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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
ändring av arbetspensionslagstiftningen för den privata 
sektorn och till lag om utfärdande av arbetspensionsut-
drag år 2012 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås ändringar i lagen 

om pension för arbetstagare, lagen om infö-
rande av lagen om pension för arbetstagare, 
lagen om sjömanspensioner, lagen om infö-
rande av lagen om sjömanspensioner, lagen 
om pension för företagare, lagen om införan-
de av lagen om pension för företagare samt i 
lagen om pension för lantbruksföretagare och 
lagen om införande av lagen om pension för 
lantbruksföretagare. 

Det föreslås att bestämmelserna om pen-
sionsutdrag i nämnda lagar ska ändras efter-
som även pensionsanstalterna inom den of-
fentliga sektorn från och med år 2012 kom-
mer att utfärda pensionsutdrag för de arbets-
tagare som omfattas av arbetspensionsskyd-
det för den offentliga sektorn. Pensionsutdra-
get ska i fortsättningen innehålla uppgifter 
också om arbetsinkomster enligt pensionsla-
garna för den offentliga sektorn samt uppgif-
ter om utförande av arbete som försäkrats en-
ligt lagen om pension för företagare och la-
gen om pension för lantbruksföretagare och 
de totala arbetsinkomsterna för sådant arbete. 

Enligt förslaget ska det i lag föreskrivas ut-
förligare än förut om i vilka fall en pensions-
anstalt inom den privata sektorn ska utfärda 
ett arbetspensionsutdrag för den försäkrade. 
Ett skriftligt pensionsutdrag ska inte sändas 
till den som under det år pensionsutdraget 
skickas redan har fått ett pensionsutdrag från 
en pensionsanstalt inom den offentliga sek-

torn eller från en pensionsanstalt inom den 
privata sektorn. Det föreslås också ändringar 
i bestämmelserna om vilken pensionsanstalt 
som ska utreda riktigheten i de uppgifter om 
inkomster enligt arbetspensionslagarna för 
den privata sektorn som ingår i arbetspen-
sionsutdraget. 

I propositionen föreslås det att skriftliga 
arbetspensionsutdrag ska börja utfärdas mera 
sällan. Arbetspensionsanstalterna inom den 
privata sektorn ska utfärda ett skriftligt ar-
betspensionsutdrag för de försäkrade vart 
tredje år. Arbetspensionsutdraget ska i fort-
sättningen innehålla uppgifter för de sex år 
som föregått det år under vilket pensionsut-
draget skickas. Pensionsanstalten ska enligt 
förslaget retroaktivt utreda riktigheten i upp-
gifterna för dessa sex år. 

Vissa ändringar som skapar större klarhet i 
verkställigheten av lagarna och vissa teknis-
ka ändringar i lagarna föreslås också. 

Dessutom föreslås att det stiftas en lag om 
utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012. 
Lagen är temporär och i den föreskrivs om i 
vilka fall en pensionsanstalt inom den privata 
sektorn ska utfärda ett pensionsutdrag år 
2012. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
den 1 januari 2012. Lagen om utfärdande av 
arbetspensionsutdrag år 2012 avses gälla 
bara till utgången av år 2012. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Nuläge 

1.1 Lagstiftning och bedömning av nulä-
get 

Pensionsutdrag och utfärdande av pensions-
utdrag 

Bestämmelserna om pensionsutdrag samt 
utfärdande och kontroll av pensionsutdraget 
togs in i arbetspensionslagstiftningen för den 
privata sektorn i samband med att lagen om 
pension för arbetstagare (395/2006, ArPL) 
stiftades år 2006. Bestämmelser om pen-
sionsutdrag finns i lagen om pension för ar-
betstagare, lagen om sjömanspensioner 
(1290/2006, SjPL), lagen om pension för fö-
retagare (1272/2006, FöPL) och i lagen om 
pension för lantbruksföretagare (1280/2006, 
LFöPL). År 2008 preciserades bestämmel-
serna på så sätt att det blev möjligt att utfärda 
elektroniska pensionsutdrag för de försäkrade 
som väljer elektroniskt pensionsutdrag. 

Pensionsutdrag skickades första gången till 
alla arbetstagare inom den privata sektorn 
och till företagare år 2008. Syftet med pen-
sionsutdraget är att informera om den regi-
strerade pension som intjänats och om grun-
derna för den. Med hjälp av pensionsutdraget 
kan arbetstagarna och företagarna ge akt på 
att deras arbete har försäkrats enligt arbets-
pensionslagarna och att uppgifterna om den 
egna intjänade pensionen har registrerats kor-
rekt. 

I ArPL 75 § finns bestämmelser om det 
pensionsutdrag som pensionsanstalten ska ut-
färda årligen till varje arbetstagare bosatt i 
Finland. I pensionsutdraget ska anges de ar-
betsinkomster som berättigar till pension en-
ligt arbetspensionslagarna för den privata 
sektorn, särskilt för varje arbetsgivare, de in-
komster som ligger till grund för förmåner 
som betalats för oavlönad tid och som berät-
tigar till pension, särskilt för varje förmåns-
slag, grunden och den tid för vilken pension 
intjänas enligt lagen om pensionsersättning 
som skall betalas av statens medel för tiden 
för vård av barn under tre år eller för tiden 

för studier (644/2003), och beloppet av den 
pension som intjänats fram till utgången av 
året före det år under vilket utdraget utfärda-
des. 

Arbetstagares pensionsutdrag kan utfärdas i 
skriftlig eller elektronisk form. Enligt ArPL 
75 a § sänds det skriftliga pensionsutdraget 
till den försäkrade av den pensionsanstalt där 
den försäkrades anställningsförhållande var 
försäkrat vid utgången av kalenderåret före 
det år under vilket utdraget skickades eller 
senast därförinnan. Det elektroniska pen-
sionsutdraget får arbetstagaren via en elek-
tronisk tjänst som tillhandahålls av den pen-
sionsanstalt där arbetstagarens anställnings-
förhållande var försäkrat vid den tidpunkt då 
det elektroniska utdraget utfärdades eller se-
nast därförinnan. Pensionsutdraget utfärdas i 
elektronisk form, om arbetstagaren har valt 
detta alternativ i pensionsanstaltens elektro-
niska tjänst. Pensionsanstalten övervakar att 
en arbetstagare som valt elektroniskt pen-
sionsutdrag anlitar den elektroniska tjänst där 
det elektroniska pensionsutdraget ingår. Om 
arbetstagaren inte på fyra år loggar in sig på 
den tjänst där det elektroniska pensionsut-
draget ingår, ska pensionsanstalten sända ett 
skriftligt pensionsutdrag till arbetstagaren 
under det följande kalenderåret. 

Har arbetstagaren inte arbetsinkomster som 
försäkrats enligt arbetspensionslagarna för 
den privata sektorn, ska Pensionsskyddscen-
tralen sända arbetstagaren ett utdrag med in-
formation om de inkomster som ligger till 
grund för förmåner som betalats för oavlönad 
tid och som berättigar till pension samt om 
grunden och den tid för vilken pension intjä-
nas enligt lagen om pensionsersättning som 
skall betalas av statens medel för tiden för 
vård av barn under tre år eller för tiden för 
studier. 
 
Kontroll av arbetspensionsutdraget 

Inom pensionssystemet för den privata sek-
torn har pensionsutdraget betydelse för be-
visnings- och utredningsskyldigheten när det 
gäller arbete. I ArPL 75 b § finns bestämmel-
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ser om kontroll av pensionsutdraget. Om ar-
betstagaren konstaterar ett fel eller en brist i 
uppgifterna i pensionsutdraget, ska pensions-
anstalten eller Pensionsskyddscentralen reda 
ut uppgifternas riktighet. Arbetstagaren ska 
vid behov lägga fram sådan utredning om 
grunderna för sitt yrkande som skäligen kan 
förutsättas av honom eller henne. 

Pensionsanstalts utredningsskyldighet har 
avgränsats till fem kalenderår före det år då 
utdraget utfärdades. Pensionsanstalten och 
Pensionsskyddscentralen är därmed inte 
skyldiga att reda ut uppgifternas riktighet ret-
roaktivt för en längre tid än för det inneva-
rande året och de fem år som föregått det. 
Uppgifter som är äldre än fem år kan dock 
korrigeras, om arbetstagaren själv ostridigt 
kan påvisa att han eller hon har haft arbetsin-
komster utifrån vilka han eller hon borde ha 
försäkrats. 

Enligt 8 § i lagen om införande av lagen 
om pension för arbetstagare (396/2006) ska 
denna tid av fem år tillämpas 2013 och däref-
ter. Det pensionsutdrag för arbetstagare som 
utfärdades år 2008 innehöll uppgifter för de 
tio kalenderår som föregått utfärdandet av 
pensionsutdraget. År 2009 innehöll utdraget 
motsvarande uppgifter för de nio, år 2010 för 
de åtta och år 2011 för de sju år som föregått 
utfärdandet. År 2012 gäller uppgifterna de 
sex år som föregått utfärdandet av pensions-
utdraget. Pensionsanstalten och Pensions-
skyddscentralen är skyldiga att reda ut even-
tuella brister i utdraget för samma tid som 
den tid som uppgifterna i utdraget gäller. 
 
Pensionssystemet och pensionsutdrag för den 
offentliga sektorn 

När man reviderade pensionslagarna för 
den offentliga sektorn gick man in för att inte 
årligen skicka ett registerutdrag över intjäna-
de pensioner till de arbetstagare som omfat-
tas av arbetspensionsskyddet för den offent-
liga sektorn. Detta motiverades med att be-
visnings- och utredningsskyldigheten när det 
gäller arbete inte överförs från pensionsan-
stalterna inom den offentliga sektorn till de 
försäkrade. En pensionsanstalt inom den of-
fentliga sektorn reder ut en persons inkoms-
ter som omfattas av pensionsskyddet retroak-
tivt även för en längre tid än fem år, och rät-

ten till pension preskriberas inte inom fem år 
på grund av eventuella brister i registrering-
en. Ett hinder för att införa arbetspensionsut-
drag inom den offentliga sektorn har också 
varit att de uppgifter från olika pensionssy-
stem som fås för utdraget än så länge inte har 
varit heltäckande. Social- och hälsovårdsut-
skottet konstaterade dock i sitt betänkande 
(ShUB 36/2006 rd) om en ändring av lagen 
om kommunala pensioner att det anser det 
vara mycket viktigt att de offentliganställda 
så snabbt som möjligt garanteras lika möjlig-
heter att få samma uppgifter om sitt totala 
pensionsskydd som de anställda inom den 
privata sektorn. 

De tekniska hindren för att utfärda pen-
sionsutdrag som innehåller det totala arbets-
pensionsskyddet har undanröjts. Vid utgång-
en av år 2009 beslutade både Pensions-
skyddscentralens styrelse och  styrelsen för 
Työeläkevakuuttajat TELA-Arbetspensions-
försäkrarna TELA ry att år 2012 ska ett pen-
sionsutdrag med uppgifter om det totala ar-
betspensionsskyddet skickas till alla arbets-
pensionsförsäkrade. Då kommer också pen-
sionsanstalterna inom den offentliga sektorn 
att som en engångsföreteelse skicka ett skrift-
ligt pensionsutdrag till arbetstagarna. Utdra-
get sänds av den pensionsanstalt där utföran-
det av arbete senast varit försäkrat, oavsett 
om arbetet har utförts inom den offentliga el-
ler den privata sektorn. Även i fortsättningen 
kommer pensionsanstalterna inom den of-
fentliga sektorn att utfärda pensionsutdrag 
som innehåller uppgifter om det totala ar-
betspensionsskyddet. Från år 2013 kommer 
pensionsanstalterna inom den offentliga sek-
torn dock i regel att utfärda utdragen i elek-
tronisk form. 
 
Utredning av pensionsutdraget 

Det görs rätt få anmälningar om brister el-
ler fel i pensionsutdraget. År 2008 sändes ca 
2,9 miljoner skriftliga pensionsutdrag och 
såg ca 60 000 på sitt elektroniska utdrag. En-
ligt Pensionsskyddscentralens statistik över 
inledda anställningsutredningar (tidigare ut-
redningar av arbetsförhållandet) inleddes det 
8 157 sådana utredningar år 2008. Bland den 
respons som pensionsanstalterna och Pen-
sionsskyddscentralen redde ut år 2008 var 
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registeruppgifterna för 3 840 personer kor-
rekta, kunde de fel eller brister som 663 per-
soner konstaterat inte verifieras och korrige-
rades registeruppgifterna för 3 028 personer. 
På grundval av ca 3 miljoner skickade pen-
sionsutdrag gjordes det således ca 3 000 kor-
rigeringar av registeruppgifterna. Antalet an-
ställningsutredningar sjönk under det andra 
året som arbetspensionsutdragen skickades, 
dvs. år 2009, då sammanlagt 4 599 anställ-
ningsutredningar inleddes. Av den respons på 
utdragen som avgjordes 2009 korrigerades 
registeruppgifterna i 3 925 fall. 

På grundval av ca 6 miljoner skickade pen-
sionsutdrag har det enligt en grov uppskatt-
ning gjorts ca 7 000 korrigeringar av regis-
teruppgifterna. Under åren 2005—2007, in-
nan pensionsutdraget infördes, skickades det 
årligen ca 1 miljon utdrag med uppgifter om 
pensionsskyddet och inleddes årligen 
4 600—5 500 anställningsutredningar. Det 
att pensionsutdragen skickas varje år har inte 
medfört någon speciellt stor ökning av anta-
let utredningar. Antalet utredningar ökade 
från den tidigare nivån bara under det första 
året då pensionsutdrag skickades, dvs. år 
2008, och återgick år 2009 till samma nivå 
som före distributionen av pensionsutdragen. 
 
 
2  Bedömning av nuläget  

När även pensionsanstalterna inom den of-
fentliga sektorn år 2012 börjar utfärda pen-
sionsutdrag med uppgifter om det totala ar-
betspensionsskyddet, bör arbetspensionsla-
garna för den privata sektorn preciseras när 
det gäller bestämmelserna om pensionsut-
drag. De pensionsutdrag som pensionsanstal-
terna inom den offentliga sektorn och pen-
sionsanstalterna inom den privata sektorn ut-
färdar innehåller samma uppgifter, och därför 
är det inte ändamålsenligt att en arbetstagare 
får ett utdrag från båda sektorerna. Det bör 
därför föreskrivas närmare om i vilka fall 
pensionsanstalterna inom den privata sektorn 
ska utfärda pensionsutdraget. Det är onödigt 
att skicka ett skriftligt utdrag när arbetstaga-
ren under det år då utdraget ska skickas redan 
har fått ett pensionsutdrag t.ex. via en elek-
tronisk tjänst som tillhandahålls av en pen-
sionsanstalt inom den offentliga sektorn. 

Samtidigt kan bestämmelserna om pensions-
utdrag preciseras och förtydligas också i öv-
rigt. 

Fram till utgången av år 2011 har de priva-
ta pensionsanstalterna skickat ett arbetspen-
sionsutdrag till alla sina kunder redan fyra år 
i rad. Distributionen av pensionsutdrag i 
pappersform är ett relativt tungrott och tids-
krävande förfarande med tanke på genomfö-
randet av arbetspensionssystemet. När ar-
betspensionsutdraget år 2012 ändras till ett 
utdrag med uppgifter om det totala arbets-
pensionsskyddet och när pensionsanstalterna 
inom den offentliga sektorn i fortsättningen 
kommer att ansvara för rådgivningen för sina 
kunder, är det i detta sammanhang möjligt att 
se över hur ofta skriftliga utdrag sänds och 
ändra frekvensen så att ett utdrag skickas till 
den försäkrade vart tredje år. 

Enligt Pensionsskyddscentralens statistik 
har responsen från de försäkrade och antalet 
utredningar börjat sjunka efter den första 
sändningsomgången och har det funnits väl-
digt lite att korrigera i förhållande till antalet 
utdrag som skickats. Om skriftliga utdrag 
skickas bara vart tredje år kommer man att nå 
kostnadsbesparingar inom arbetspensionssy-
stemet. Om utdragen skickas mindre ofta 
kommer arbetspensionsanstalterna att spara 
in betydligt i de årliga kostnaderna för ut-
skrifter och postning av utdragen. Genom att 
glesa ut pappersutdragen kan man också sty-
ra de försäkrade till att i högre grad börja an-
vända elektroniska pensionsutdrag. De för-
säkrade kan när som helst få ett elektroniskt 
utdrag via en elektronisk tjänst som pen-
sionsanstalten tillhandahåller. 

Även Pensionsskyddscentralens effektivi-
serade övervakning av försäkrandet talar för 
att utdragen kan skickas mindre ofta. Från 
och med år 2011 övervakar Pensionsskydds-
centralen arbetspensionsförsäkrandet med två 
nya metoder. För det första jämför man inom 
valda branscher de uppgifter om lön på vil-
ken förskottsinnehållning ska verkställas som 
uppgetts för skattemyndigheten med de löne-
uppgifter som uppgetts för arbetspensionsan-
stalterna. För det andra jämförs löneuppgif-
terna enligt den slutliga beskattningen med 
arbetspensionsanstalternas löneuppgifter för 
alla branscher. Dessutom har Pensions-
skyddscentralens och myndigheternas sam-
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arbete för att bekämpa grå ekonomi effektivi-
serats. 

