörandet av 
övervakningsskyldigheten enligt lagen om 
förskottsuppbörd (1118/1996), om det finns 
skäl att misstänka att arbetsgivaren inte har 
fullgjort sin innehållningsskyldighet, 

6) till arbetstagarnas grupplivförsäkrings-
pool, som med fullmakt av livförsäkrings- och 
olycksfallsförsäkringsbolagen sköter ersätt-
ningsverksamheten i fråga om arbetstagarnas 
grupplivförsäkring, och till Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt får, i fråga om arbets-
tagare som haft en anställning som omfattas 
av denna lag och som avlidit, utlämnas namn, 
personbeteckning, dödsdatum, uppgifter i an-
slutning till anställningar, förmånstagarnas 
namn och personbeteckningar samt övriga 
motsvarande uppgifter som behövs när det 
avgörs huruvida förutsättningarna för bevil-
jande av grupplivförsäkringens försäkrings-
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summa uppfylls, samt motsvarande uppgifter 
till Statskontoret och den kommunala pen-
sionsanstalten för behandling av ekonomiskt 
stöd som motsvarar grupplivförsäkring. 

Kyrkans centralfond ska före utlämnandet 
av sådana uppgifter som avses i 1 mom. 2 och 
3 punkten komma överens med Pensions-
skyddscentralen och den berörda pensionsan-
stalten om vilka av de ovan nämnda uppgif-
terna som får vidareutlämnas och till vem de 
får vidareutlämnas. 

Ett avtal som kyrkostyrelsen ingår med stöd 
av 5 § 1 mom. betraktas som ett uppdrag som 
avses i 26 § 3 mom. i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet. 
 
 

41 §  

Ansvaret hos den som lämnar ut uppgifter 

Innan uppgifter lämnas ut ska Kyrkans cen-
tralfond försäkra sig om att den som mottar 
uppgifterna har rätt enligt lag att få de ut-
lämnade uppgifterna av den som ursprungli-
gen lämnade dem. 

Kyrkans centralfond ansvarar för att inne-
hållet i de uppgifter som lämnas ut motsvarar 
de uppgifter som den fick av den som ur-
sprungligen lämnade uppgifterna. 
 

41 §  

Ansvaret hos den som lämnar ut uppgifter 

(Upphävs) 

 
42 §  

Rätten att lämna uppgifter med hjälp av tek-
nisk anslutning 

Kyrkans centralfond har, utöver det som 
bestäms i 29 § 3 mom. i lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet, rätt att öppna 
en teknisk anslutning 

1) för en sammanslutning eller anstalt som 
verkställer lagstadgad socialförsäkring och 
för en besvärsinstans enligt denna lag till så-
dana uppgifter i sina personregister som 
sammanslutningen, anstalten eller besvärsin-
stansen med stöd av lag har rätt att få för 
skötseln av sina uppgifter, 

2) för myndigheter eller organ som anges i 
40 § 1 mom. 2, 3 och 6 punkten för utläm-
nande av uppgifter som avses i nämnda punk-
ter, 

42 §  

Rätten att lämna uppgifter med hjälp av tek-
nisk anslutning 

(Upphävs) 
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3) för en myndighet som fullgör åligganden 
enligt EG:s förordning om social trygghet el-
ler internationella överenskommelser om so-
cial trygghet som är bindande till Finland till 
sådana uppgifter som myndigheten i enlighet 
med 40 § 1 mom. 1 punkten har rätt att få, 

4) för ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse till i 39 § av-
sedda uppgifter som behövs för skötseln eller 
ordnandet av grupptilläggspensionsskydd. 

Kyrkans centralfond har rätt att för en ar-
betsgivare öppna en teknisk anslutning för 
fullgörandet av den skyldighet att lämna upp-
gifter som avses i 35 §. Kyrkans centralfond 
har rätt att också för Pensionsskyddscentra-
len och andra pensionsanstalter öppna en 
teknisk anslutning för lämnande av uppgifter 
till förmånstagaren själv om hans eller hen-
nes pensionsskydd enligt denna lag. 

En teknisk anslutning kan dock öppnas för 
utlämnande av uppgifter som avses i 35 och 
36 § endast om man har kommit överens om 
detta enligt 40 § 2 mom. 

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får ock-
så sekretessbelagda uppgifter sökas utan 
samtycke av den vars intressen sekretessen är 
avsedd att skydda. 

Innan en teknisk anslutning öppnas ska den 
som begär att få uppgifter lämna den som 
öppnar anslutningen en redogörelse för att 
uppgifterna skyddas på behörigt sätt. 
 
 

43 § 

Att söka ändring  

För sökande av ändring finns besvärsnämn-
den för arbetspensionsärenden och försäk-
ringsdomstolen. Bestämmelser om besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden och 
nämndens medlemmar finns i lagen om be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden 
(677/2005) och bestämmelser om försäk-
ringsdomstolen i lagen om försäkringsdom-
stolen (132/2003). 

I ett beslut som Kyrkans centralfond har 
meddelat med stöd av denna lag får en part 
söka ändring genom besvär hos besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden så som 
föreskrivs i denna lag och i förvaltningspro-

43 §

Att söka ändring  

Ett beslut som den kommunala pensionsan-
stalten har meddelat med stöd av denna lag 
får överklagas genom besvär på det sätt som 
föreskrivs i lagen om kommunala pensioner. 

 
 
 
 
 
I ett beslut som Kyrkans centralfond har 

meddelat med stöd av denna lag får en part 
söka ändring genom besvär hos besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden så som 
föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 
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cesslagen (586/1996). 
I ett beslut som besvärsnämnden för arbets-

pensionsärenden meddelat får en part och 
Kyrkans centralfond söka ändring genom be-
svär hos försäkringsdomstolen så som före-
skrivs i denna lag och i förvaltningspro-
cesslagen. I försäkringsdomstolens beslut får 
ändring inte sökas genom besvär. 

Ändring i ett beslut av Kyrkans centralfond 
genom vilket centralfonden har vägrat att 
meddela ett förhandsbeslut om pensionsrätt 
enligt 16 § eller i ett beslut av Pensions-
skyddscentralen enligt 24 § 2 mom. om vil-
ken pensionsanstalt som är behörig att hand-
lägga en pensionsansökan får inte sökas ge-
nom besvär. 
 

(586/1996). 
Bestämmelser om undanröjande av ett la-

gakraftvunnet beslut som den kommunala 
pensionsanstalten har meddelat med stöd av 
denna lag finns i 162 § i lagen om kommuna-
la pensioner. 

 

 
44 §  

Att söka ändring i den sista pensionsanstal-
tens beslutssammanställning och i det sam-

manfattande meddelandet om EU-beslut 

På en beslutssammanställning som Kyrkans 
centralfond gett i egenskap av sista pensions-
anstalt enligt 4 kap. tillämpas vad som i detta 
kapitel föreskrivs om beslut. När Kyrkans 
centralfonds beslut ingår i en beslutssam-
manställning som en annan pensionsanstalt 
gett i egenskap av sista pensionsanstalt enligt 
19 § får det överklagas och besvärsärendet 
behandlas enligt vad som föreskrivs i någon 
annan pensionslag för den offentliga sektorn 
eller pensionslag för den privata sektorn. Till 
den del besvären gäller pensionsskydd enligt 
denna lag ska en annan pensionsanstalt inom 
den offentliga sektorn eller en pensionsanstalt 
inom den privata sektorn inhämta Kyrkans 
centralfonds utlåtande om besvären. Inget ut-
låtande begärs om besvären enbart gäller 
bedömning av arbetsförmågan. 