Enligt gällande lag ska pensionsutdraget 
innehålla uppgifter om de pensionsförsäkrade 
inkomsterna för de fem kalenderåren före det 
år under vilket utdraget skickades. Om ett 
skriftligt pensionsutdrag skickas mindre ofta, 
dvs. bara vart tredje år, kan lagen ändras till 
denna del. För tryggande av de försäkrades 
förmåner bör lagen ändras så att det bestäms 
att pensionsutdraget ska innehålla uppgifter 
om de inkomster som berättigar till pension 
för de sex år som föregått det år under vilket 
utdraget utfärdades samt att den tid för vilken 
pensionsanstalten är skyldig att reda ut upp-
gifterna förlängs från nuvarande fem år till 
sex år. Därigenom kommer uppgifterna för 
varje kalenderår att framgå två gånger av det 
skriftliga pensionsutdraget innan bevisbördan 
för bristfälliga uppgifter överförs på arbets-
tagaren. 
 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

Införandet av pensionsutdrag inom den of-
fentliga sektorn medför behov av att ändra 
lagstiftningen också när det gäller arbetspen-
sionslagarna för den privata sektorn. Efter-
som pensionsanstalterna inom den offentliga 
sektorn och den privata sektorn börjar utfärda 
pensionsutdrag med information om det tota-
la arbetspensionsskyddet år 2012 föreslås i 
propositionen att bestämmelserna om pen-
sionsutdrag i ArPL 75 § ändras så att pen-
sionsutdraget ska innehålla uppgifter också 
om arbetsinkomster enligt pensionslagarna 
för den offentliga sektorn samt utförande av 
arbete som försäkrats enligt FöPL och 
LFöPL samt de totala arbetsinkomsterna för 
sådant arbete. Det föreslås att benämningen 
arbetstagares pensionsutdrag ändras till ar-
betspensionsutdrag, som bättre beskriver att 
utdraget innehåller information om det totala 
arbetspensionsskyddet. 

Det föreslås att bestämmelserna om arbets-
tagares pensionsutdrag i ArPL ändras så att 
det i lagen fastställs närmare än för närva-
rande till vem pensionsanstalterna inom den 
privata sektorn ska skicka ett pensionsutdrag 
och när inget pensionsutdrag ska skickas till 

den försäkrade. Avsikten är att den privata 
sektorn i fortsättningen inte ska utfärda pen-
sionsutdrag för de arbetstagare som får ett 
pensionsutdrag med samma information från 
den offentliga sektorn. Inom den privata sek-
torn är det dock med anledning av bevis-
nings- och utredningsskyldigheten i anslut-
ning till arbetspensionsutdraget viktigt att 
den som är försäkrad enligt pensionslagarna 
för den privata sektorn får information om 
sina inkomster genom ett skriftligt utdrag, 
om han eller hon inte har valt elektroniskt ut-
drag. 

En pensionsanstalt inom den privata sek-
torn ska sända ett arbetspensionsutdrag till 
den vars pensionsskydd senast har ordnats 
bara enligt arbetspensionslagarna för den 
privata sektorn eller parallellt enligt arbets-
pensionslagarna för den privata sektorn och 
den offentliga sektorn. En pensionsanstalt 
inom den privata sektorn ska skicka ett pen-
sionsutdrag också till den vars pensionsskydd 
senast har ordnats bara enligt arbetspensions-
lagarna för den offentliga sektorn, om denne 
under de tre år som föregår det år under vil-
ket arbetspensionsutdraget skickas har ar-
betsinkomster som försäkrats enligt arbets-
pensionslagarna för den privata sektorn. 
Dessutom ska Pensionsskyddscentralen sän-
da ett utdrag, om personen inte har några in-
komster som försäkrats enligt arbetspen-
sionslagarna men har registrerade förmåner 
som betalats för oavlönad tid. 

Till skillnad från nuläget ska en pensions-
anstalt inom den privata sektorn inte sända 
ett skriftligt arbetspensionsutdrag när en ar-
betstagare som valt enbart elektroniskt ar-
betspensionsutdrag inte på fyra kalenderår 
har loggat in sig på den tjänst där arbetspen-
sionsutdraget ingår, om personen under den-
na tid inte har några arbetsinkomster som 
försäkrats enligt arbetspensionslagarna för 
den privata sektorn eller oavlönade perioder. 
Ett skriftligt arbetspensionsutdrag ska inte 
heller sändas till den som under det år då ut-
draget ska skickas redan har fått ett skriftligt 
eller elektroniskt arbetspensionsutdrag från 
en pensionsanstalt inom den offentliga eller 
den privata sektorn. 

År 2012 tillämpas särskilda bestämmelser 
om utfärdande av arbetspensionsutdrag, ef-
tersom även pensionsanstalterna inom den 



 RP 74/2011 rd  
  

 

8 

offentliga sektorn det året som en engångsfö-
reteelse kommer att skicka ett skriftligt ar-
betspensionsutdrag med information om det 
totala pensionsskyddet till alla arbetstagare 
som omfattas av pensionsskyddet för den of-
fentliga sektorn. I lag bör särskilt anges i vil-
ka fall en pensionsanstalt inom den privata 
sektorn ska utfärda ett arbetspensionsutdrag 
år 2012. Bestämmelser om detta föreslås i 
den nya lagen om utfärdande av arbetspen-
sionsutdrag år 2012. 

Det föreslås att den bestämmelse som nu 
finns i 8 § 5 mom. i lagen om införande av 
lagen om pension för arbetstagare och som 
gäller vilken pensionsanstalt som ska reda ut 
riktigheten hos de uppgifter om inkomster 
enligt arbetspensionslagarna för den privata 
sektorn som uppges i arbetspensionsutdraget 
ska tas in i ArPL. Samtidigt upphävs detta 
lagrum i lagen om införande av lagen om 
pension för arbetstagare. 

För att spara kostnader och främja elektro-
nisk nätkommunikation föreslås det att från 
och med år 2013 ska ett skriftligt arbetspen-
sionsutdrag skickas med tre års mellanrum. 
Ett skriftligt utdrag ska skickas till varje ar-
betstagare som inte valt enbart elektroniskt 
arbetspensionsutdrag, om arbetstagaren un-
der det år pensionsutdraget ska skickas inte 
har fått ett pensionsutdrag på något annat 
sätt. Varje arbetstagare som omfattas av den 
skriftliga utdragsdistributionen ska, på sam-
ma sätt som för närvarande, när som helst 
kunna få ett elektroniskt arbetspensionsut-
drag via pensionsanstaltens elektroniska 
tjänst. 

För att garantera de försäkrades rättsskydd 
föreslås det att arbetspensionsutdraget ska 
innehålla uppgifter för de sex år som föregått 
det år under vilket utdraget utfärdades. Lika-
så förlängs pensionsanstaltens utrednings-
skyldighet med ett år så att pensionsanstalten 
och Pensionsskyddscentralen är skyldiga att 
reda ut riktigheten hos uppgifterna i pen-
sionsutdraget för de sex år som föregått det 
år då arbetspensionsutdraget utfärdades. Det 
är först för tiden före dessa sex år som den 
försäkrade ostridigt ska kunna påvisa in-
komster som berättigar till pension. Uppgif-
terna om inkomsterna för varje kalenderår 
kommer därmed att framgå två gånger av det 
skriftliga pensionsutdraget. 

Det föreslås vidare att bestämmelserna om 
pensionsanstalternas och Pensionsskyddscen-
tralens rätt att få uppgifter i ArPL 198 § 
kompletteras med en bestämmelse enligt vil-
ken pensionsanstalterna och Pensionsskydds-
centralen ska ha rätt att av försäkrings- och 
pensionsanstalter som verkställer lagstadgad 
försäkring få de uppgifter som är nödvändiga 
för arbetspensionsutdraget och förhandsråd-
givningen. 

Motsvarande ändringar som de som nämns 
ovan föreslås även i lagen om sjömanspen-
sioner, lagen om införande av lagen om sjö-
manspensioner, lagen om pension för företa-
gare, lagen om införande av lagen om pen-
sion för företagare, lagen om pension för 
lantbruksföretagare och i lagen om införande 
av lagen om pension för lantbruksföretagare. 
I bestämmelserna om arbetspensionsutdrag 
föreslås också vissa ändringar och precise-
ringar som skapar större klarhet i tillämp-
ningen. 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Åren 2008—2010 skickades det ca 2,9 mil-
joner skriftliga arbetspensionsutdrag per år. 
När arbetspensionsutdrag skickas uppkom-
mer det utskrifts- och postningskostnader för 
arbetspensionsanstalterna och Pensions-
skyddscentralen till ett belopp av uppskatt-
ningsvis 2,9 miljoner euro per år. Volymen 
av och kostnaderna för de utdrag som pen-
sionsanstalterna inom den privata sektorn 
skickar kommer att minska betydligt om ar-
betspensionsutdragen i enlighet med försla-
get börjar skickas med tre års mellanrum och 
om utdragen inte längre skickas till dem som 
senast utfört arbete inom den offentliga sek-
torn och som inte under de tre år som före-
gått det år under vilket utdraget utfärdades 
haft inkomster som varit försäkrade enligt 
pensionslagarna för den privata sektorn. Om 
arbetspensionsutdragen skickas mindre ofta 
så som föreslås i propositionen kommer be-
sparingarna i utskrifts- och postningsutgifter-
na att uppgå till uppskattningsvis 1,9 miljo-
ner euro per år från och med år 2013. När det 
gäller kostnaderna för datasystemet kommer 
ett visst mått av besparingar att nås även i de 
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årliga kostnaderna för den operativa miljön 
och i utredningarna av fel i körningarna. När 
skriftliga utdrag skickas mindre ofta kommer 
de försäkrade sannolikt att i högre grad styras 
till att anlita elektroniska tjänster där kostna-
derna är lägre, vilket också kan bidra till att 
minska på kostnaderna för att skicka arbets-
pensionsutdrag. Från och med 2013 kommer 
man att skicka 800 000—900 000 skriftliga 
arbetspensionsutdrag per år. 

De ändringar som föreslås i propositionen 
har inte några betydande ekonomiska konse-
kvenser för staten. 
 
4.2 Konsekvenser för förmånstagarna 

I propositionen föreslås att från och med år 
2013 ska ett skriftligt arbetspensionsutdrag 
skickas en gång på tre år. För närvarande 
skickas ett pensionsutdrag årligen. Den för-
säkrade kommer att få ett skriftligt utdrag 
mindre ofta, men han eller hon kommer dock 
att när som helst kunna få ett arbetspensions-
utdrag i elektronisk form via en elektronisk 
tjänst som tillhandahålls av en pensionsan-
stalt. För att trygga de försäkrades förmåner 
föreslås det att pensionsanstaltens skyldighet 
att reda ut fel och brister i pensionsutdraget 

ska förlängas till att omfatta sex år. På så sätt 
har den försäkrade möjlighet att kontrollera 
sina uppgifter för varje år två gånger i ett 
skriftligt utdrag. Om den försäkrade inte kon-
trollerar sitt skriftliga arbetspensionsutdrag 
första gången eller inte den gången vidtar 
några åtgärder för att korrigera felen i arbets-
pensionsutdraget, har han eller hon trots allt 
möjlighet att kontrollera sina uppgifter ännu 
vid nästa utdragsdistribution. 
 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Regeringspropositionen har beretts vid so-
cial- och hälsovårdsministeriet i samarbete 
med Pensionsskyddscentralen. Vid bered-
ningen hördes Finlands näringsliv rf, Fin-
lands Fackförbunds Centralorganisation FFC 
rf, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC 
rf, Akava rf, Företagarna i Finland rf, Maa- 
ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 
ry, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, 
Sjömanspensionskassan, finansministeriet 
och Keva. Det har inte begärts några skriftli-
ga remissyttranden om propositionen, efter-
som de med tanke på ärendet centrala parter-
na har deltagit i eller hörts vid beredningen. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1.1 Lagen om pension för arbetstagare 

10 §. Avgörande om tillämpningen av la-
gen. I paragrafen föreskrivs om Pensions-
skyddscentralens behörighet att avgöra huru-
vida lagen ska tillämpas. En motsvarande be-
stämmelse fanns i 1 § 7 mom. i lagen om 
pension för arbetstagare (395/1961). Enligt 
ordalydelsen i det momentet avgörs saken av 
Pensionsskyddscentralen, om det uppstår 
oklarhet om huruvida denna lag ska tillämpas 
på en viss arbetstagare. I samband med den 
lagändring som trädde i kraft år 2007 slopa-
des det separata omnämnandet av oklarhet, 
eftersom det ansågs att ingen begär ett avgö-
rande av Pensionsskyddscentralen i ett ären-
de som inte är oklart. Den ändrade ordalydel-
sen har dock i praktiken orsakat förvirring i 
fråga om när pensionsanstalten själv kan av-
göra ett ärende som gäller tillämpningen av 
denna lag och när det gäller att begära ett av-
görande av Pensionsskyddscentralen. Det fö-
reslås därför att ordalydelsen i 1 mom. för-
tydligas genom att momentet kompletteras 
med ett omnämnande enligt vilket avgörande 
av Pensionsskyddscentralen får begäras om 
det är oklart huruvida denna lag ska tillämpas 
på arbete. 
 
Arbetspensionsutdrag samt utfärdande och 
kontroll av det 

Från och med år 2012 ska pensionsutdraget 
för arbetstagare förutom uppgifter om arbete 
som omfattas av arbetspensionslagarna för 
den privata sektorn också innehålla uppgifter 
om arbete som omfattas av arbetspensionsla-
garna för den offentliga sektorn. När innehål-
let i pensionsutdraget för arbetstagare ändras 
föreslås det att också den nuvarande benäm-
ningen pensionsutdrag ändras till arbetspen-
sionsutdrag. Den föreslagna benämningen är 
ändamålsenligare också eftersom utdraget 

innehåller uppgifter om pensionsberättigande 
arbete förutom för arbetstagare också för fö-
retagare, lantbruksföretagare och stipendia-
ter. På grund av detta föreslås det att mellan-
rubriken före 75 § ändras. 

75 §. Arbetspensionsutdrag. I 1 mom. före-
skrivs om utfärdande av arbetspensionsut-
drag och om de uppgifter som det innehåller. 
Det föreslås att omnämnandet av boende i 
Finland stryks. Ett skriftligt arbetspensions-
utdrag sänds bara till dem som är bosatta i 
Finland, men för att en person ska få ett elek-
troniskt arbetspensionsutdrag krävs det inte 
att han eller hon är bosatt i Finland. 

Enligt gällande lag ska arbetspensionsut-
draget innehålla uppgifter om de pensions-
försäkrade inkomsterna för fem kalenderår 
före det år under vilket utdraget skickades. 
Om skriftliga arbetspensionsutdrag börjar 
sändas mindre ofta i enlighet med det före-
slagna 75 a § 4 mom., nämligen bara vart 
tredje år, blir följden att uppgifterna för det 
år då pensionsutdraget skickas framgår en-
dast en gång av utdraget innan bevisbördan 
för uppgifterna i arbetspensionsutdraget 
överförs från pensionsanstalten till den för-
säkrade. I 1 mom. föreslås därför en ändring 
enligt vilken det skriftliga arbetspensionsut-
draget ska innehålla uppgifter om de pen-
sionsberättigande inkomsterna för sex år före 
det år under vilket utdraget utfärdades. Ar-
betstagaren har då möjlighet att se uppgifter-
na för varje år två gånger i arbetspensionsut-
draget innan bevisbördan när det gäller att 
korrigera fel och brister i utdraget överförs 
till honom eller henne. Detta innebär också 
att pensionsanstalten är skyldig att reda ut 
riktigheten i uppgifterna i arbetspensionsut-
draget för de sex år som föregår det år under 
vilket utdraget utfärdades. I 75 b § föreskrivs 
om pensionsanstaltens retroaktiva utred-
ningsskyldighet. 

Från och med år 2012 ska arbetspensions-
utdraget innehålla uppgifter om arbete enligt 
arbetspensionslagarna för både den privata 
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sektorn och den offentliga sektorn. Det före-
slås därför att den begränsning som för när-
varande finns i 1 mom. 1 punkten ska utgå, 
nämligen begränsningen enligt vilken pen-
sionsutdraget ska innehålla uppgifter om in-
komster enbart enligt arbetspensionslagarna 
för den privata sektorn. För tydlighetens 
skull fogas till momentet samtidigt som en 
ny 2 punkt ett omnämnande enligt vilket ut-
draget ska innehålla uppgifter också om arbe-
te som försäkrats enligt FöPL och LFöPL 
samt de totala arbetsinkomsterna för sådant 
arbete. Dessa uppgifter framgår också för 
närvarande av pensionsutdraget för arbetsta-
gare. Den nuvarande 3 och 4 punkten blir 4 
och 5 punkt. 

Till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. där 
det anges när en pensionsanstalt inom den 
privata sektorn ska utfärda ett arbetspen-
sionsutdrag. Pensionsanstalterna inom den 
offentliga sektorn tillhandahåller en elektro-
nisk tjänst via vilken arbetstagaren kan se sitt 
elektroniska arbetspensionsutdrag. De pen-
sionsutdrag som pensionsanstalterna inom 
den offentliga sektorn och pensionsanstalter-
na inom den privata sektorn utfärdar innehål-
ler samma uppgifter, och därför är det inte 
ändamålsenligt att en arbetstagare får ett ar-
betspensionsutdrag från båda sektorerna. I 
2 mom. föreslås därför bli fastställt när en 
pensionsanstalt inom den privata sektorn ska 
utfärda ett arbetspensionsutdrag. År 2012 ska 
lagen om utfärdande av arbetspensionsutdrag 
år 2012 tillämpas i stället för momentet. 

Enligt 2 mom. ska en pensionsanstalt inom 
den privata sektorn utfärda ett arbetspen-
sionsutdrag när pensionsskyddet för den som 
får utdraget vid utgången av året före det år 
under vilket arbetspensionsutdraget skickas 
eller senast därförinnan har varit ordnat en-
dast enligt arbetspensionslagarna för den pri-
vata sektorn eller parallellt enligt arbetspen-
sionslagarna för den privata sektorn och den 
offentliga sektorn. En pensionsanstalt inom 
den privata sektorn ska dessutom utfärda ett 
arbetspensionsutdrag när pensionsskyddet för 
den som får utdraget vid utgången av året 
före det år under vilket arbetspensionsutdra-
get skickas eller senast därförinnan har ord-
nats endast enligt arbetspensionslagarna för 
den offentliga sektorn och han eller hon ock-
så har inkomster enligt arbetspensionslagarna 

för den privata sektorn under de tre år som 
föregått det år under vilket arbetspensionsut-
draget skickas. 

Till paragrafen fogas ett nytt 3 mom. enligt 
vilket Pensionsskyddscentralen ska utfärda 
ett arbetspensionsutdrag om arbetstagaren 
inte har några inkomster som försäkrats en-
ligt arbetspensionslagarna för den privata 
sektorn eller den offentliga sektorn men har 
registrerade förmånsinkomster enligt 1 mom. 
3 eller 4 punkten. År 2012 ska lagen om ut-
färdande av arbetspensionsutdrag år 2012 
tillämpas i stället för momentet. 

75 a §. Utfärdande av arbetspensionsut-
drag. I 1 mom. föreslås ett omnämnande av 
den huvudprincip som för närvarande konsta-
teras i 75 §, nämligen att arbetspensionsut-
draget kan utfärdas i elektronisk eller skrift-
lig form. Om en arbetstagare så önskar ska 
han eller hon, liksom för närvarande, kunna 
välja att få sitt arbetspensionsutdrag levererat 
enbart via en elektronisk tjänst. Enligt 
2 mom. ska elektroniskt arbetspensionspen-
sionsutdrag, på samma sätt som för närva-
rande, kunna väljas genom inloggning på 
pensionsanstaltens elektroniska tjänst och där 
alternativet enbart elektroniskt arbetspen-
sionsutdrag som leverenssätt för arbetspen-
sionsutdraget. Den elektroniska tjänsten ska, 
så som för närvarande, stå till förfogande 
också för de arbetstagare som inte har valt att 
få sitt arbetspensionsutdrag levererat via den 
elektroniska tjänsten. Sådana arbetstagare 
omfattas då av distributionen av skriftliga ar-
betspensionsutdrag. 

Liksom för närvarande ska de arbetstagare 
som valt enbart elektroniskt arbetspensions-
utdrag kontrollera uppgifterna om sådant 
som berättigar till pension i det elektroniska 
arbetspensionsutdraget. Enligt 3 mom. gäller 
att om en arbetstagare som valt enbart elek-
troniskt arbetspensionsutdrag inte på fyra ka-
lenderår loggar in sig på den elektroniska 
tjänsten, ska den pensionsanstalt som senast 
försäkrat arbetstagarens anställningsförhål-
lande sända ett skriftligt arbetspensionsut-
drag till arbetstagaren under det följande ka-
lenderåret. Det föreslås dock att bestämmel-
sen ändras så att det föreskrivs att pensions-
anstalten i fall av detta slag ska sända ett 
skriftligt arbetspensionsutdrag bara om ar-
betstagaren under dessa fyra kalenderår inte 
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heller på något annat sätt har fått ett arbets-
pensionsutdrag, t.ex. från en pensionsanstalt 
inom den offentliga sektorn eller på egen be-
gäran från en pensionsanstalt inom den priva-
ta sektorn. Ett ytterligare villkor är att arbets-
tagaren under dessa fyra kalenderår har för-
säkrade inkomster enligt arbetspensionsla-
garna för den privata sektorn, registrerade 
perioder för oavlönad tid eller pension som 
tjänats in för tiden för vård av barn under tre 
år eller för tiden för studier. Skriftliga arbets-
pensionsutdrag ska sändas endast till arbets-
tagare som är bosatta i Finland. En ny period 
om fyra kalenderår ska räknas från det år då 
det skriftliga arbetspensionsutdraget skicka-
des. År 2012 ska lagen om utfärdande av ar-
betspensionsutdrag år 2012 tillämpas i stället 
för momentet. 

Till paragrafen fogas ett nytt 4 mom. där 
det föreskrivs om att skicka ett skriftligt ar-
betspensionsutdrag. Det föreslås att skriftliga 
arbetspensionsutdrag ska skickas mindre ofta 
från och med år 2013 så att ett skriftligt ut-
drag erhålls vart tredje år. Ett skriftligt ar-
betspensionsutdrag ska inte sändas, om ar-
betstagaren fått ett arbetspensionsutdrag på 
något annat sätt under året, t.ex. på egen be-
gäran eller genom att ta del av ett elektro-
niskt arbetspensionsutdrag via en elektronisk 
tjänst som tillhandahålls av en pensionsan-
stalt inom den privata eller den offentliga 
sektorn. År 2012 ska lagen om utfärdande av 
arbetspensionsutdrag år 2012 tillämpas i stäl-
let för momentet. 

På basis av bestämmelsen ska skriftliga ar-
betspensionsutdrag sändas endast till arbets-
tagare som är bosatta i Finland. Detta mot-
svarar nuvarande praxis. Orsaken är att pen-
sionsanstalterna inte har tillgång till uttöm-
mande adresser för arbetstagare bosatta ut-
omlands. Ett skriftligt arbetspensionsutdrag 
ska dock kunna fås förutom i samband med 
årsdistributionen också på egen begäran. Ett 
skriftligt arbetspensionsutdrag ska utfärdas 
på arbetstagarens egen begäran bl.a. när ar-
betstagaren t.ex. på grund av att han eller hon 
är bosatt utomlands inte omfattas av distribu-
tionen av skriftliga utdrag och inte har fått 
något arbetspensionsutdrag i elektronisk 
form eller från en pensionsanstalt inom den 
offentliga sektorn det år då han eller hon vill 
ha ett arbetspensionsutdrag. 

Till paragrafen fogas ett nytt 5 mom. med 
motsvarande bestämmelser som de som för 
närvarande finns i 75 b § 3 mom., dock kor-
rigerade med hänvisningsändringar som föl-
jer av de föreslagna ändringarna. Om en ar-
betstagare inte har försäkrade arbetsinkoms-
ter enligt arbetspensionslagarna men har re-
gistrerade förmånsinkomster som avses i 
75 § 1 mom. 3 och 4 punkten, ska Pensions-
skyddscentralen utfärda ett arbetspensionsut-
drag på samma sätt som för närvarande. Till 
dem som inte har några registrerade uppgifter 
ska inget utdrag skickas. År 2012 ska lagen 
om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 
2012 tillämpas i stället för momentet. 

75 b §. Kontroll av arbetspensionsutdra-
get. Syftet med arbetspensionsutdraget är att 
inte bara pensionsanstalterna och Pensions-
skyddscentralen utan också arbetstagarna 
själva ska kunna kontrollera att uppgifterna 
om deras pensionsberättigande arbete och 
oavlönade tider är korrekta. Arbetstagarna 
kan utöva denna tillsyn med hjälp av det 
elektroniska eller skriftliga arbetspensionsut-
drag som en pensionsanstalt inom den privata 
sektorn utfärdat eller via ett arbetspensions-
utdrag som en pensionsanstalt inom den of-
fentliga sektorn utfärdat, eftersom alla dessa 
arbetspensionsutdrag innehåller samma upp-
gifter. 

Enligt 1 mom. har den pensionsanstalt 
skyldighet att på arbetstagarens yrkande reda 
ut uppgifternas riktighet i arbetspensionsut-
draget, om arbetstagaren har upptäckt en 
brist eller ett fel i sina uppgifter. Enligt gäl-
lande bestämmelse är pensionsanstalten inte 
skyldig att reda ut dessa uppgifter retroaktivt 
för längre tid än de fem kalenderår som före-
gått det år då pensionsutdraget utfärdades. 
Det föreslås att 1 mom. ändras så att den 
pensionsanstalt till vars uppgifter det hör att 
reda ut saken ska vara skyldig att reda ut 
uppdagade brister och fel i arbetspensionsut-
draget för de sex kalenderår som föregått det 
år då utdraget utfärdades, i stället för för fem 
år enligt gällande lag. Även 2 mom. ändras 
så att det föreskrivs att brister och fel i äldre 
uppgifter än uppgifter för de sex åren ska 
korrigeras, om arbetstagaren lägger fram 
ostridiga bevis. Bevisningsskyldigheten över-
förs således till arbetstagaren, om uppgifterna 
är äldre än sex år. 
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Enligt gällande 1 mom. ska den pensions-
anstalt som utfärdat utdraget reda ut att upp-
gifterna i pensionsutdraget är riktiga. Enligt 
8 § 5 mom. i lagen om införande av lagen om 
pension för arbetstagare gäller dock att rik-
tigheten av uppgifterna om de arbetsinkoms-
ter enligt arbetspensionslagarna för den pri-
vata sektorn som till den 31 december 2012 
framgår av pensionsutdraget ska redas ut av 
den pensionsanstalt som har ordnat pensions-
skyddet för det arbete som utredningen gäll-
er. Samma pensionsanstalt ska också ge ett 
beslut med anledning av utredningen. Den 
pensionsanstalt som utfärdat utdraget överför 
ärendet till den behöriga pensionsanstalten. 
Det har visat sig att förfarandet enligt lagen 
om införande av pension för arbetstagare har 
fungerat väl, och för att förfarandet ska kun-
na fortsätta bör en bestämmelse om detta fo-
gas till ArPL. Det föreslås att bestämmelsen 
med preciserat innehålla tas in i 1 och 
3 mom. så att den gäller tills vidare. Samti-
digt upphävs 8 § 5 mom. i lagen om införan-
de av lagen om pension för arbetstagare. 

Enligt det föreslagna 1 mom. gäller att om 
en arbetstagare konstaterar en brist eller ett 
fel i sina uppgifter om sådant som ligger till 
grund för pension ska han eller hon hos den 
pensionsanstalt som utfärdat utdraget yrka på 
att uppgifternas riktighet reds ut. Den pen-
sionsanstalt som utfärdat utdraget eller Pen-
sionsskyddscentralen ska lämna över ärendet 
för behandling i den pensionsanstalt till vars 
uppgifter det hör att ordna pensionsskyddet 
för det arbete som utredningen gäller, eller 
för behandling i Pensionsskyddscentralen. 
Ett ärende ska lämnas över för behandling i 
Pensionsskyddscentralen i de fall där arbets-
givaren inte i någon pensionsanstalt har nå-
gon sådan försäkring till vilken det arbete 
som utredningen gäller kan hänföras. Till 
momentet fogas också ett omnämnande av 
arbetspensionsutdrag som utfärdats av en 
pensionsanstalt inom den offentliga sektorn. 
Bevisbördan för uppgifter som är äldre än 
sex år överförs således på arbetstagaren ock-
så när han eller hon har fått information om 
sina uppgifter om arbete och inkomster inom 
den privata sektorn endast via ett arbetspen-
sionsutdrag som utfärdats av en pensionsan-
stalt inom den offentliga sektorn. 

Det föreslås att hänvisningarna i 1—3 
mom. till olika punkter i 75 § 1 mom. ändras 
så att de stämmer överens med de föreslagna 
ändringarna av 75 §. 

Det föreslås att de bestämmelser om ar-
betspensionsutdrag utfärdade av Pensions-
skyddscentralen som för närvarande finns i 
3 mom. tas in i 75 a § 5 mom. Den bestäm-
melse om arbetstagarens rätt att få ett beslut 
om de uppgifter som påverkar hans eller 
hennes pensionsrätt föreslås därför bli över-
förd till 3 mom. 

Enligt det föreslagna 3 mom. ska ett beslut 
om de pensionsgrundande uppgifterna ges av 
den pensionsanstalt till vars uppgifter det hör 
att ordna pensionsskyddet för det arbete som 
utredningen gäller eller av Pensionsskydds-
centralen. Ett beslut om förmåner för oavlö-
nad tid ska ges av den pensionsanstalt som 
utfärdat ett arbetspensionsutdrag som avses i 
denna lag. Pensionsskyddscentralen ska ge 
ett beslut om förmånerna för oavlönad tid i 
de fall där en arbetstagare inte har några an-
ställningar som varit försäkrade eller ska för-
säkras enligt arbetspensionslagarna för den 
privata sektorn. Om det på basis av respons 
på arbetspensionsutdraget konstateras att ar-
betstagaren har utfört arbete som omfattas av 
arbetspensionslagarna, ska ett beslut också 
om förmåner för oavlönad tid ges av den 
pensionsanstalt där arbetet har försäkrats el-
ler ska försäkras. I de fall där uppgifterna en-
ligt 75 b § 1 och 2 mom. hänför sig till ett 
tillämpningsärende enligt 10 § som behand-
las av Pensionsskyddscentralen, ska Pen-
sionsskyddscentralen ge beslut också om 
dessa uppgifter. 

Om en arbetstagare inte har fått något ar-
betspensionsutdrag, ska en brist eller ett fel i 
de registrerade uppgifterna om inkomster re-
das ut av den pensionsanstalt till vars uppgif-
ter det hör att ordna pensionsskyddet för ar-
betet i fråga. En sådan situation kan före-
komma t.ex. när en arbetstagare är bosatt ut-
omlands och inte anlitar en elektronisk tjänst 
som en pensionsanstalt tillhandahåller. Den 
pensionsanstalt inom den privata sektorn som 
senast försäkrat arbetstagarens anställnings-
förhållande ska reda ut en brist eller ett fel i 
uppgifterna om oavlönad tid. Om en arbets-
tagare inte har några sådana inkomster inom 
den privata sektorn som varit försäkrade eller 
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ska försäkras, ska Pensionsskyddscentralen 
utreda en brist eller ett fel i uppgifterna om 
oavlönad tid. Enligt rättspraxis är bevisbör-
dan för utredning av gamla uppgifter inte lika 
tung när arbetstagaren inte har fått något ar-
betspensionsutdrag. Om det blir aktuellt att 
reda ut ett ärende från tiden före de sex år 
före det år då begäran om utredning väcktes, 
ska arbetstagaren lägga fram tillräcklig ut-
redning som stöd för sitt yrkande. 

Med tillräcklig utredning avses utredning 
utifrån vilken det kan anses att existensen av 
en anställning och inkomsterna från den har 
utretts grundligt. Om det inte finns några lö-
neuppgifter om eller löneintyg från anställ-
ningen, kan lönen fastställas t.ex. på basis av 
uppskattning, om det finns tillgängliga upp-
gifter som behövs för uppskattningen. Upp-
skattningen av lönen bygger på uppgifter från 
arbetsgivaren samt t.ex. uppgifter om skatte-
öre eller löneuppgifter för andra som varit 
anställda hos samma arbetsgivare och utfört 
likadant arbete. Även arbetstagarens arbets-
historia och hans eller hennes egen uppskatt-
ning om lönen samt övriga omständigheter 
som uppdagats vid utredningen påverkar 
uppskattningen. 

198 §. Rätt att få uppgifter för avgörande 
av ärenden och verkställighet av lagstadgade 
uppgifter. För att kunna utforma ett arbets-
pensionsutdrag med uppgifter om det totala 
arbetspensionsskyddet måste pensionsanstal-
terna och Pensionsskyddscentralen få sekre-
tessbelagda uppgifter av varandra och av 
andra pensionsanstalter som sköter arbets-
pensionsskyddet. Det föreslås att ett nytt 
2 mom. fogas till paragrafen. Enligt momen-
tet ska Pensionsanstalterna och Pensions-
skyddscentralen ha rätt att av de pensionsan-
stalter som sköter pensionsskyddet enligt ar-
betspensionslagarna få de uppgifter om pen-
sionsskyddet enligt arbetspensionslagarna 
som är nödvändiga för arbetspensionsutdra-
get och förhandsrådgivningen om arbetspen-
sion. Pensionsanstalterna ska ha rätt att få 
motsvarande uppgifter även av Pensions-
skyddscentralen. 

För förhandsrådgivningen kan pensionsan-
stalterna och Pensionsskyddscentralen even-
tuellt behöva få av varandra och av andra 
pensionsanstalter även andra uppgifter än de 
som ska framgå av arbetspensionsutdraget. 

För förhandsrådgivningen ska pensionsan-
stalterna och Pensionsskyddscentralen kunna 
få registeruppgifter om t.ex. anställningar 
och pensionsperioder som är av betydelse för 
pensionsskyddet. Uppgifter om personens 
hälsotillstånd behövs inte vid förhandsråd-
givningen, och sådana uppgifter kan inte be-
traktas som nödvändiga uppgifter enligt mo-
mentet. Enligt ArPL 211 § har den pensions-
anstalt hos vilken en arbetsgivare har ordnat 
sina anställdas pensionsskydd det primära 
ansvaret för rådgivningen i ärenden som hör 
till den lagens tillämpningsområde. Enligt 
2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen 
(397/2006) har också Pensionsskyddscentra-
len till uppgift att ge råd om arbetspensioner-
na. Med stöd av hänvisningsbestämmelsen i 
SjPL 215 § 4 mom. 2 punkten, FöPL 146 § 
4 mom. 2 punkten och LFöPL 138 § 5 mom. 
2 punkten kommer den ändrade 198 § att till-
lämpas också vid verkställigheten av dessa 
lagar. Paragrafens nuvarande 2 mom. blir ett 
nytt 3 mom. 
 
 
1.2 Lagen om sjömanspensioner 

Arbetspensionsutdrag samt utfärdande och 
kontroll av det 

Eftersom pensionsutdraget i fortsättningen 
kommer att innehålla uppgifter om en per-
sons totala arbetspensionsskydd, föreslås det 
att benämningen pensionsutdrag ändras till 
arbetspensionsutdrag. På grund av detta före-
slås det att mellanrubriken före 81 § ändras. 

81 §. Arbetspensionsutdrag. I paragrafen 
föreslås motsvarande ändringar som i ArPL 
75 §. 

81 a §. Utfärdande av arbetspensionsut-
drag. I paragrafen föreslås motsvarande änd-
ringar som i ArPL 75 a §. 

81 b §. Kontroll av arbetspensionsutdra-
get. I paragrafen föreslås motsvarande änd-
ringar som i ArPL 75 b §. 
 
 
1.3 Lagen om pension för företagare 

7 §. Avgörande om tillämpningen av lagen. 
I paragrafen föreslås motsvarande ändring 
som i ArPL 10 §. 



 RP 74/2011 rd  
  

 

15

Arbetspensionsutdrag samt utfärdande och 
kontroll av det 

Eftersom pensionsutdraget i fortsättningen 
kommer att innehålla uppgifter om en per-
sons totala arbetspensionsskydd, föreslås det 
att benämningen pensionsutdrag ändras till 
arbetspensionsutdrag. På grund av detta före-
slås det att mellanrubriken före 69 § ändras. 

69 §. Arbetspensionsutdrag. I paragrafen 
föreslås motsvarande ändringar som i ArPL 
75 §. 