En part som har varit försäkrad i två eller 
flera medlemsstater i Europeiska unionen och 
som är missnöjd med Kyrkans centralfonds 
beslut enligt denna lag får söka ändring i be-
slutet efter att ha fått det sammanfattande 
meddelande jämte beslut av samtliga med-
lemsstater i Europeiska unionen som avses i 
artikel 48 i rådets förordning (EEG) Nr 
574/72 om tillämpningen av förordning 
(EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av sy-

44 §  

Att söka ändring i den sista pensionsanstal-
tens beslutssammanställning och i det sam-

manfattande meddelandet om EU-beslut 

(Upphävs) 
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stemen för social trygghet när anställda eller 
deras familjer flyttar inom gemenskapen. I ett 
beslut som Kyrkans centralfond meddelat om 
förutsättningarna för att få invalidpension får 
dock ändring sökas så som föreskrivs i denna 
lag. 
 
 

45 §  

Delgivning av beslut och tid för sökande av 
ändring 

Beslut av Kyrkans centralfond och besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden får del-
ges så att det sänds till mottagaren per post 
eller så att beslutet delges elektroniskt på det 
sätt som föreskrivs i lagen om elektronisk 
kommunikation i myndigheternas verksamhet 
(13/2003). 

Tiden för sökande av ändring är 30 dagar 
från den dag då mottagaren har fått del av 
beslut av Kyrkans centralfond eller besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden. Motta-
garen anses ha fått del av beslutet den sjunde 
dagen efter att beslutet postades, om inte nå-
got annat visas. 
 

45 §  

Delgivning av beslut och tid för sökande av 
ändring 

(Upphävs) 

 
46 §  

Inlämnande av besvärsskrift 

En part ska lämna in en besvärsskrift som 
gäller ett beslut som meddelats av Kyrkans 
centralfond eller besvärsnämnden för arbets-
pensionsärenden till Kyrkans centralfond. 
 

46 §  

Inlämnande av besvärsskrift 

(Upphävs) 

 
47 §  

Besvär som inkommit efter besvärstidens ut-
gång 

Har besvär inkommit till Kyrkans central-
fond, besvärsnämnden för arbetspensions-
ärenden eller försäkringsdomstolen efter ut-
gången av den tid som föreskrivs i 45 §, kan 
besvären ändå tas upp till behandling, om det 
finns vägande skäl till förseningen. 
 

47 §  

Besvär som inkommit efter besvärstidens ut-
gång 

(Upphävs) 
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48 §  

Rättelse av beslut i samband med att ändring 
söks 

Kyrkans centralfond undersöker om den 
själv kan rätta sitt beslut. Om Kyrkans cen-
tralfond till alla delar godkänner de yrkanden 
som framställs i de besvär som anförts hos 
centralfonden, ska den ge ett rättelsebeslut i 
ärendet. Ändring i rättelsebeslutet får sökas 
på det sätt som föreskrivs i detta kapitel. 

Om Kyrkans centralfond har gett en be-
slutssammanställning i egenskap av sista 
pensionsanstalt, ska den innan ärendet be-
handlas begära ett utlåtande av övriga pen-
sionsanstalter till den del besvären gäller 
pensionsskydd som verkställs av dessa. Gäll-
er besvären över beslutssammanställningen 
enbart bedömning av arbetsförmågan, begärs 
utlåtande bara av en pensionsanstalt inom 
den privata sektorn och av den bara när det 
gäller en situation som avses i 21 §. 

Om samtliga pensionsanstalter vilkas beslut 
besvären gäller godkänner ändringssökan-
dens yrkanden, ger Kyrkans centralfond en 
ny, rättad beslutssammanställning. I en rättad 
beslutssammanställning får ändring sökas en-
ligt detta kapitel. 

Om Kyrkans centralfond endast delvis rät-
tar sitt tidigare beslut, ska den meddela ett in-
terimistiskt beslut i ärendet. I det interimistis-
ka beslutet får ändring inte sökas. 