69 a §. Utfärdande av arbetspensionsut-
drag. I paragrafen föreslås motsvarande änd-
ringar som i ArPL 75 a §. 

69 b §. Kontroll av arbetspensionsutdra-
get. I paragrafen föreslås motsvarande änd-
ringar som i ArPL 75 b §. 
 
 
1.4 Lagen om pension för lantbruksföre-

tagare 

9 §. Avgörande om tillämpningen av lagen. 
I paragrafen föreslås motsvarande ändring 
som i ArPL 10 §. 
 
 
Arbetspensionsutdrag samt utfärdande och 
kontroll av det 

Eftersom pensionsutdraget i fortsättningen 
kommer att innehålla uppgifter om en per-
sons totala arbetspensionsskydd, föreslås det 
att benämningen pensionsutdrag ändras till 
arbetspensionsutdrag. På grund av detta före-
slås det att mellanrubriken före 75 § ändras. 

75 §. Arbetspensionsutdrag. I paragrafen 
föreslås motsvarande ändringar som i ArPL 
75 §. Vad som i LFöPL och i lagen om infö-
rande av lagen om pension för lantbruksföre-
tagare föreskrivs om lantbruksföretagare och 
lantbruksföretagarverksamhet gäller på mot-
svarande sätt också stipendiater och stipen-
diefinansierat arbete. 

75 a §. Utfärdande av arbetspensionsut-
drag. I paragrafen föreslås motsvarande änd-
ringar som i ArPL 75 a §. 

75 b §. Kontroll av arbetspensionsutdra-
get. I paragrafen föreslås motsvarande änd-
ringar som i ArPL 75 b §. 
 

1.5 Lagen om införande av lagen om 
pension för arbetstagare 

8 §. Det föreslås att 2 mom. upphävs, efter-
som på grund av de föreslagna ändringarna 
av ArPL den tid av sex år tillämpas från och 
med år 2012. Det föreslås att hänvisningarna 
i 3 mom. ändras på det sätt som krävs enligt 
de föreslagna ändringarna av ArPL 75 och 
75 b §. Det föreslås att 5 mom. upphävs, ef-
tersom det föreslås att bestämmelserna i 
momentet i preciserad form tas in i ArPL 
75 b § 1 och 3 mom. 

9 §. Det föreslås att hänvisningen till ArPL 
75 b § 1 och 2 mom. stryks. I momenten fö-
reskrivs om den tid för vilken arbetsgivaren 
och arbetstagaren ska reda ut och lägga fram 
bevis för fel eller brister i ett arbetspensions-
utdrag. I propositionen föreslås det att tiden 
ändras från fem år till sex år. Den nya tiden 
anges i 8 § 2 mom. 
 
1.6 Lagen om införande av lagen om 

sjömanspensioner 

4 §. Det föreslås att 2 mom. upphävs, efter-
som på grund av de föreslagna ändringarna 
av SjPL den tid av sex år tillämpas från och 
med år 2012. Det föreslås att hänvisningarna 
i 2 och 3 mom. ändras på det sätt som krävs 
enligt de föreslagna ändringarna av SjPL 81 
och 81 b §. Det föreslås att 5 mom. upphävs 
på motsvarande sätt som 8 § 5 mom. i lagen 
om införande av lagen om pension för arbets-
tagare. Det föreslås att bestämmelserna i 
momentet i preciserad form tas in i SjPL 
81 b § 1 och 3 mom. 

5 §. Det föreslås att paragrafen ändras på 
motsvarande sätt som 9 § i lagen om införan-
de av lagen om pension för arbetstagare. 
 
1.7 Lagen om införande av lagen om 

pension för företagare 

11 §. Det föreslås att 2 mom. upphävs, ef-
tersom på grund av de föreslagna ändringar-
na av FöPL den tid av sex år tillämpas från 
och med år 2012. Det föreslås att hänvis-
ningarna i 2 och 3 mom. ändras på det sätt 
som krävs enligt de föreslagna ändringarna 
av FöPL 69 och 69 b §. 
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12 §. Det föreslås att paragrafen ändras på 
motsvarande sätt som 9 § i lagen om införan-
de av lagen om pension för arbetstagare. 
 
1.8 Lagen om införande av lagen om 

pension för lantbruksföretagare 

10 §. Det föreslås att 2 mom. upphävs, ef-
tersom på grund av de föreslagna ändringar-
na av LFöPL den tid av sex år tillämpas från 
och med år 2012. Det föreslås att hänvis-
ningarna i 2 och 3 mom. ändras på det sätt 
som krävs enligt de föreslagna ändringarna 
av LFöPL 75 och 75 b §. 

11 §. Det föreslås att paragrafen ändras på 
motsvarande sätt som 9 § i lagen om införan-
de av lagen om pension för arbetstagare. 
 
 
1.9 Lagen om utfärdande av arbetspen-

sionsutdrag år 2012 

1 §. Lagens tillämpningsområde. Enligt pa-
ragrafen ska denna lag tillämpas när arbets-
pensionsutdrag enligt ArPL, SjPL, FöPL och 
LFöPL utfärdas år 2012. 

2 §. Utfärdande av arbetspensionsutdrag 
år 2012. I 1 mom. anges i vilka fall den pen-
sionsanstalt som avses i ArPL, Lantbruksfö-
retagarnas pensionsanstalt eller Sjömanspen-
sionskassan ska utfärda ett arbetspensionsut-
drag år 2012. Förutom pensionsanstalterna 
inom den privata sektorn ska också pensions-
anstalterna inom den offentliga sektorn i fort-
sättningen utfärda arbetspensionsutdrag för 
arbetstagare som omfattas av pensionsskyd-
det enligt arbetspensionslagarna för den of-
fentliga sektorn. År 2012 ska pensionsanstal-
terna inom den offentliga sektorn utfärda 
skriftliga arbetspensionsutdrag för arbetsta-
gare och efter år 2012 i regel i elektronisk 
form. 

De arbetspensionsutdrag som pensionsan-
stalterna inom den offentliga sektorn och 
pensionsanstalterna inom den privata sektorn 
utfärdar innehåller samma uppgifter, och där-
för är det inte ändamålsenligt att en arbetsta-
gare får ett arbetspensionsutdrag från båda 
sektorerna. År 2012 ska därför en pensions-
anstalt inom den privata sektorn utfärda ett 
arbetspensionsutdrag när pensionsskyddet för 
den som får utdraget vid utgången av år 2011 

eller senast därförinnan har varit försäkrat 
endast enligt arbetspensionslagarna för den 
privata sektorn. En pensionsanstalt inom den 
privata sektorn ska dessutom sända ett ar-
betspensionsutdrag när pensionsskyddet för 
den som får utdraget vid utgången av år 2011 
eller senast därförinnan har ordnats parallellt 
enligt arbetspensionslagarna för den privata 
sektorn och den offentliga sektorn. Det krävs 
då dessutom att pensionsskyddet enligt ar-
betspensionslagarna för den privata sektorn 
har ordnats enligt FöPL eller SjPL, att arbets-
tagaren har fortlöpande tilläggspensions-
skydd enligt lagen om införande av lagen om 
pension för arbetstagare eller att pensions-
skyddet enligt arbetspensionslagarna för den 
privata sektorn har ordnats i en pensionsstif-
telse eller kassa vars inkomstuppgifter inte 
har registrerats i ett för arbetspensionssyste-
met gemensamt system för intjäning. 

Enligt 2 mom. ska ett arbetspensionsutdrag 
sändas också till en arbetstagare som inte har 
några arbetsinkomster som försäkrats enligt 
arbetspensionslagarna men trots allt har regi-
strerade förmåner som betalats för oavlönad 
tid. Arbetspensionsutdraget ska då skickas av 
Pensionsskyddscentralen. Den som inte ens 
har några registeruppgifter om oavlönad tid 
kommer att få ett brev år 2012. 

3 §. Utfärdande av ett skriftligt arbetspen-
sionsutdrag år 2012. I paragrafen föreskrivs 
om i vilka fall arbetstagaren ska få ett skrift-
ligt arbetspensionsutdrag år 2012. Skriftliga 
utdrag kommer att sändas mindre ofta från 
och med år 2013. Enligt 1 mom. ska pen-
sionsanstalten år 2012 sända ett skriftligt 
pensionsutdrag till sådana mottagare av ut-
draget som inte har valt enbart elektroniskt 
pensionsutdrag och som inte det året har fått 
något pensionsutdrag från en pensionsanstalt 
inom den offentliga sektorn eller från en pen-
sionsanstalt inom den privata sektorn på be-
gäran eller via en elektronisk tjänst som till-
handahålls av en pensionsanstalt. Det skrift-
liga utdraget ska utfärdas av den pensionsan-
stalt som har försäkrat arbetstagaren vid ut-
gången av år 2011 eller senast därförinnan. 
Pensionsskyddscentralen ska utfärda ett 
skriftligt pensionsutdrag i de fall som nämns 
i 2 § 2 mom. Ett skriftligt utdrag ska kunna 
utfärdas år 2012 också på en försäkrads egen 
begäran. 
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4 §. Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i 
kraft vid ingången av år 2012, och den ska 
gälla till utgången av år 2012. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
den nya lagen ska få vidtas innan lagen träder 
i kraft. 
 
 
2  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2012. Bestämmelserna i 75 § 2 och 3 mom. 
och 75 a § 3—5 mom. i lagen om pension för 
arbetstagare, 81 § 2 och 3 mom. och 81 a § 

3—5 mom. i lagen om sjömanspensioner, 
69 § 2 och 3 mom. och 69 a § 3—5 mom. i 
lagen om pension för företagare samt 75 § 2 
och 3 mom. och 75 a § 3—5 mom. i lagen 
om pension för lantbruksföretagare ska dock 
tillämpas först från och med den 1 januari 
2013. År 2012 ska lagen om utfärdande av 
arbetspensionsutdrag år 2012 tillämpas i stäl-
let för dessa. Den lagen avses träda i kraft 
den 1 januari 2012 och ska gälla till och med 
den 31 december 2012. 
 

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

 
 
 
 
 
 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om pension för arbetstagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 10 §, 75 § och mellanrubriken före 

den, 75 a och 75 b § samt 198 §, 
av dem 75 § och mellanrubriken före den samt 75 a och 75 b § sådana de lyder i lag 

1097/2008 och 198 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 354/2010 och 1274/2006, som 
följer: 
 
 

10 § 

Avgörande om tillämpningen av lagen 

Om det är oklart huruvida denna lag ska 
tillämpas på ett arbete, avgörs saken av Pen-
sionsskyddscentralen på ansökan av den som 
låter utföra arbete, arbetstagaren, den som ut-
för arbete eller pensionsanstalten. 
 

Arbetspensionsutdrag samt utfärdande och 
kontroll av det 

75 § 

Arbetspensionsutdrag 

Varje arbetstagare i åldern 18—67 år får ett 
arbetspensionsutdrag över de av hans eller 
hennes inkomster som berättigar till pension. 
Arbetspensionsutdraget innehåller följande 
uppgifter för sex kalenderår före det år under 
vilket utdraget utfärdas 

1) de arbetsinkomster som berättigar till 
pension enligt arbetspensionslagarna, särskilt 
för varje arbetsgivare,  

2) sådant arbete som berättigar till pension 
och har försäkrats enligt lagen om pension 

för företagare eller lagen om pension för 
lantbruksföretagare samt de totala arbetsin-
komsterna för det arbetet, 

3) de inkomster som ligger till grund för 
förmåner som betalats för oavlönad tid och 
som berättigar till pension, särskilt för varje 
förmånsslag, 

4) grunden och den tid för vilken pension 
intjänas enligt lagen om pensionsersättning 
som skall betalas av statens medel för tiden 
för vård av barn under tre år eller för tiden 
för studier, och 

5) den intjänade pensionen vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget utfärdas. 

Pensionsanstalten utfärdar ett arbetspen-
sionsutdrag till 

1) den vars pensionsskydd vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget skickas eller senast därförinnan har 
ordnats endast enligt arbetspensionslagarna 
för den privata sektorn eller parallellt enligt 
arbetspensionslagarna för den privata sektorn 
och den offentliga sektorn, och 

2) den vars pensionsskyd vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget skickas eller senast därförinnan har 
ordnats endast enligt arbetspensionslagarna 
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för den offentliga sektorn och han eller hon 
också har sådana arbetsinkomster enligt ar-
betspensionslagarna för den privata sektorn 
som berättigar till pension under de tre år 
som föregår det år under vilket arbetspen-
sionsutdraget skickas. 

Pensionsskyddscentralen utfärdar ett ar-
betspensionsutdrag till den som inte har någ-
ra registrerade arbetsinkomster som enligt 
arbetspensionslagarna berättigar till pension 
men har registrerade förmånsperioder enligt 
1 mom. 3 eller 4 punkten. 
 

75 a § 

Utfärdande av arbetspensionsutdrag 

Arbetspensionsutdraget för arbetstagare ut-
färdas i elektronisk eller skriftlig form. 

Om en arbetstagare vill ha arbetspensions-
utdraget enbart i elektronisk form, ska han el-
ler hon välja det elektroniska pensionsutdra-
get i pensionsanstaltens elektroniska tjänst. 
Vid inloggningen på den elektroniska tjäns-
ten ska datasäker och bevislig identifierings-
teknik användas. Arbetstagaren får det elek-
troniska arbetspensionsutdraget via en elek-
tronisk tjänst som tillhandahålls av den pen-
sionsanstalt där arbetstagarens anställnings-
förhållande var försäkrat vid den tidpunkt då 
det elektroniska arbetspensionsutdraget ut-
färdas eller senast därförinnan. 

Om en i Finland bosatt arbetstagare som 
valt enbart det elektroniska arbetspensionsut-
draget inte på fyra kalenderår loggar in sig på 
den tjänst där det elektroniska arbetspen-
sionsutdraget ingår och inte under denna tid 
på något annat sätt har fått ett arbetspen-
sionsutdrag från en pensionsanstalt inom den 
privata eller den offentliga sektorn, ska den 
pensionsanstalt som senast försäkrat arbets-
tagarens anställningsförhållande sända ett 
skriftligt arbetspensionsutdrag till arbetstaga-
ren under det följande kalenderåret. Ett 
skriftligt arbetspensionsutdrag sänds dock 
inte, om arbetstagaren under dessa fyra ka-
lenderår inte har några arbetsinkomster enligt 
arbetspensionslagarna för den privata sektorn 
eller förmånsperioder som avses i 75 § 
1 mom. 3 och 4 punkten. 

Ett skriftligt arbetspensionsutdrag ska sän-
das till en i Finland bosatt arbetstagare vart 

tredje år, om arbetstagaren inte under det år 
som utdraget ska skickas har fått ett arbets-
pensionsutdrag från en pensionsanstalt inom 
den privata eller den offentliga sektorn. Ett 
skriftligt arbetspensionsutdrag kan utfärdas 
för en arbetstagare också på hans eller hen-
nes begäran. Det skriftliga arbetspensionsut-
draget sänds av den pensionsanstalt där ar-
betstagarens anställningsförhållande var för-
säkrat vid utgången av kalenderåret före det 
år under vilket utdraget skickas eller senast 
därförinnan. 

Vad som föreskrivs i 3 och 4 mom. om 
sändande av arbetspensionsutdrag tillämpas 
även när Pensionsskyddscentralen utfärdar 
ett arbetspensionsutdrag med stöd av 75 § 
3 mom. Arbetstagaren kan också välja och 
kontrollera det elektroniska arbetspensions-
utdraget i en för arbetspensionssystemet 
gemensam elektronisk tjänst genom att logga 
in sig på tjänsten på det sätt som föreskrivs i 
2 mom. 
 

75 b § 

Kontroll av arbetspensionsutdraget 

Om en arbetstagare som har fått ett arbets-
pensionsutdrag som avses i 75 § eller ett ar-
betspensionsutdrag som utfärdats av en pen-
sionsanstalt inom den offentliga sektorn kon-
staterar en brist eller ett fel i de i 75 § 
1 mom. 1, 3 eller 4 punkten avsedda uppgif-
ter om vad som berättigar till pension, ska 
han eller hon hos den pensionsanstalt som ut-
färdat utdraget eller hos Pensionsskyddscen-
tralen yrka på att uppgifternas riktighet ut-
reds. Arbetstagaren ska vid behov lägga fram 
sådan utredning om grunderna för sitt yrkan-
de som skäligen kan förutsättas av honom el-
ler henne. Den pensionsanstalt som utfärdat 
arbetspensionsutdraget lämnar över ärendet 
för behandling i den pensionsanstalt inom 
den privata eller den offentliga sektorn till 
vars uppgifter det hör att ordna pensions-
skyddet för det arbete som utredningen gäll-
er, eller för behandling i Pensionsskyddscen-
tralen. Pensionsanstalten och Pensions-
skyddscentralen är inte skyldiga att reda ut 
uppgifterna från den privata sektorn retroak-
tivt för längre tid än de sex kalenderår som 
föregått utfärdandet av pensionsutdraget. 
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Om arbetstagaren ostridigt visar att han el-
ler hon före de sex år som nämns ovan har 
haft sådana inkomster eller förmåner inom 
den privata sektorn som avses i 75 § 1 mom. 
1, 3 eller 4 punkten och som berättigar till 
pension men som inte på rätt sätt beaktats 
som pensionsberättigande, beaktar pensions-
anstalten eller Pensionsskyddscentralen upp-
gifterna retroaktivt. Ostridigt påvisade ar-
betsinkomster beaktas som inkomster för ut-
betalningsåret, och inkomster som ligger till 
grund för förmåner för oavlönad tid, tid för 
vård av barn under tre år och studietid beak-
tas som inkomster för de år till vilka för-
månstiden, vårdtiden eller studierna hänför 
sig. 

När det gäller uppgifter från den privata 
sektorn har arbetstagaren rätt att få ett beslut 
om uppgifterna om vad som berättigar till 
pension i de fall som avses i 1 och 2 mom. 
När det gäller arbetsinkomster ges beslutet av 
den pensionsanstalt som rett ut arbets- och 
inkomstuppgifterna eller av Pensionsskydds-
centralen, och när det gäller de uppgifter som 
avses i 75 § 1 mom. 3 och 4 punkten ges 
uppgifterna av den pensionsanstalt som ut-
färdat det arbetspensionsutdrag som avses i 
75 § eller av Pensionsskyddscentralen. Om 
uppgifterna enligt 1 och 2 mom. hänför sig 
till ett sådant i 10 § avsett ärende om till-
lämpning av lagen som behandlas av Pen-
sionsskyddscentralen, ger Pensionsskydds-
centralen beslut också om dessa uppgifter. 
 