Gäller besvär över beslutssammanställ-
ningen enbart bedömning av arbetsförmågan 
och godkänner Kyrkans centralfond i egen-
skap av sista pensionsanstalt de yrkanden 
som framställs i den besvärsskrift som till-
ställts centralfonden, ska den ge en ny, rättad 
beslutssammanställning i ärendet. Om Kyr-
kans centralfond inte rättar beslutssamman-
ställningen gäller det förfarande som före-
skrivs i 49 § 1 och 2 mom. Om det gäller en 
situation som avses i 21 § och pensionsan-
stalten inom den privata sektorn inte godkän-
ner ändringssökandens yrkanden, ska Kyr-
kans centralfond föra över besvärsärendet till 
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 
till den del ärendet gäller beslutet av pen-
sionsanstalten inom den privata sektorn. I 
fråga om sökande av ändring gäller då be-
stämmelserna i 9 kap. i lagen om pension för 

48 §  

Rättelse av beslut i samband med att ändring 
söks 

(Upphävs) 
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arbetstagare. 
 
 

49 §  

Överföring av besvär till besvärsinstans 

Godkänner Kyrkans centralfond inte änd-
ringssökandens yrkanden till alla delar, ska 
den inom 30 dagar från besvärstidens utgång 
sända besvärsskriften och sitt utlåtande om 
besvären till besvärsnämnden för arbetspen-
sionsärenden. Gäller besvären ett beslut som 
meddelats av besvärsnämnden för arbetspen-
sionsärenden, ska Kyrkans centralfond sända 
besvärsskriften och sitt utlåtande till försäk-
ringsdomstolen inom den nämnda tiden. 

Godkänner Kyrkans centralfond de yrkan-
den som framställts i besvärsskriften helt el-
ler delvis efter det att besvärsskriften har in-
lämnats till besvärsinstansen, kan Kyrkans 
centralfond meddela ett interimistiskt beslut i 
ärendet. Besvärsinstansen ska utan dröjsmål 
underrättas om det interimistiska beslutet. I 
det interimistiska beslutet får ändring inte sö-
kas. Kyrkans centralfond kan avvika från 
tidsfristen i 1 mom., om inhämtandet av 
tilläggsutredning som krävs för behandling 
av besvären förutsätter detta. Ändringssö-
kanden ska då utan dröjsmål underrättas om 
att tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskrif-
ten och utlåtandet ska dock sändas till be-
svärsinstansen senast 60 dagar från besvärs-
tidens utgång. 

Har Kyrkans centralfond gett en besluts-
sammanställning i egenskap av sista pen-
sionsanstalt och begärt ett utlåtande av övri-
ga pensionsanstalter, och rättar den inte sitt 
beslut i enlighet med ändringssökandens yr-
kande, ska Kyrkans centralfond inom 60 da-
gar från besvärstidens utgång tillställa den 
besvärsinstans som avses i 1 mom. besvärs-
skriften samt de utlåtanden som getts med an-
ledning av denna. 
 

49 §  

Överföring av besvär till besvärsinstans 

(Upphävs) 

 
50 §  

Verkställighet av beslut 

Ett beslut som Kyrkans centralfond medde-
lat ska, även om ändring har sökts, iakttas till 

50 §  

Verkställighet av beslut 

(Upphävs) 
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dess ärendet har avgjorts genom ett laga-
kraftvunnet beslut. 

Ett lagakraftvunnet beslut av Kyrkans cen-
tralfond och besvärsnämnden för arbetspen-
sionsärenden får verkställas såsom en laga-
kraftvunnen dom i tvistemål. 
 
 

51 §  

Rättelse av ett lagakraftvunnet beslut på basis 
av ny utredning 

Kyrkans centralfond ska pröva ett ärende 
som avgjorts genom ett lagakraftvunnet be-
slut på nytt, om nya upplysningar framkom-
mer i ärendet. Kyrkans centralfond kan då 
utan hinder av det tidigare lagakraftvunna 
beslutet bevilja en förvägrad pension eller 
förmån eller bevilja en pension eller förmån 
till ett större belopp. Även besvärsnämnden 
för arbetspensionsärenden och försäkrings-
domstolen kan tillämpa motsvarande förfa-
rande när de behandlar besvärsärenden. I 
fråga om sökande av ändring gäller bestäm-
melserna i 43—47 §. 
 

51 §  

Rättelse av ett lagakraftvunnet beslut på ba-
sis av ny utredning 

(Upphävs) 

 
52 §  

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som Kyrkans 
centralfond meddelat med stöd av denna lag 
grundar sig på oriktig eller bristfällig utred-
ning eller är uppenbart lagstridigt, kan be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden på 
yrkande av en part eller Kyrkans centralfond 
undanröja beslutet och förordna ny behand-
ling av ärendet. Ansökan om undanröjande 
av ett beslut ska göras inom fem år från det 
att beslutet har vunnit laga kraft. Av särskilt 
vägande skäl kan ett beslut även undanröjas 
på ansökan som gjorts efter utgången av den 
föreskrivna tiden. Besvärsnämnden för ar-
betspensionsärenden ska ge parterna tillfälle 
att bli hörda innan ärendet avgörs. 

Om ett lagakraftvunnet beslut som besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden medde-
lat med stöd av denna lag grundar sig på 
oriktig eller bristfällig utredning eller är up-
penbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen 

52 §  

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut 

(Upphävs) 
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på yrkande av en part eller Kyrkans central-
fond undanröja beslutet och förordna ny be-
handling av ärendet. Försäkringsdomstolen 
ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan 
ärendet avgörs. På ovan nämnda grunder kan 
försäkringsdomstolen också undanröja ett be-
slut som domstolen själv har meddelat och 
förordna ny behandling av ärendet. 

Om Kyrkans centralfond yrkar att ett beslut 
ska undanröjas, kan den ställa in utbetal-
ningen av en pension eller betala pensionen 
enligt sitt yrkande till dess ärendet har av-
gjorts på nytt. 
 
 

53 §  

Grundbesvär över debitering 

En part får anföra grundbesvär om han eller 
hon anser att en debitering som med stöd av 
30 § i denna lag påförts av Kyrkans central-
fond eller att en innehållning av arbetstaga-
rens pensionsavgift som arbetsgivaren verk-
ställt med stöd av 27 § strider mot lag eller 
avtal. Grundbesvär ska anföras skriftligen hos 
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 
inom två år från ingången av året efter det år 
under vilket fordran påfördes eller debitera-
des. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

53 § 

Grundbesvär över debitering 

En part får anföra grundbesvär om han eller 
hon anser att en debitering som med stöd av 
30 § i denna lag påförts av Kyrkans central-
fond eller att en innehållning av arbetstaga-
rens pensionsavgift som arbetsgivaren verk-
ställt med stöd av 27 § strider mot lag eller 
avtal. Grundbesvär ska anföras skriftligen 
hos besvärsnämnden för arbetspensionsären-
den inom två år från ingången av året efter 
det år under vilket fordran påfördes eller de-
biterades. I övrigt iakttas vad som i lagen om 
kommunala pensioner föreskrivs om sökande 
av ändring och undanröjande av ett laga-
kraftvunnet beslut när det gäller pensions-
ärenden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
54 §  

Återkrav av pension och annan förmån som 
betalats utan grund 

Om pension, rehabiliteringsförmån eller er-
sättning för kostnader för yrkesinriktad reha-
bilitering har betalats till ett större belopp än 
vad mottagaren har rätt till, ska Kyrkans cen-
tralfond återkräva den pension, rehabiliter-
ingsförmån eller ersättning som betalats utan 
grund. Kyrkans centralfond kan helt eller del-
vis avstå från att återkräva en pension eller 
någon annan förmån som betalats utan grund, 
om detta anses skäligt och betalningen av 

54 § 

Återkrav av pension och annan förmån som 
betalats utan grund 

Om pension, rehabiliteringsförmån eller er-
sättning för kostnader för yrkesinriktad reha-
bilitering har betalats till ett större belopp än 
vad mottagaren har rätt till, ska den kommu-
nala pensionsanstalten återkräva den pen-
sion, rehabiliteringsförmån eller ersättning 
som betalats utan grund. Den kommunala 
pensionsanstalten kan helt eller delvis avstå 
från att återkräva en pension eller någon an-
nan förmån som betalats utan grund, om det-
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pensionen eller förmånen inte kan anses ha 
berott på pensionstagarens eller dennes före-
trädares svikliga förfarande. Kyrkans central-
fond kan avstå från att återkräva en pension 
eller någon annan förmån som betalats utan 
grund även när det belopp som ska återkrävas 
är ringa. 