198 § 

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

gifter 

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

1) av en arbetsgivare, en försäkrings- och 
pensionsanstalt som verkställer lagstadgad 
försäkring och av myndigheter och andra in-
stanser på vilka offentlighetslagen tillämpas 
få de uppgifter som är nödvändiga för avgö-

randet av ett anhängigt försäkrings-, pen-
sions- eller förmånsärende eller som annars 
är nödvändiga vid verkställigheten av uppgif-
ter som föreskrivs i denna lag eller i lagen 
om Pensionsskyddscentralen, i EU:s grund-
förordning om social trygghet eller EU:s till-
lämpningsförordning om social trygghet eller 
i en överenskommelse om social trygghet, 

2) av läkare och andra yrkesutbildade per-
soner som avses i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården och av 
sådana verksamhetsenheter för hälso- och 
sjukvården som avses i 2 § 4 punkten i lagen 
om patientens ställning och rättigheter 
(785/1992) samt av den som verkställer re-
habilitering och av andra verksamhetsenheter 
för hälso- och sjukvården, socialservicepro-
ducenter eller vårdinrättningar på begäran få 
av dessa uppgjorda utlåtanden och övriga 
uppgifter om den pensionssökandes journal-
handlingar, rehabilitering, hälsotillstånd, vård 
och arbetsförmåga som behövs för att verk-
ställa de uppgifter som avses ovan i 1 punk-
ten, om sökanden inte själv lämnar dessa 
uppgifter. 

Pensionsanstalterna och Pensionsskydds-
centralen har rätt att trots sekretessbestäm-
melserna och andra begränsningar som gäller 
erhållande av uppgifter av de pensionsanstal-
ter som sköter pensionsskyddet enligt de la-
gar som nämns i 3 § få de uppgifter om pen-
sionsskyddet enligt arbetspensionslagarna 
som är nödvändiga för arbetspensionsutdra-
get och förhandsrådgivningen om arbetspen-
sion. Pensionsanstalterna har rätt att få mot-
svarande uppgifter även av Pensionsskydds-
centralen. 

Uppgifter som avses i denna paragraf får 
sökas med hjälp av teknisk anslutning utan 
samtycke av den vars intressen tystnadsplik-
ten är avsedd att skydda. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

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

stämmelserna i 75 § 2 och 3 mom. samt 
75 a § 3—5 mom. tillämpas dock först från 
och med den          20  .  

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 sjömanspensioner 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 81 § och mellanrubriken före den samt 

81 a och 81 b §, sådana de lyder i lag 1103/2008, som följer: 
 
 

Arbetspensionsutdrag samt utfärdande och 
kontroll av det 

81 § 

Arbetspensionsutdrag 

Varje arbetstagare i åldern 18—67 år får ett 
arbetspensionsutdrag över de av hans eller 
hennes inkomster som berättigar till pension. 
Arbetspensionsutdraget innehåller följande 
uppgifter för sex kalenderår före det år under 
vilket utdraget utfärdas 

1) de arbetsinkomster som berättigar till 
pension enligt arbetspensionslagarna, särskilt 
för varje arbetsgivare, 

2) sådant arbete som berättigar till pension 
och har försäkrats enligt lagen om pension 
för företagare eller lagen om pension för 
lantbruksföretagare samt de totala arbetsin-
komsterna för det arbetet, 

3) de inkomster som ligger till grund för 
förmåner som betalats för oavlönad tid och 
som berättigar till pension, särskilt för varje 
förmånsslag, 

4) grunden och den tid för vilken pension 
intjänas enligt lagen om pensionsersättning 
som skall betalas av statens medel för tiden 
för vård av barn under tre år eller för tiden 
för studier, och 

5) den intjänade pensionen vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget utfärdas. 

Pensionskassan eller en annan pensionsan-
stalt inom den privata sektorn utfärdar ett ar-
betspensionsutdrag till 

1) den vars pensionsskydd vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget skickas eller senast därförinnan har 
ordnats endast enligt arbetspensionslagarna 
för den privata sektorn eller parallellt enligt 
arbetspensionslagarna för den privata sektorn 
och den offentliga sektorn, och 

2) den vars pensionsskydd vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget skickas eller senast därförinnan har 
ordnats endast enligt arbetspensionslagarna 
för den offentliga sektorn och han eller hon 
också har sådana arbetsinkomster enligt ar-
betspensionslagarna för den privata sektorn 
som berättigar till pension under de tre år 
som föregår det år under vilket arbetspen-
sionsutdraget skickas. 

Pensionsskyddscentralen utfärdar ett ar-
betspensionsutdrag till den som inte har någ-
ra registrerade arbetsinkomster som enligt 
arbetspensionslagarna berättigar till pension 
men har registrerade förmånsperioder enligt 
1 mom. 3 eller 4 punkten. 
 

81 a § 

Utfärdande av arbetspensionsutdrag 

Arbetspensionsutdraget för arbetstagare ut-
färdas i elektronisk eller skriftlig form. 
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Om en arbetstagare vill ha arbetspensions-
utdraget enbart i elektronisk form, ska han el-
ler hon välja det elektroniska pensionsutdra-
get i pensionskassans elektroniska tjänst. Vid 
inloggningen på den elektroniska tjänsten ska 
datasäker och bevislig identifieringsteknik 
användas. Arbetstagaren får det elektroniska 
arbetspensionsutdraget via en elektronisk 
tjänst som tillhandahålls av den pensionsan-
stalt där arbetstagarens anställningsförhål-
lande var försäkrat vid den tidpunkt då det 
elektroniska arbetspensionsutdraget utfärdas 
eller senast därförinnan. 

Om en i Finland bosatt arbetstagare som 
valt enbart det elektroniska arbetspensionsut-
draget inte på fyra kalenderår loggar in sig på 
den tjänst där det elektroniska arbetspen-
sionsutdraget ingår och inte under denna tid 
på något annat sätt har fått ett arbetspen-
sionsutdrag från en pensionsanstalt inom den 
privata eller den offentliga sektorn, ska den 
pensionsanstalt som senast försäkrat arbets-
tagarens anställningsförhållande sända ett 
skriftligt arbetspensionsutdrag till arbetstaga-
ren under det följande kalenderåret. Ett 
skriftligt arbetspensionsutdrag sänds dock 
inte, om arbetstagaren under dessa fyra ka-
lenderår inte har några arbetsinkomster enligt 
arbetspensionslagarna för den privata sektorn 
eller förmånsperioder som avses i 81 § 
1 mom. 3 och 4 punkten. 

Ett skriftligt arbetspensionsutdrag ska sän-
das till en i Finland bosatt arbetstagare vart 
tredje år, om arbetstagaren inte under det år 
som utdraget ska skickas har fått ett arbets-
pensionsutdrag från en pensionsanstalt inom 
den privata eller den offentliga sektorn. Ett 
skriftligt arbetspensionsutdrag kan utfärdas 
för en arbetstagare också på hans eller hen-
nes begäran. Det skriftliga arbetspensionsut-
draget sänds av pensionskassan eller den 
pensionsanstalt inom den privata sektorn där 
arbetstagarens anställningsförhållande var 
försäkrat vid utgången av kalenderåret före 
det år under vilket utdraget skickas eller se-
nast därförinnan. 

Vad som föreskrivs i 3 och 4 mom. om 
sändande av arbetspensionsutdrag tillämpas 
även när Pensionsskyddscentralen utfärdar 
ett arbetspensionsutdrag med stöd av 81 § 
3 mom. Arbetstagaren kan också välja och 
kontrollera det elektroniska arbetspensions-

utdraget i en för arbetspensionssystemet 
gemensam elektronisk tjänst genom att logga 
in sig på tjänsten på det sätt som föreskrivs i 
2 mom. 
 
 

81 b § 

Kontroll av arbetspensionsutdraget 

Om en arbetstagare som har fått ett arbets-
pensionsutdrag som avses i 81 § eller ett ar-
betspensionsutdrag som utfärdats av en pen-
sionsanstalt inom den offentliga sektorn kon-
staterar en brist eller ett fel i de i 81 § 
1 mom. 1, 3 eller 4 punkten avsedda uppgif-
ter om vad som berättigar till pension, ska 
han eller hon hos den pensionsanstalt som ut-
färdat utdraget eller hos Pensionsskyddscen-
tralen yrka på att uppgifternas riktighet ut-
reds. Arbetstagaren ska vid behov lägga fram 
sådan utredning om grunderna för sitt yrkan-
de som skäligen kan förutsättas av honom el-
ler henne. Pensionskassan eller en annan 
pensionsanstalt som utfärdat arbetspensions-
utdraget lämnar över ärendet för behandling i 
den pensionsanstalt inom den privata eller 
den offentliga sektorn till vars uppgifter det 
hör att ordna pensionsskyddet för det arbete 
som utredningen gäller, eller för behandling i 
Pensionsskyddscentralen. Pensionskassan, en 
annan pensionsanstalt inom den privata sek-
torn och Pensionsskyddscentralen är inte 
skyldiga att reda ut uppgifterna från den pri-
vata sektorn retroaktivt för längre tid än de 
sex kalenderår som föregått utfärdandet av 
pensionsutdraget. 

Om arbetstagaren ostridigt visar att han el-
ler hon före de sex år som nämns ovan har 
haft sådana inkomster eller förmåner inom 
den privata sektorn som avses i 81 § 1 mom. 
1, 3 eller 4 punkten och som berättigar till 
pension men som inte på rätt sätt beaktats 
som pensionsberättigande, beaktar pensions-
kassan, en annan pensionsanstalt inom den 
privata sektorn eller Pensionsskyddscentralen 
uppgifterna retroaktivt. Ostridigt påvisade 
arbetsinkomster beaktas som inkomster för 
utbetalningsåret, och inkomster som ligger 
till grund för förmåner för oavlönad tid, tid 
för vård av barn under tre år och studietid 
beaktas som inkomster för de år till vilka 
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förmånstiden, vårdtiden eller studierna hän-
för sig. 

När det gäller uppgifter från den privata 
sektorn har arbetstagaren rätt att få ett beslut 
om uppgifterna om vad som berättigar till 
pension i de fall som avses i 1 och 2 mom. 
När det gäller arbetsinkomster ges beslutet av 
den pensionsanstalt som rett ut arbets- och 
inkomstuppgifterna eller av Pensionsskydds-
centralen, och när det gäller de uppgifter som 
avses i 81 § 1 mom. 3 och 4 punkten ges 
uppgifterna av den pensionsanstalt som ut-
färdat det arbetspensionsutdrag som avses i 
81 § eller av Pensionsskyddscentralen. Om 

uppgifterna enligt 1 och 2 mom. hänför sig 
till ett sådant i 10 § i lagen om pension för 
arbetstagare avsett ärende om tillämpning av 
lagen som behandlas av Pensionsskyddscen-
tralen, ger Pensionsskyddscentralen beslut 
också om dessa uppgifter. 
 

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

stämmelserna i 81 § 2 och 3 mom. samt 
81 a § 3—5 mom. tillämpas dock först från 
och med den       20  . 

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

 
————— 
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3. 

Lag 

om ändring av lagen om pension för företagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för företagare (1272/2006) 7 och 69 § och mellanrubriken före 

den samt 69 a och 69 b §, 
av dem 69 § och mellanrubriken före den samt 69 a och 69 b § sådana de lyder i lag 

1099/2008, som följer: 
 
 

7 § 

Avgörande om tillämpningen av lagen 

Om det är oklart huruvida denna lag ska 
tillämpas på ett arbete, avgörs saken av Pen-
sionsskyddscentralen på ansökan av den som 
låter utföra arbete, den som utför arbete eller 
pensionsanstalten. 
 

Arbetspensionsutdrag samt utfärdande och 
kontroll av det 

69 § 

Arbetspensionsutdrag 

Varje företagare i åldern 18—67 år får ett 
arbetspensionsutdrag över de av hans eller 
hennes inkomster som berättigar till pension. 
Arbetspensionsutdraget innehåller följande 
uppgifter för sex kalenderår före det år under 
vilket utdraget utfärdas 

1) de arbetsinkomster som berättigar till 
pension enligt arbetspensionslagarna, särskilt 
för varje arbetsgivare, 

2) sådant arbete som berättigar till pension 
och har försäkrats enligt lagen om pension 
för företagare eller lagen om pension för 
lantbruksföretagare samt de totala arbetsin-
komsterna för det arbetet, 

3) de inkomster som ligger till grund för 
förmåner som betalats för oavlönad tid och 
som berättigar till pension, särskilt för varje 
förmånsslag, 

4) grunden och den tid för vilken pension 
intjänas enligt lagen om pensionsersättning 
som skall betalas av statens medel för tiden 
för vård av barn under tre år eller för tiden 
för studier, och 

5) den intjänade pensionen vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget utfärdas. 

Pensionsanstalten utfärdar ett arbetspen-
sionsutdrag till 

1) den vars pensionsskydd vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget skickas eller senast därförinnan har 
ordnats endast enligt arbetspensionslagarna 
för den privata sektorn eller parallellt enligt 
arbetspensionslagarna för den privata sektorn 
och den offentliga sektorn, och 

2) den vars pensionsskydd vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget skickas eller senast därförinnan har 
ordnats endast enligt arbetspensionslagarna 
för den offentliga sektorn och han eller hon 
också har sådana arbetsinkomster enligt ar-
betspensionslagarna för den privata sektorn 
som berättigar till pension under de tre år 
som föregår det år under vilket arbetspen-
sionsutdraget skickas. 
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Pensionsskyddscentralen utfärdar ett ar-
betspensionsutdrag till den som inte har någ-
ra registrerade arbetsinkomster som enligt 
arbetspensionslagarna berättigar till pension 
men har registrerade förmånsperioder enligt 
1 mom. 3 eller 4 punkten. 
 

69 a § 

Utfärdande av arbetspensionsutdrag 

Arbetspensionsutdraget för företagare ut-
färdas i elektronisk eller skriftlig form. 

Om en företagare vill ha arbetspensionsut-
draget enbart i elektronisk form, ska han eller 
hon välja det elektroniska pensionsutdraget i 
pensionsanstaltens elektroniska tjänst. Vid 
inloggningen på den elektroniska tjänsten ska 
datasäker och bevislig identifieringsteknik 
användas. Företagaren får det elektroniska 
arbetspensionsutdraget via en elektronisk 
tjänst som tillhandahålls av den pensionsan-
stalt där företagaren var försäkrad vid den 
tidpunkt då det elektroniska arbetspensions-
utdraget utfärdas eller senast därförinnan. 

Om en i Finland bosatt företagare som valt 
enbart det elektroniska arbetspensionsutdra-
get inte på fyra kalenderår loggar in sig på 
den tjänst där det elektroniska arbetspen-
sionsutdraget ingår och inte under denna tid 
på något annat sätt har fått ett arbetspen-
sionsutdrag från en pensionsanstalt inom den 
privata eller den offentliga sektorn, ska den 
pensionsanstalt som senast försäkrat företa-
garen sända ett skriftligt arbetspensionsut-
drag till företagaren under det följande ka-
lenderåret. Ett skriftligt arbetspensionsutdrag 
sänds dock inte, om företagaren under dessa 
fyra kalenderår inte har några arbetsinkoms-
ter enligt arbetspensionslagarna för den pri-
vata sektorn eller förmånsperioder som avses 
i 69 § 1 mom. 3 och 4 punkten. 

Ett skriftligt arbetspensionsutdrag ska sän-
das till en i Finland bosatt företagare vart 
tredje år, om företagaren inte under det år 
som utdraget ska skickas har fått ett arbets-
pensionsutdrag från en pensionsanstalt inom 
den privata eller den offentliga sektorn. Ett 
skriftligt arbetspensionsutdrag för företagare 
kan utfärdas också på företagarens begäran. 
Det skriftliga arbetspensionsutdraget sänds 
av den pensionsanstalt där företagaren var 

försäkrad vid utgången av kalenderåret före 
det år under vilket utdraget skickas eller se-
nast därförinnan. 

Vad som föreskrivs i 3 och 4 mom. om 
sändande av arbetspensionsutdrag tillämpas 
även när Pensionsskyddscentralen utfärdar 
ett arbetspensionsutdrag med stöd av 69 § 
3 mom. Företagaren kan också välja och kon-
trollera det elektroniska arbetspensionsutdra-
get i en för arbetspensionssystemet gemen-
sam elektronisk tjänst genom att logga in sig 
på tjänsten på det sätt som föreskrivs i 
2 mom. 
 

69 b § 

Kontroll av arbetspensionsutdraget 

Om en företagare som har fått ett arbets-
pensionsutdrag som avses i 69 § eller ett ar-
betspensionsutdrag som utfärdats av en pen-
sionsanstalt inom den offentliga sektorn kon-
staterar en brist eller ett fel i de i 69 § 
1 mom. 1, 3 eller 4 punkten avsedda uppgif-
ter om vad som berättigar till pension, ska 
han eller hon hos den pensionsanstalt som ut-
färdat utdraget eller hos Pensionsskyddscen-
tralen yrka på att uppgifternas riktighet ut-
reds. Företagaren ska vid behov lägga fram 
sådan utredning om grunderna för sitt yrkan-
de som skäligen kan förutsättas av honom el-
ler henne. Den pensionsanstalt som utfärdat 
arbetspensionsutdraget lämnar över ärendet 
för behandling i den pensionsanstalt inom 
den privata eller den offentliga sektorn till 
vars uppgifter det hör att ordna pensions-
skyddet  för det arbete som utredningen  
gäller, eller för behandling i Pensionsskydds-
centralen. Pensionsanstalten och Pensions-
skyddscentralen är inte skyldiga att reda ut 
uppgifterna från den privata sektorn retroak-
tivt för längre tid än de sex kalenderår som 
föregått utfärdandet av pensionsutdraget. 