 
Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas också 

när Kyrkans centralfond i egenskap av sista 
pensionsanstalt som avses i 4 kap. har betalat 
ut pensioner enligt denna lag utan grund. Till 
den del Kyrkans centralfond utan grund har 
betalat ut annan pension enligt en pensions-
lag för den offentliga sektorn eller en pen-
sionslag för den privata sektorn, fattas åter-
kravsbeslutet av respektive pensionsanstalt 
enligt vad som föreskrivs i den lag som gäller 
denna. Kyrkans centralfond ger dock i egen-
skap av sista pensionsanstalt en beslutssam-
manställning över de pensioner som ska åter-
krävas och återkräver beloppet. 

Beslut om återkrav av en pension eller nå-
gon annan förmån som betalats utan grund 
ska fattas inom fem år räknat från den dag 
pensionen eller förmånen betalades ut. En 
fordran som fastställts genom beslut om åter-
krav preskriberas fem år efter det att beslutet 
meddelades, om inte preskriptionen avbrutits 
innan dess. Preskriptionen avbryts på det sätt 
som föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om pre-
skription av skulder. Från avbrytandet av pre-
skriptionstiden börjar en ny fem år lång pre-
skriptionstid löpa. Preskriptionstiden på fem 
år kan förlängas på det sätt som anges i 11 § 
3 mom. i lagen om preskription av skulder. 

 

ta anses skäligt och betalningen av pensionen 
eller förmånen inte kan anses ha berott på 
pensionstagarens eller dennes företrädares 
svikliga förfarande. Den kommunala pen-
sionsanstalten kan avstå från att återkräva en 
pension eller någon annan förmån som beta-
lats utan grund även när det belopp som ska 
återkrävas är ringa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut om återkrav av en pension eller nå-

gon annan förmån som betalats utan grund 
ska fattas inom fem år räknat från den dag 
pensionen eller förmånen betalades ut. En 
fordran som fastställts genom beslut om åter-
krav preskriberas fem år efter det att beslutet 
meddelades, om inte preskriptionen avbrutits 
innan dess. Preskriptionen avbryts på det sätt 
som föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om pre-
skription av skulder. Från avbrytandet av 
preskriptionstiden börjar en ny fem år lång 
preskriptionstid löpa. Preskriptionstiden på 
fem år kan förlängas på det sätt som anges i 
11 § 3 mom. i lagen om preskription av skul-
der. 

 
55 §  

Kvittning av pension och annan förmån som 
betalats utan grund 

Kyrkans centralfond kan också återkräva 
pension eller någon annan förmån som den 
betalat utan grund genom kvittning mot fram-
tida pensionsposter. Från den pensionspost 
som i varje enskilt fall ska betalas ut får dock 
inte utan pensionstagarens medgivande dras 
av mer än en sjättedel av den del av pen-
sionsposten som återstår efter det att förskott 
på skatt enligt lagen om förskottsuppbörd har 

55 §

Kvittning av pension och annan förmån som 
betalats utan grund 

Den kommunala pensionsanstalten kan 
också återkräva pension eller någon annan 
förmån som den betalat utan grund genom 
kvittning mot framtida pensionsposter. Från 
den pensionspost som i varje enskilt fall ska 
betalas ut får dock inte utan pensionstagarens 
medgivande dras av mer än en sjättedel av 
den del av pensionsposten som återstår efter 
det att förskott på skatt enligt lagen om för-
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innehållits. 
Om Kyrkans centralfond i egenskap av sista 

pensionsanstalt som avses i 4 kap. genomför 
återkravet genom kvittning, ska såsom den 
pensionspost som avses i 1 mom. betraktas 
det sammanlagda beloppet av de pensions-
poster som Kyrkans centralfond i egenskap 
av sista pensionsanstalt ska betala. 
 

skottsuppbörd har innehållits. 
Om den kommunala pensionsanstalten i 

egenskap av sista pensionsanstalt genomför 
återkravet genom kvittning, ska såsom den 
pensionspost som avses i 1 mom. betraktas 
det sammanlagda beloppet av de pensions-
poster som den kommunala pensionsanstal-
ten i egenskap av sista pensionsanstalt ska 
betala. 
 