Om företagaren ostridigt visar att han eller 
hon före de sex år som nämns ovan har haft 
sådana inkomster eller förmåner inom den 
privata sektorn som avses i 69 § 1 mom. 1, 3 
eller 4 punkten och som berättigar till pen-
sion men som inte på rätt sätt beaktats som 
pensionsberättigande, beaktar pensionsan-
stalten eller Pensionsskyddscentralen uppgif-
terna retroaktivt. Ostridigt påvisade arbetsin-
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komster beaktas som inkomster för utbetal-
ningsåret, och inkomster som ligger till 
grund för förmåner för oavlönad tid, tid för 
vård av barn under tre år och studietid beak-
tas som inkomster för de år till vilka för-
månstiden, vårdtiden eller studierna hänför 
sig. 

När det gäller uppgifter från den privata 
sektorn har företagaren rätt att få ett beslut 
om uppgifterna om vad som berättigar till 
pension i de fall som avses i 1 och 2 mom. 
När det gäller arbetsinkomster ges beslutet av 
den pensionsanstalt som rett ut arbets- och 
inkomstuppgifterna eller av Pensionsskydds-
centralen, och när det gäller de uppgifter som 
avses i 69 § 1 mom. 3 och 4 punkten ges 

uppgifterna av den pensionsanstalt som ut-
färdat det arbetspensionsutdrag som avses i 
69 § eller av Pensionsskyddscentralen. Om 
uppgifterna enligt 1 och 2 mom. hänför sig 
till ett sådant i 7 § avsett ärende om tillämp-
ning av lagen som behandlas av Pensions-
skyddscentralen, ger Pensionsskyddscentra-
len beslut också om dessa uppgifter. 
 

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

stämmelserna i 69 § 2 och 3 mom. samt 
69 a § 3—5 mom. tillämpas dock först från 
och med den        20  . 

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

 
————— 
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4. 

Lag 

om ändring av lagen pension för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 9 och 75 § och mellanrubri-

ken före den samt 75 a och 75 b §, 
av dem 75 § och mellanrubriken före den samt 75 a och 75 b § sådana de lyder i lag 

1101/2008, som följer: 
 
 

9 § 

Avgörande om tillämpningen av lagen 

Om det är oklart huruvida denna lag ska 
tillämpas på ett arbete, avgörs saken av Pen-
sionsskyddscentralen på ansökan av den som 
låter utföra arbete, den som utför arbete eller 
pensionsanstalten. 
 

Arbetspensionsutdrag samt utfärdande och 
kontroll av det 

75 § 

Arbetspensionsutdrag 

Varje lantbruksföretagare i åldern 18—67 
år får ett arbetspensionsutdrag över de av 
hans eller hennes inkomster som berättigar 
till pension. Arbetspensionsutdraget innehål-
ler följande uppgifter för sex kalenderår före 
det år under vilket utdraget utfärdas 

1) de arbetsinkomster som berättigar till 
pension enligt arbetspensionslagarna, särskilt 
för varje arbetsgivare, 

2) sådant arbete som berättigar till pension 
och har försäkrats enligt lagen om pension 
för företagare eller lagen om pension för 
lantbruksföretagare samt de totala arbetsin-
komsterna för det arbetet, 

3) de inkomster som ligger till grund för 
förmåner som betalats för oavlönad tid och 
som berättigar till pension, särskilt för varje 
förmånsslag, 

4) grunden och den tid för vilken pension 
intjänas enligt lagen om pensionsersättning 
som skall betalas av statens medel för tiden 
för vård av barn under tre år eller för tiden 
för studier, och 

5) den intjänade pensionen vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget utfärdas. 

Pensionsanstalten utfärdar ett arbetspen-
sionsutdrag till 

1) den vars pensionsskydd vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget skickas eller senast därförinnan har 
ordnats endast enligt arbetspensionslagarna 
för den privata sektorn eller parallellt enligt 
arbetspensionslagarna för den privata sektorn 
och den offentliga sektorn, och 

2) den vars pensionsskydd vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget skickas eller senast därförinnan har 
ordnats endast enligt arbetspensionslagarna 
för den offentliga sektorn och han eller hon 
också har sådana arbetsinkomster enligt ar-
betspensionslagarna för den privata sektorn 
som berättigar till pension under de tre år 
som föregår det år under vilket arbetspen-
sionsutdraget skickas. 
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Pensionsskyddscentralen utfärdar ett ar-
betspensionsutdrag till den som inte har någ-
ra registrerade arbetsinkomster som enligt 
arbetspensionslagarna berättigar till pension 
men har registrerade förmånsperioder enligt 
1 mom. 3 eller 4 punkten. 
 

75 a § 

Utfärdande av arbetspensionsutdrag 

Arbetspensionsutdraget för lantbruksföre-
tagare utfärdas i elektronisk eller skriftlig 
form. 

Om en lantbruksföretagare vill ha arbets-
pensionsutdraget enbart i elektronisk form, 
ska han eller hon välja det elektroniska pen-
sionsutdraget i pensionsanstaltens elektronis-
ka tjänst. Vid inloggningen på den elektro-
niska tjänsten ska datasäker och bevislig 
identifieringsteknik användas. Lantbruksfö-
retagaren får det elektroniska arbetspen-
sionsutdraget via en elektronisk tjänst som 
tillhandahålls av den pensionsanstalt där 
lantbruksföretagaren var försäkrad vid den 
tidpunkt då det elektroniska arbetspensions-
utdraget utfärdas eller senast därförinnan. 

Om en i Finland bosatt lantbruksföretagare 
som valt enbart det elektroniska arbetspen-
sionsutdraget inte på fyra kalenderår loggar 
in sig på den tjänst där det elektroniska ar-
betspensionsutdraget ingår och inte under 
denna tid på något annat sätt har fått ett ar-
betspensionsutdrag från en pensionsanstalt 
inom den privata eller den offentliga sektorn, 
ska den pensionsanstalt som senast försäkrat 
lantbruksföretagaren sända ett skriftligt ar-
betspensionsutdrag till lantbruksföretagaren 
under det följande kalenderåret. Ett skriftligt 
arbetspensionsutdrag sänds dock inte, om 
lantbruksföretagaren under dessa fyra kalen-
derår inte har några arbetsinkomster enligt 
arbetspensionslagarna för den privata sektorn 
eller förmånsperioder som avses i 75 § 
1 mom. 3 och 4 punkten. 

Ett skriftligt arbetspensionsutdrag ska sän-
das till en i Finland bosatt lantbruksföretaga-
re vart tredje år, om lantbruksföretagaren inte 
under det år som utdraget ska skickas har fått 
ett arbetspensionsutdrag från en pensionsan-
stalt inom den privata eller den offentliga 
sektorn. Ett skriftligt arbetspensionsutdrag 

för lantbruksföretagare kan utfärdas också på 
lantbruksföretagarens begäran. Det skriftliga 
arbetspensionsutdraget sänds av den pen-
sionsanstalt där lantbruksföretagaren var för-
säkrad vid utgången av kalenderåret före det 
år under vilket utdraget skickas eller senast 
därförinnan. 

Vad som föreskrivs i 3 och 4 mom. om 
sändande av arbetspensionsutdrag tillämpas 
även när Pensionsskyddscentralen utfärdar 
ett arbetspensionsutdrag med stöd av 75 § 
3 mom. Lantbruksföretagaren kan också väl-
ja och kontrollera det elektroniska arbetspen-
sionsutdraget i en för arbetspensionssystemet 
gemensam elektronisk tjänst genom att logga 
in sig på tjänsten på det sätt som föreskrivs i 
2 mom. 
 
 

75 b § 

Kontroll av arbetspensionsutdraget 

Om en lantbruksföretagare som har fått ett 
arbetspensionsutdrag som avses i 75 § eller 
ett arbetspensionsutdrag som utfärdats av en 
pensionsanstalt inom den offentliga sektorn 
konstaterar en brist eller ett fel i de i 75 § 
1 mom. 1, 3 eller 4 punkten avsedda uppgif-
ter om vad som berättigar till pension, ska 
han eller hon hos den pensionsanstalt som ut-
färdat utdraget eller hos Pensionsskyddscen-
tralen yrka på att uppgifternas riktighet ut-
reds. Lantbruksföretagaren ska vid behov 
lägga fram sådan utredning om grunderna för 
sitt yrkande som skäligen kan förutsättas av 
honom eller henne. Den pensionsanstalt som 
utfärdat arbetspensionsutdraget lämnar över 
ärendet för behandling i den pensionsanstalt 
inom den offentliga eller den privata sektorn 
till vars uppgifter det hör att ordna pensions-
skyddet för det arbete  som  utredningen 
gäller, eller för behandling i Pensionsskydds-
centralen. Pensionsanstalten och Pensions-
skyddscentralen är inte skyldiga att reda ut 
uppgifterna från den privata sektorn retroak-
tivt för längre tid än de sex kalenderår som 
föregått utfärdandet av pensionsutdraget. 

Om lantbruksföretagaren ostridigt visar att 
han eller hon före de sex år som nämns ovan 
har haft sådana inkomster eller förmåner 
inom den privata sektorn som avses i 75 § 
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1 mom. 1, 3 eller 4 punkten och som berätti-
gar till pension men som inte på rätt sätt be-
aktats som pensionsberättigande, beaktar 
pensionsanstalten eller Pensionsskyddscen-
tralen uppgifterna retroaktivt. Ostridigt påvi-
sade arbetsinkomster beaktas som inkomster 
för utbetalningsåret, och inkomster som lig-
ger till grund för förmåner för oavlönad tid, 
tid för vård av barn under tre år och studietid 
beaktas som inkomster för de år till vilka 
förmånstiden, vårdtiden eller studierna hän-
för sig. 

När det gäller uppgifter från den privata 
sektorn har lantbruksföretagaren rätt att få ett 
beslut om uppgifterna om vad som berättigar 
till pension i de fall som avses i 1 och 
2 mom. När det gäller arbetsinkomster ges 
beslutet av den pensionsanstalt som rett ut 
arbets- och inkomstuppgifterna eller av Pen-

sionsskyddscentralen, och när det gäller de 
uppgifter som avses i 75 § 1 mom. 3 och 
4 punkten ges uppgifterna av den pensions-
anstalt som utfärdat det arbetspensionsutdrag 
som avses i 75 § eller av Pensionsskyddscen-
tralen. Om uppgifterna enligt 1 och 2 mom. 
hänför sig till ett sådant i 9 § avsett ärende 
om tillämpning av lagen som behandlas av 
Pensionsskyddscentralen, ger Pensions-
skyddscentralen beslut också om dessa upp-
gifter. 
 

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

stämmelserna i 75 § 2 och 3 mom. samt 
75 a § 3—5 mom. tillämpas dock först från 
och med den           20  . 

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

 
————— 
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5. 

Lag 

om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) 8 § 2 och 

5 mom., sådana de lyder i lag 1098/2008, samt 
ändras 8 § 3 mom. och 9 §, sådana de lyder i lag 1098/2008, som följer: 

 
 

8 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Det pensionsutdrag för arbetstagare som ut-
färdas 2008 innehåller uppgifter om de i 75 § 
1 mom. 1—4 punkten i lagen om pension för 
arbetstagare avsedda arbetsinkomsterna och 
förmånerna under de tio kalenderår som fö-
regår utfärdandet av pensionsutdraget. År 
2009 innehåller pensionsutdraget motsvaran-
de uppgifter för de nio, år 2010 för de åtta, år 
2011 för de sju och år 2012 för de sex år som 
föregår utfärdandet av pensionsutdraget. I 
pensionsutdraget uppges dock de uppgifter 
som avses i 75 § 1 mom. 3 och 4 punkten i 
lagen om pension för arbetstagare inte för år 
som föregått 2005. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 

9 § 
Den preskriptionstid på fem år som avses i 

125 § och 126 § 4 mom. samt i 158 och 
162 § i lagen om pension för arbetstagare till-
lämpas från och med ingången av 2013. Åren 
2007 och 2008 är denna preskriptionstid tio 
år, år 2009 nio år, år 2010 åtta år, år 2011 sju 
år och år 2012 sex år. När preskriptionstider-
na räknas ut beaktas också tiden före lagens 
ikraftträdande. Försäkringspremie enligt la-
gen om pension för arbetstagare i kortvariga 
arbetsförhållanden och lagen om pension för 
konstnärer och särskilda grupper av arbetsta-
gare påförs dock från och med ingången av 
2007 inte retroaktivt för längre tid än den tid 
om fem kalenderår som anges i 10 § 4 mom. 
i lagen om pension för arbetstagare i kortva-
riga arbetsförhållanden och i 8 § 1 mom. i la-
gen om pension för konstnärer och särskilda 
grupper av arbetstagare. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
————— 
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6. 

Lag 

om ändring av i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner (1291/2006) 4 § 2 och 5 mom., 

sådana de lyder i lag 1104/2008, samt 
ändras 4 § 3 mom. och 5 §, sådana de lyder i lag 1104/2008, som följer: 

 
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Det pensionsutdrag för arbetstagare som ut-
färdas 2008 innehåller uppgifter om de i 81 § 
1 mom. 1—4 punkten i den nya lagen avsed-
da arbetsinkomsterna och förmånerna under 
de tio kalenderår som föregår utfärdandet av 
pensionsutdraget. År 2009 innehåller pen-
sionsutdraget motsvarande uppgifter för de 
nio, år 2010 för de åtta, år 2011 för de sju 
och år 2012 för de sex år som föregår utfär-
dandet av pensionsutdraget. I pensionsutdra-
get lämnas de uppgifter som avses i 81 § 
1 mom. 3 och 4 punkten i den nya lagen dock 
inte för år som föregått 2005. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
5 § 

Den preskriptionstid på fem år som avses i 
122 § och 123 § 4 mom. samt i 148 och 
150 § i den nya lagen tillämpas från och med 
ingången av 2013. Åren 2007 och 2008 är 
denna preskriptionstid tio år, 2009 nio år, 
2010 åtta år, 2011 sju år och 2012 sex år. När 
preskriptionstiderna räknas ut beaktas också 
tiden före den nya lagens ikraftträdande. 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

 

 
————— 
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7. 

Lag 

om ändring av lagen om införande av lagen om pension för företagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006) 11 § 2 mom., 

sådant det lyder i lag 1100/2008, samt 
ändras 11 § 3 mom. och 12 §, sådana de lyder i lag 1100/2008, som följer: 

 
 

11 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Det pensionsutdrag för företagare som ut-
färdas 2008 innehåller uppgifter om de i 69 § 
1 mom. 1—4 punkten i lagen om pension för 
företagare avsedda företagarverksamheterna 
och andra arbetsförtjänster samt förmåner 
under de tio kalenderår som föregår utfär-
dandet av pensionsutdraget. År 2009 innehål-
ler pensionsutdraget motsvarande uppgifter 
för de nio, år 2010 för de åtta, år 2011 för de 
sju och år 2012 för de sex år som föregår ut-
färdandet av pensionsutdraget. De uppgifter 
som avses i 69 § 1 mom. 3 och 4 punkten i 
den lagen uppges dock inte i pensionsutdra-
get för år som föregått 2005. 

12 § 
Den preskriptionstid på fem år som avses i 

106 §, 107 § 4 mom. och 121 § i lagen om 
pension för företagare tillämpas från och med 
ingången av 2013. Åren 2007 och 2008 är 
denna preskriptionstid tio år, 2009 nio år, 
2010 åtta år, 2011 sju år och 2012 sex år. När 
preskriptionstiderna räknas ut beaktas också 
tiden innan lagen om pension för företagare 
trädde i kraft. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 

 
————— 
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8. 

Lag 

om ändring av lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare (1281/2006) 10 § 

2 mom., sådant det lyder i lag 1102/2008, samt 
ändras 10 § 3 mom. och 11 §, sådana de lyder i lag 1102/2008, som följer: 

 
 

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Det pensionsutdrag för lantbruksföretagare 
som utfärdas 2008 innehåller uppgifter om de 
i 75 § 1 mom. 1—4 punkten i lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare avsedda lant-
bruksföretagarverksamheterna och andra ar-
betsförtjänster samt förmåner under de tio 
kalenderår som föregår utfärdandet av pen-
sionsutdraget. År 2009 innehåller pensions-
utdraget motsvarande uppgifter för de nio, år 
2010 för de åtta, år 2011 för de sju och år 
2012 för de sex år som föregår utfärdandet av 
pensionsutdraget. De uppgifter som avses i 
75 § 1 mom. 3 och 4 punkten i lagen om pen-

sion för lantbruksföretagare uppges dock inte 
i pensionsutdraget för år som föregått 2005. 
 

11 § 
Den preskriptionstid på fem år som avses i 

30 och 100 § samt 101 § 4 mom. i lagen om 
pension för lantbruksföretagare tillämpas 
från och med ingången av 2013. Åren 2007 
och 2008 är denna preskriptionstid tio år, 
2009 nio år, 2010 åtta år, 2011 sju år och 
2012 sex år. När preskriptionstiderna räknas 
ut beaktas också tiden innan lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare trädde i kraft. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
————— 
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9. 

Lag 

om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag ska tillämpas när arbetspen-
sionsutdrag enligt lagen om pension för ar-
betstagare (395/2006), lagen om sjömans-
pensioner (1290/2006), lagen om pension för 
företagare (1272/2006) och lagen om pension 
för lantbruksföretagare (1280/2006) utfärdas 
år 2012. 
 

2 § 

Utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012 

År 2012 utfärdar den pensionsanstalt som 
avses i 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om pen-
sion för arbetstagare, Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt eller Sjömanspensionskassan 
ett arbetspensionsutdrag, till 

1) den vars pensionsskydd vid utgången av 
2011 eller senast därförinnan har ordnats en-
dast enligt arbetspensionslagarna för den pri-
vata sektorn, eller  

2) den vars pensionsskydd vid utgången av 
2011 eller senast därförinnan har ordnats pa-
rallellt enligt arbetspensionslagarna för den 
privata sektorn och den offentliga sektorn 
och pensionsskyddet enligt arbetspensionsla-
garna för den privata sektorn 

a) har ordnats i enlighet med lagen om pen-
sion för företagare eller lagen om sjömans-
pensioner, 

b) vid utgången av året före det år under 
vilket arbetspensionsutdraget skickas inne-
håller fortlöpande tilläggsskydd enligt 32 § 
5 mom. i lagen om införande av lagen om 
pension för arbetstagare (396/2006), eller 

c) har ordnats i en pensionsstiftelse eller 
kassa vars inkomstuppgifter inte har registre-
rats i ett för arbetspensionssystemet gemen-
samt system för intjäning. 