 
57 §  

Tillämpning av bestämmelserna om sista pen-
sionsanstalt 

Vad som i 4 kap. bestäms om arrange-
manget med sista pensionsanstalt tillämpas 
inte, om den som ansöker om pension får el-
ler på basis av en ansökan som anhäng-
iggjorts före den 1 januari 2004 har rätt att 
få pension som grundar sig på arbetsavtals- 
eller tjänsteförhållande eller företagarverk-
samhet, eller pension enligt lagen om genera-
tionsväxlingspension för lantbruksföretagare 
(1317/1990), avträdelseersättning enligt la-
gen om avträdelseersättning för lantbruksfö-
retagare (1330/1992) eller avträdelsestöd en-
ligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksfö-
retagare (1293/1994), och han eller hon an-
söker om ny pension eller förlängning av en 
pension som beviljats tidigare. Bestämmel-
serna i det nämnda 4 kap. tillämpas inte hel-
ler, om pension som beviljats på basis av en 
före den 1 januari 2004 anhängiggjord ansö-
kan och som senare avbrutits börjar betalas 
ut på nytt. Om en förmånslåtare vid sin död 
fick en sådan pension på vilken bestämmel-
serna i första meningen i denna paragraf inte 
har tillämpats, tillämpas dessa bestämmelser 
inte heller på familjepension som beviljas ef-
ter honom eller henne. 
 

57 §  

Tillämpning av bestämmelserna om sista 
pensionsanstalt 

(Upphävs) 

 
59 §  

Annan än i denna lag avsedd anställning 

Kyrkans centralfond kan av särskilda skäl 
bestämma att såsom pensionstid helt eller 
delvis ska räknas den tid under vilken en per-
son efter fyllda 23 år innehaft även annan än i 

59 §

Annan än i denna lag avsedd anställning 

Efter att ha hört Kyrkans centralfond får 
den kommunala pensionsanstalten av sär-
skilda skäl bestämma att såsom pensionstid 
helt eller delvis ska räknas den tid under vil-
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3 § avsedd anställning, dock inte anställning 
efter den 31 december 2004. 
 

ken en person efter fyllda 23 år innehaft även 
en annan än i 3 § avsedd anställning, dock 
inte anställning efter den 31 december 2004. 
 

 
60 §  

Övergångsbestämmelser om preskriptionsti-
der 

Den fem år långa preskriptionstiden enligt 
29 § 2 mom., 30 § 1 mom. och 54 § 3 mom. 
tillämpas från ingången av 2013. Under åren 
2007 och 2008 är den nämnda preskriptions-
tiden tio år, 2009 nio år, 2010 åtta år, 2011 
sju år och 2012 sex år. Vid beräkningen av 
preskriptionstiderna beaktas även tiden före 
denna lags ikraftträdande. 
 

60 § 

Övergångsbestämmelser om preskriptions-
tider 

Den fem år långa preskriptionstiden enligt 
29 § 2 mom., 30 § 1 mom. och 54 § 2 mom. 
tillämpas från ingången av 2013. Under åren 
2007 och 2008 är den nämnda preskriptions-
tiden tio år, 2009 nio år, 2010 åtta år, 2011 
sju år och 2012 sex år. Vid beräkningen av 
preskriptionstiderna beaktas även tiden före 
denna lags ikraftträdande. 
 

 
 Denna lag träder i kraft den    20  . 

Denna lag tillämpas även på pensions-
ärenden som är anhängiga vid Kyrkans cen-
tralfond när lagen träder i kraft. 

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