År 2012 utfärdar Pensionsskyddscentralen 
ett arbetspensionsutdrag till den som inte har 
några registrerade arbetsinkomster som för-
säkrats enligt arbetspensionslagarna men har 
registrerade förmåner som betalats för oavlö-
nad tid eller intjänad pension enligt lagen om 
pensionsersättning som skall betalas av sta-
tens medel för tiden för vård av barn under 
tre år eller för tiden för studier (644/2003). 
 

3 § 

Utfärdande av ett skriftligt arbetspensionsut-
drag år 2012 

År 2012 sänds ett skriftligt arbetspensions-
utdrag till sådana i Finland bosatta arbetsta-
gare, företagare eller lantbruksföretagare som 
inte under det året har fått ett arbetspensions-
utdrag från en pensionsanstalt inom den of-
fentliga sektorn eller via en elektronisk tjänst 
som tillhandahålls av en pensionsanstalt. Det 
skriftliga arbetspensionsutdraget sänds av 
den pensionsanstalt där arbetstagarens an-
ställningsförhållande var försäkrat eller där 
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företagaren eller lantbruksföretagaren var 
försäkrad vid utgången av 2011 eller senast 
därförinnan. Pensionsskyddscentralen sänder 
ett skriftligt arbetspensionsutdrag i de fall 
som nämns i 2 § 2 mom. Ett skriftligt arbets-
pensionsutdrag kan utfärdas också på arbets-
tagarens, företagarens eller lantbruksföreta-
garens begäran. 
 

4 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 
och gäller till och med den 31 december 
2012. 

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

 
————— 

 
Helsingfors den 7 oktober 2011 

 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om pension för arbetstagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 10 §, 75 § och mellanrubriken före 

den, 75 a och 75 b § samt 198 §, 
av dem 75 § och mellanrubriken före den samt 75 a och 75 b § sådana de lyder i lag 

1097/2008 och 198 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 354/2010 och 1274/2006, som 
följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10 § 

Avgörande om tillämpningen av lagen 

Pensionsskyddscentralen avgör på ansökan 
av den som låter utföra arbete, arbetstagaren, 
den som utför arbete eller pensionsanstalten 
huruvida denna lag skall tillämpas på arbetet. 
 

10 § 

Avgörande om tillämpningen av lagen 

Om det är oklart huruvida denna lag ska 
tillämpas på ett arbete, avgörs saken av Pen-
sionsskyddscentralen på ansökan av den som 
låter utföra arbete, arbetstagaren, den som ut-
för arbete eller pensionsanstalten. 
 

 
 
Arbetstagares pensionsutdrag samt utfärdan-

de och kontroll av det 

75 § 

Arbetstagares pensionsutdrag 

För en i Finland bosatt arbetstagare i åldern 
18—67 år utfärdas årligen ett pensionsutdrag 

Arbetspensionsutdrag samt utfärdande och 
kontroll av det 

75 § 

Arbetspensionsutdrag 

Varje arbetstagare i åldern 18—67 år får ett 
arbetspensionsutdrag över de av hans eller 
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över hans eller hennes pensionsförsäkrade in-
komster. Pensionsutdraget kan utfärdas i 
skriftlig eller elektronisk form. Pensionsut-
draget innehåller följande uppgifter för fem 
kalenderår före det år under vilket utdraget 
utfärdades: 

1) de arbetsinkomster som berättigar till 
pension enligt arbetspensionslagarna för den 
privata sektorn, särskilt för varje arbetsgiva-
re, 

2) de inkomster som ligger till grund för 
förmåner som betalats för oavlönad tid och 
som berättigar till pension, särskilt för varje 
förmånsslag, 

3) grunden och den tid för vilken pension 
intjänas enligt lagen om pensionsersättning 
som skall betalas av statens medel för tiden 
för vård av barn under tre år eller för tiden för 
studier, och 

4) beloppet av den pension som intjänats 
fram till utgången av året före det år under 
vilket utdraget utfärdades. 
 

hennes inkomster som berättigar till pension. 
Arbetspensionsutdraget innehåller följande 
uppgifter för sex kalenderår före det år under 
vilket utdraget utfärdas 

1) de arbetsinkomster som berättigar till 
pension enligt arbetspensionslagarna, särskilt 
för varje arbetsgivare,  

2) sådant arbete som berättigar till pension 
och har försäkrats enligt lagen om pension 
för företagare eller lagen om pension för 
lantbruksföretagare samt de totala arbetsin-
komsterna för det arbetet, 

3) de inkomster som ligger till grund för 
förmåner som betalats för oavlönad tid och 
som berättigar till pension, särskilt för varje 
förmånsslag, 

4) grunden och den tid för vilken pension 
intjänas enligt lagen om pensionsersättning 
som skall betalas av statens medel för tiden 
för vård av barn under tre år eller för tiden 
för studier, och 

5) den intjänade pensionen vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget utfärdas. 

Pensionsanstalten utfärdar ett arbetspen-
sionsutdrag till 

1) den vars pensionsskydd vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget skickas eller senast därförinnan har 
ordnats endast enligt arbetspensionslagarna 
för den privata sektorn eller parallellt enligt 
arbetspensionslagarna för den privata sek-
torn och den offentliga sektorn, och 

2) den vars pensionsskyd vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget skickas eller senast därförinnan har 
ordnats endast enligt arbetspensionslagarna 
för den offentliga sektorn och han eller hon 
också har sådana arbetsinkomster enligt ar-
betspensionslagarna för den privata sektorn 
som berättigar till pension under de tre år 
som föregår det år under vilket arbetspen-
sionsutdraget skickas. 

Pensionsskyddscentralen utfärdar ett ar-
betspensionsutdrag till den som inte har någ-
ra registrerade arbetsinkomster som enligt 
arbetspensionslagarna berättigar till pension 
men har registrerade förmånsperioder enligt 
1 mom. 3 eller 4 punkten. 
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75 a § 

Utfärdande av pensionsutdrag 

Det skriftliga pensionsutdraget sänds till ar-
betstagaren av den pensionsanstalt där arbets-
tagarens anställningsförhållande var försäkrat 
vid utgången av kalenderåret före det år under 
vilket utdraget skickades eller senast därför-
innan. Det elektroniska pensionsutdraget får 
arbetstagaren via en elektronisk tjänst som 
tillhandahålls av den pensionsanstalt där ar-
betstagarens anställningsförhållande var för-
säkrat vid den tidpunkt då det elektroniska 
utdraget utfärdades eller senast därförinnan. 

Pensionsutdraget kan utfärdas i elektronisk 
form, om arbetstagaren har valt detta alterna-
tiv i pensionsanstaltens elektroniska tjänst. 
För att det elektroniska pensionsutdraget ska 
kunna väljas och kontrolleras måste arbetsta-
garen logga in sig på pensionsanstaltens elek-
troniska tjänst. Vid inloggningen ska datasä-
ker och bevislig identifieringsteknik använ-
das. 

Pensionsanstalten övervakar att en arbetsta-
gare som valt elektroniskt pensionsutdrag an-
litar den elektroniska tjänst där det elektro-
niska pensionsutdraget ingår. Om arbetstaga-
ren inte på fyra kalenderår loggar in sig på 
den tjänst där det elektroniska pensionsutdra-
get ingår, ska den pensionsanstalt där arbets-
tagarens anställningsförhållande var försäkrat 
vid utgången av det ovan avsedda fjärde ka-
lenderåret eller senast därförinnan sända ett 
skriftligt pensionsutdrag till arbetstagaren un-
der det följande kalenderåret. 
 
 

75 a § 

Utfärdande av arbetspensionsutdrag 

Arbetspensionsutdraget för arbetstagare ut-
färdas i elektronisk eller skriftlig form. 

Om en arbetstagare vill ha arbetspensions-
utdraget enbart i elektronisk form, ska han 
eller hon välja det elektroniska pensionsut-
draget i pensionsanstaltens elektroniska 
tjänst. Vid inloggningen på den elektroniska 
tjänsten ska datasäker och bevislig identifie-
ringsteknik användas. Arbetstagaren får det 
elektroniska arbetspensionsutdraget via en 
elektronisk tjänst som tillhandahålls av den 
pensionsanstalt där arbetstagarens anställ-
ningsförhållande var försäkrat vid den tid-
punkt då det elektroniska arbetspensionsut-
draget utfärdas eller senast därförinnan. 

Om en i Finland bosatt arbetstagare som 
valt enbart det elektroniska arbetspensions-
utdraget inte på fyra kalenderår loggar in sig 
på den tjänst där det elektroniska arbetspen-
sionsutdraget ingår och inte under denna tid 
på något annat sätt har fått ett arbetspen-
sionsutdrag från en pensionsanstalt inom den 
privata eller den offentliga sektorn, ska den 
pensionsanstalt som senast försäkrat arbets-
tagarens anställningsförhållande sända ett 
skriftligt arbetspensionsutdrag till arbetstaga-
ren under det följande kalenderåret. Ett skrift-
ligt arbetspensionsutdrag sänds dock inte, 
om arbetstagaren under dessa fyra kalender-
år inte har några arbetsinkomster enligt ar-
betspensionslagarna för den privata sektorn 
eller förmånsperioder som avses i 75 § 
1 mom. 3 och 4 punkten. 

Ett skriftligt arbetspensionsutdrag ska sän-
das till en i Finland bosatt arbetstagare vart 
tredje år, om arbetstagaren inte under det år 
som utdraget ska skickas har fått ett arbets-
pensionsutdrag från en pensionsanstalt inom 
den privata eller den offentliga sektorn. Ett 
skriftligt arbetspensionsutdrag kan utfärdas 
för en arbetstagare också på hans eller hen-
nes begäran. Det skriftliga arbetspensionsut-
draget sänds av den pensionsanstalt där ar-
betstagarens anställningsförhållande var för-
säkrat vid utgången av kalenderåret före det 
år under vilket utdraget skickas eller senast 
därförinnan. 
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Vad som föreskrivs i 3 och 4 mom. om sän-
dande av arbetspensionsutdrag tillämpas 
även när Pensionsskyddscentralen utfärdar 
ett arbetspensionsutdrag med stöd av 75 § 
3 mom. Arbetstagaren kan också välja och 
kontrollera det elektroniska arbetspensions-
utdraget i en för arbetspensionssystemet 
gemensam elektronisk tjänst genom att logga 
in sig på tjänsten på det sätt som föreskrivs i 
2 mom. 

 
 

75 b § 

Kontroll av pensionsutdraget 

Om arbetstagaren konstaterar en brist eller 
ett fel i de uppgifter som avses i 75 § 1—3 
punkten, ska den pensionsanstalt som utfärdat 
utdraget reda ut uppgifternas riktighet på ar-
betstagarens yrkande. Arbetstagaren ska vid 
behov lägga fram sådan utredning om grun-
derna för sitt yrkande som skäligen kan förut-
sättas av honom eller henne. Pensionsanstal-
ten är inte skyldig att reda ut dessa uppgifter 
retroaktivt för längre tid än de fem kalenderår 
som föregått utfärdandet av pensionsutdraget. 

Om arbetstagaren ostridigt visar att han el-
ler hon före de fem år som nämns ovan har 
haft sådana inkomster eller förmåner som av-
ses i 75 § 1—3 punkten och som berättigar 
till pension men som inte på rätt sätt beaktats 
som pensionsberättigande, beaktar pensions-
anstalten uppgifterna retroaktivt. Ostridigt 
påvisade arbetsinkomster beaktas som in-
komster för utbetalningsåret, och inkomster 
som ligger till grund för förmåner för oavlö-
nad tid, tid för vård av barn under tre år och 
studietid beaktas som inkomster för de år till 
vilka förmånstiden, vårdtiden eller studierna 
hänför sig. 

Har arbetstagaren inte arbetsinkomster som 
försäkrats enligt arbetspensionslagarna för 
den privata sektorn, ska Pensionsskyddscen-
tralen sända ett utdrag med information om 
de förmåner som avses i 75 § 2 och 3 punkten 
i denna lag till arbetstagaren. Arbetstagaren 
kan välja och kontrollera det elektroniska 
pensionsutdraget i en för arbetspensionssy-
stemet gemensam elektronisk tjänst genom att 
logga in sig på tjänsten på det sätt som före-
skrivs i 75 a § 2 mom. Pensionsskyddscentra-

75 b §

Kontroll av arbetspensionsutdraget 

Om en arbetstagare som har fått ett ar-
betspensionsutdrag som avses i 75 § eller ett 
arbetspensionsutdrag som utfärdats av en 
pensionsanstalt inom den offentliga sektorn 
konstaterar en brist eller ett fel i de i 75 § 
1 mom. 1, 3 eller 4 punkten avsedda uppgif-
ter om vad som berättigar till pension, ska 
han eller hon hos den pensionsanstalt som 
utfärdat utdraget eller hos Pensionsskydds-
centralen yrka på att uppgifternas riktighet 
utreds. Arbetstagaren ska vid behov lägga 
fram sådan utredning om grunderna för sitt 
yrkande som skäligen kan förutsättas av ho-
nom eller henne. Den pensionsanstalt som ut-
färdat arbetspensionsutdraget lämnar över 
ärendet för behandling i den pensionsanstalt 
inom den privata eller den offentliga sektorn 
till vars uppgifter det hör att ordna pensions-
skyddet för det arbete som utredningen gäll-
er, eller för behandling i Pensionsskyddscen-
tralen. Pensionsanstalten och Pensions-
skyddscentralen är inte skyldiga att reda ut 
uppgifterna från den privata sektorn retroak-
tivt för längre tid än de sex kalenderår som 
föregått utfärdandet av pensionsutdraget. 

Om arbetstagaren ostridigt visar att han el-
ler hon före de sex år som nämns ovan har 
haft sådana inkomster eller förmåner inom 
den privata sektorn som avses i 75 § 1 mom. 
1, 3 eller 4 punkten och som berättigar till 
pension men som inte på rätt sätt beaktats 
som pensionsberättigande, beaktar pensions-
anstalten eller Pensionsskyddscentralen upp-
gifterna retroaktivt. Ostridigt påvisade arbets-
inkomster beaktas som inkomster för utbetal-
ningsåret, och inkomster som ligger till grund 
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len övervakar att en arbetstagare som valt 
elektroniskt utdrag anlitar den elektroniska 
tjänst där pensionsutdraget ingår och sänder 
ett skriftligt utdrag enligt vad som bestäms i 
75 a § 3 mom. Vid behov ska Pensions-
skyddscentralen också reda ut de i 75 § 2 och 
3 punkten avsedda uppgifternas riktighet på 
det sätt som avses i 1 och 2 mom. 

Arbetstagaren har rätt att få ett beslut om de 
uppgifter som avses i 1 och 2 mom. och som 
påverkar hans eller hennes pensionsrätt. Be-
slutet ges av den pensionsanstalt som utfärdat 
utdraget eller, i det fall som avses i 3 mom., 
av Pensionsskyddscentralen. Om uppgifterna 
enligt 1 och 2 mom. hänför sig till ett till-
lämpningsärende enligt 10 § som behandlas 
av Pensionsskyddscentralen, ger Pensions-
skyddscentralen beslut också om dessa upp-
gifter. 
 

för förmåner för oavlönad tid, tid för vård av 
barn under tre år och studietid beaktas som 
inkomster för de år till vilka förmånstiden, 
vårdtiden eller studierna hänför sig. 

När det gäller uppgifter från den privata 
sektorn har arbetstagaren rätt att få ett beslut 
om uppgifterna om vad som berättigar till 
pension i de fall som avses i 1 och 2 mom. 
När det gäller arbetsinkomster ges beslutet 
av den pensionsanstalt som rett ut arbets- 
och inkomstuppgifterna eller av Pensions-
skyddscentralen, och när det gäller de upp-
gifter som avses i 75 § 1 mom. 3 och 
4 punkten ges uppgifterna av den pensions-
anstalt som utfärdat det arbetspensionsut-
drag som avses i 75 § eller av Pensions-
skyddscentralen. Om uppgifterna enligt 1 och 
2 mom. hänför sig till ett sådant i 10 § avsett 
ärende om tillämpning av lagen som behand-
las av Pensionsskyddscentralen, ger Pen-
sionsskyddscentralen beslut också om dessa 
uppgifter. 
 

 
198 § 

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

uppgifter 

Pensionsanstalterna, Pensionsskyddscentra-
len och en besvärsinstans enligt denna lag har 
rätt att utan hinder av sekretessbestämmelser-
na och andra begränsningar som gäller erhål-
lande av uppgifter 

1) av en arbetsgivare, en försäkrings- och 
pensionsanstalt som verkställer lagstadgad 
försäkring och av myndigheter och andra in-
stanser på vilka offentlighetslagen tillämpas 
få de uppgifter som är nödvändiga för avgö-
randet av ett anhängigt försäkrings-, pen-
sions- eller förmånsärende eller som annars är 
nödvändiga vid verkställigheten av uppgifter 
som föreskrivs i denna lag eller i lagen om 
Pensionsskyddscentralen, i EU:s grundför-
ordning om social trygghet eller EU:s till-
lämpningsförordning om social trygghet eller 
i en överenskommelse om social trygghet, 

2) av läkare och andra yrkesutbildade per-
soner som avses i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården och av 
sådana verksamhetsenheter för hälso- och 

198 § 

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

ter 

Pensionsanstalterna, Pensionsskyddscentra-
len och en besvärsinstans enligt denna lag har 
rätt att utan hinder av sekretessbestämmel-
serna och andra begränsningar som gäller er-
hållande av uppgifter 

1) av en arbetsgivare, en försäkrings- och 
pensionsanstalt som verkställer lagstadgad 
försäkring och av myndigheter och andra in-
stanser på vilka offentlighetslagen tillämpas 
få de uppgifter som är nödvändiga för avgö-
randet av ett anhängigt försäkrings-, pen-
sions- eller förmånsärende eller som annars 
är nödvändiga vid verkställigheten av uppgif-
ter som föreskrivs i denna lag eller i lagen 
om Pensionsskyddscentralen, i EU:s grund-
förordning om social trygghet eller EU:s till-
lämpningsförordning om social trygghet eller 
i en överenskommelse om social trygghet, 

2) av läkare och andra yrkesutbildade per-
soner som avses i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården och av 
sådana verksamhetsenheter för hälso- och 
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sjukvården som avses i 2 § 4 punkten i lagen 
om patientens ställning och rättigheter 
(785/1992) samt av den som verkställer reha-
bilitering och av andra verksamhetsenheter 
för hälso- och sjukvården, socialservicepro-
ducenter eller vårdinrättningar på begäran få 
av dessa uppgjorda utlåtanden och övriga 
uppgifter om den pensionssökandes journal-
handlingar, rehabilitering, hälsotillstånd, vård 
och arbetsförmåga som behövs för att verk-
ställa de uppgifter som avses ovan i 1 punk-
ten, om sökanden inte själv lämnar dessa 
uppgifter. 

Uppgifter som avses i denna paragraf får 
sökas med hjälp av teknisk anslutning utan 
samtycke av den vars intressen tystnadsplik-
ten är avsedd att skydda. 
 

sjukvården som avses i 2 § 4 punkten i lagen 
om patientens ställning och rättigheter 
(785/1992) samt av den som verkställer re-
habilitering och av andra verksamhetsenheter 
för hälso- och sjukvården, socialservicepro-
ducenter eller vårdinrättningar på begäran få 
av dessa uppgjorda utlåtanden och övriga 
uppgifter om den pensionssökandes journal-
handlingar, rehabilitering, hälsotillstånd, vård 
och arbetsförmåga som behövs för att verk-
ställa de uppgifter som avses ovan i 1 punk-
ten, om sökanden inte själv lämnar dessa 
uppgifter. 

Pensionsanstalterna och Pensionsskydds-
centralen har rätt att trots sekretessbestäm-
melserna och andra begränsningar som gäll-
er erhållande av uppgifter av de pensionsan-
stalter som sköter pensionsskyddet enligt de 
lagar som nämns i 3 § få de uppgifter om 
pensionsskyddet enligt arbetspensionslagar-
na som är nödvändiga för arbetspensionsut-
draget och förhandsrådgivningen om arbets-
pension. Pensionsanstalterna har rätt att få 
motsvarande uppgifter även av Pensions-
skyddscentralen. 

Uppgifter som avses i denna paragraf får 
sökas med hjälp av teknisk anslutning utan 
samtycke av den vars intressen tystnadsplik-
ten är avsedd att skydda. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 

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

stämmelserna i 75 § 2 och 3 mom. samt 
75 a § 3—5 mom. tillämpas dock först från 
och med den       20  .  

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 sjömanspensioner 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 81 § och mellanrubriken före den samt 

81 a och 81 b §, sådana de lyder i lag 1103/2008, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
Arbetstagares pensionsutdrag samt utfärdan-

de och kontroll av det 

81 § 

Arbetstagares pensionsutdrag 

För en i Finland bosatt arbetstagare i åldern 
18—67 år utfärdas årligen ett pensionsutdrag 
över hans eller hennes pensionsförsäkrade in-
komster. Pensionsutdraget kan utfärdas i 
skriftlig eller elektronisk form. Pensionsut-
draget innehåller följande uppgifter för fem 
kalenderår före det år under vilket utdraget 
utfärdades: 

1) de arbetsinkomster som berättigar till 
pension enligt arbetspensionslagarna för den 
privata sektorn, särskilt för varje arbetsgiva-
re, 

2) de inkomster som ligger till grund för 
förmåner som betalats för oavlönad tid och 
som berättigar till pension, särskilt för varje 
förmånsslag, 

3) grunden och den tid för vilken pension 
intjänas enligt lagen om pensionsersättning 
som skall betalas av statens medel för tiden 
för vård av barn under tre år eller för tiden för 
studier, och 

4) beloppet av den pension som intjänats 
fram till utgången av året före det år under 
vilket utdraget utfärdades. 
 

Arbetspensionsutdrag samt utfärdande och 
kontroll av det 

81 § 

Arbetspensionsutdrag 

Varje arbetstagare i åldern 18—67 år får ett 
arbetspensionsutdrag över de av hans eller 
hennes inkomster som berättigar till pension. 
Arbetspensionsutdraget innehåller följande 
uppgifter för sex kalenderår före det år under 
vilket utdraget utfärdas 

1) de arbetsinkomster som berättigar till 
pension enligt arbetspensionslagarna, särskilt 
för varje arbetsgivare, 

2) sådant arbete som berättigar till pension 
och har försäkrats enligt lagen om pension 
för företagare eller lagen om pension för 
lantbruksföretagare samt de totala arbetsin-
komsterna för det arbetet, 

3) de inkomster som ligger till grund för 
förmåner som betalats för oavlönad tid och 
som berättigar till pension, särskilt för varje 
förmånsslag, 

4) grunden och den tid för vilken pension 
intjänas enligt lagen om pensionsersättning 
som skall betalas av statens medel för tiden 
för vård av barn under tre år eller för tiden 
för studier, och 

5) den intjänade pensionen vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget utfärdas. 
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Pensionskassan eller en annan pensionsan-
stalt inom den privata sektorn utfärdar ett 
arbetspensionsutdrag till 

1) den vars pensionsskydd vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget skickas eller senast därförinnan har 
ordnats endast enligt arbetspensionslagarna 
för den privata sektorn eller parallellt enligt 
arbetspensionslagarna för den privata sek-
torn och den offentliga sektorn, och 

2) den vars pensionsskydd vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget skickas eller senast därförinnan har 
ordnats endast enligt arbetspensionslagarna 
för den offentliga sektorn och han eller hon 
också har sådana arbetsinkomster enligt ar-
betspensionslagarna för den privata sektorn 
som berättigar till pension under de tre år 
som föregår det år under vilket arbetspen-
sionsutdraget skickas. 

Pensionsskyddscentralen utfärdar ett ar-
betspensionsutdrag till den som inte har någ-
ra registrerade arbetsinkomster som enligt 
arbetspensionslagarna berättigar till pension 
men har registrerade förmånsperioder enligt 
1 mom. 3 eller 4 punkten. 

 
 
 

81 a § 

Utfärdande av pensionsutdrag 

Det skriftliga pensionsutdraget sänds till ar-
betstagaren av pensionskassan eller den pen-
sionsanstalt inom den privata sektorn där ar-
betstagarens anställningsförhållande var för-
säkrat vid utgången av kalenderåret före det 
år under vilket utdraget skickades eller senast 
därförinnan. Det elektroniska pensionsutdra-
get får arbetstagaren via en elektronisk tjänst 
som tillhandahålls av den pensionsanstalt där 
arbetstagarens anställningsförhållande var 
försäkrat vid den tidpunkt då det elektroniska 
utdraget utfärdades eller senast därförinnan. 

Pensionsutdraget kan utfärdas i elektronisk 
form, om arbetstagaren har valt detta alterna-
tiv i pensionsanstaltens elektroniska tjänst. 
För att det elektroniska pensionsutdraget ska 
kunna väljas och kontrolleras måste arbetsta-
garen logga in sig på pensionsanstaltens elek-
troniska tjänst. Vid inloggningen ska datasä-

81 a § 

Utfärdande av arbetspensionsutdrag 

Arbetspensionsutdraget för arbetstagare ut-
färdas i elektronisk eller skriftlig form. 

Om en arbetstagare vill ha arbetspensions-
utdraget enbart i elektronisk form, ska han 
eller hon välja det elektroniska pensionsut-
draget i pensionskassans elektroniska tjänst. 
Vid inloggningen på den elektroniska tjäns-
ten ska datasäker och bevislig identifierings-
teknik användas. Arbetstagaren får det elek-
troniska arbetspensionsutdraget via en elek-
tronisk tjänst som tillhandahålls av den pen-
sionsanstalt där arbetstagarens anställnings-
förhållande var försäkrat vid den tidpunkt då 
det elektroniska arbetspensionsutdraget ut-
färdas eller senast därförinnan. 

Om en i Finland bosatt arbetstagare som 
valt enbart det elektroniska arbetspensions-
utdraget inte på fyra kalenderår loggar in sig 
på den tjänst där det elektroniska arbetspen-
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ker och bevislig identifieringsteknik använ-
das. 

Pensionsanstalten övervakar att en arbetsta-
gare som valt elektroniskt pensionsutdrag an-
litar den elektroniska tjänst där det elektro-
niska pensionsutdraget ingår. Om arbetstaga-
ren inte på fyra kalenderår loggar in sig på 
den tjänst där det elektroniska pensionsutdra-
get ingår, ska pensionskassan eller den pen-
sionsanstalt inom den privata sektorn där ar-
betstagarens anställningsförhållande var för-
säkrat vid utgången av det ovan avsedda fjär-
de kalenderåret eller senast därförinnan sända 
ett skriftligt pensionsutdrag till arbetstagaren 
under det följande kalenderåret. 
 

sionsutdraget ingår och inte under denna tid 
på något annat sätt har fått ett arbetspen-
sionsutdrag från en pensionsanstalt inom den 
privata eller den offentliga sektorn, ska den 
pensionsanstalt som senast försäkrat arbets-
tagarens anställningsförhållande sända ett 
skriftligt arbetspensionsutdrag till arbetstaga-
ren under det följande kalenderåret. Ett skrift-
ligt arbetspensionsutdrag sänds dock inte, 
om arbetstagaren under dessa fyra kalender-
år inte har några arbetsinkomster enligt ar-
betspensionslagarna för den privata sektorn 
eller förmånsperioder som avses i 81 § 
1 mom. 3 och 4 punkten. 

Ett skriftligt arbetspensionsutdrag ska sän-
das till en i Finland bosatt arbetstagare vart 
tredje år, om arbetstagaren inte under det år 
som utdraget ska skickas har fått ett arbets-
pensionsutdrag från en pensionsanstalt inom 
den privata eller den offentliga sektorn. Ett 
skriftligt arbetspensionsutdrag kan utfärdas 
för en arbetstagare också på hans eller hen-
nes begäran. Det skriftliga arbetspensionsut-
draget sänds av pensionskassan eller den 
pensionsanstalt inom den privata sektorn där 
arbetstagarens anställningsförhållande var 
försäkrat vid utgången av kalenderåret före 
det år under vilket utdraget skickas eller se-
nast därförinnan. 

Vad som föreskrivs i 3 och 4 mom. om sän-
dande av arbetspensionsutdrag tillämpas 
även när Pensionsskyddscentralen utfärdar 
ett arbetspensionsutdrag med stöd av 81 § 
3 mom. Arbetstagaren kan också välja och 
kontrollera det elektroniska arbetspensions-
utdraget i en för arbetspensionssystemet 
gemensam elektronisk tjänst genom att logga 
in sig på tjänsten på det sätt som föreskrivs i 
2 mom. 

 
 

81 b § 

Kontroll av pensionsutdraget 

Om arbetstagaren konstaterar en brist eller 
ett fel i de uppgifter som avses i 81 § 1—3 
punkten, ska pensionskassan i egenskap av 
den pensionsanstalt som utfärdat utdraget 
reda ut uppgifternas riktighet på arbetstaga-
rens yrkande. Arbetstagaren ska vid behov 
lägga fram sådan utredning om grunderna för 

81 b § 

Kontroll av arbetspensionsutdraget 

Om en arbetstagare som har fått ett ar-
betspensionsutdrag som avses i 81 § eller ett 
arbetspensionsutdrag som utfärdats av en 
pensionsanstalt inom den offentliga sektorn 
konstaterar en brist eller ett fel i de i 81 § 
1 mom. 1, 3 eller 4 punkten avsedda uppgif-
ter om vad som berättigar till pension, ska 
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sitt yrkande som skäligen kan förutsättas av 
honom eller henne. Pensionskassan är inte 
skyldig att reda ut dessa uppgifter retroaktivt 
för längre tid än de fem kalenderår som före-
gått utfärdandet av pensionsutdraget. 

Om arbetstagaren ostridigt visar att han el-
ler hon före de fem år som nämns ovan har 
haft sådana inkomster eller förmåner som av-
ses i 81 § 1—3 punkten och som berättigar 
till pension men som inte på rätt sätt beaktats 
som pensionsberättigande, beaktar pensions-
kassan uppgifterna retroaktivt. Ostridigt påvi-
sade arbetsinkomster beaktas som inkomster 
för utbetalningsåret, och inkomster som lig-
ger till grund för förmåner för oavlönad tid, 
tid för vård av barn under tre år och studietid 
beaktas som inkomster för de år till vilka 
förmånstiden, vårdtiden eller studierna hänför 
sig. 

Har arbetstagaren inte arbetsinkomster som 
försäkrats enligt arbetspensionslagarna för 
den privata sektorn, ska Pensionsskyddscen-
tralen sända ett utdrag med den information 
om förmåner som avses i 81 § 2 och 3 punk-
ten till arbetstagaren. Arbetstagaren kan välja 
och kontrollera det elektroniska pensionsut-
draget i en för arbetspensionssystemet 
gemensam elektronisk tjänst genom att logga 
in sig på tjänsten på det sätt som föreskrivs i 
81 a § 2 mom. Pensionsskyddscentralen 
övervakar att en arbetstagare som valt elek-
troniskt pensionsutdrag anlitar den elektro-
niska tjänst där pensionsutdraget ingår och 
sänder ett skriftligt utdrag enligt vad som be-
stäms i 81 a § 3 mom. Vid behov ska Pen-
sionsskyddscentralen också reda ut de i 81 § 
2 och 3 punkten avsedda uppgifternas riktig-
het på det sätt som avses i 1 och 2 mom. 

Arbetstagaren har rätt att få ett beslut om de 
uppgifter som avses i 1 och 2 mom. och som 
påverkar hans eller hennes pensionsrätt. Be-
slutet ges av pensionskassan eller av någon 
annan pensionsanstalt som utfärdat utdraget 
eller, i det fall som avses i 3 mom., av Pen-
sionsskyddscentralen. Om uppgifterna enligt 
1 och 2 mom. hänför sig till ett tillämpnings-
ärende enligt 10 § i lagen om pension för ar-
betstagare som behandlas av Pensionsskydds-
centralen, ger Pensionsskyddscentralen beslut 
också om dessa uppgifter 
 

han eller hon hos den pensionsanstalt som 
utfärdat utdraget eller hos Pensionsskydds-
centralen yrka på att uppgifternas riktighet 
utreds. Arbetstagaren ska vid behov lägga 
fram sådan utredning om grunderna för sitt 
yrkande som skäligen kan förutsättas av ho-
nom eller henne. Pensionskassan eller en an-
nan pensionsanstalt som utfärdat arbetspen-
sionsutdraget lämnar över ärendet för be-
handling i den pensionsanstalt inom den pri-
vata eller den offentliga sektorn till vars 
uppgifter det hör att ordna pensionsskyddet 
för det arbete som utredningen gäller, eller 
för behandling i Pensionsskyddscentralen. 
Pensionskassan, en annan pensionsanstalt 
inom den privata sektorn och Pensions-
skyddscentralen är inte skyldiga att reda ut 
uppgifterna från den privata sektorn retroak-
tivt för längre tid än de sex kalenderår som 
föregått utfärdandet av pensionsutdraget. 

Om arbetstagaren ostridigt visar att han el-
ler hon före de sex år som nämns ovan har 
haft sådana inkomster eller förmåner inom 
den privata sektorn som avses i 81 § 1 mom. 
1, 3 eller 4 punkten och som berättigar till 
pension men som inte på rätt sätt beaktats 
som pensionsberättigande, beaktar pensions-
kassan, en annan pensionsanstalt inom den 
privata sektorn eller Pensionsskyddscentra-
len uppgifterna retroaktivt. Ostridigt påvisade 
arbetsinkomster beaktas som inkomster för 
utbetalningsåret, och inkomster som ligger 
till grund för förmåner för oavlönad tid, tid 
för vård av barn under tre år och studietid be-
aktas som inkomster för de år till vilka för-
månstiden, vårdtiden eller studierna hänför 
sig. 

När det gäller uppgifter från den privata 
sektorn har arbetstagaren rätt att få ett beslut 
om uppgifterna om vad som berättigar till 
pension i de fall som avses i 1 och 2 mom. 
När det gäller arbetsinkomster ges beslutet 
av den pensionsanstalt som rett ut arbets- 
och inkomstuppgifterna eller av Pensions-
skyddscentralen, och när det gäller de upp-
gifter som avses i 81 § 1 mom. 3 och 
4 punkten ges uppgifterna av den pensions-
anstalt som utfärdat det arbetspensionsut-
drag som avses i 81 § eller av Pensions-
skyddscentralen. Om uppgifterna enligt 1 och 
2 mom. hänför sig till ett sådant i 10 § i lagen 
om pension för arbetstagare avsett ärende om 
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tillämpning av lagen som behandlas av Pen-
sionsskyddscentralen, ger Pensionsskydds-
centralen beslut också om dessa uppgifter. 
 

 
 
 

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

stämmelserna i 81 § 2 och 3 mom. samt 81 a 
§ 3—5 mom. tillämpas dock först från och 
med den       20  . 

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

Lag 

om ändring av lagen om pension för företagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för företagare (1272/2006) 7 och 69 § och mellanrubriken före 

den samt 69 a och 69 b §, 
av dem 69 § och mellanrubriken före den samt 69 a och 69 b § sådana de lyder i lag 

1099/2008, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 § 

Avgörande om tillämpningen av lagen 

Pensionsskyddscentralen avgör på ansökan 
av den som låter utföra arbete, den som utför 
arbete eller pensionsanstalten huruvida denna 
lag skall tillämpas på arbetet. 
 

7 § 

Avgörande om tillämpningen av lagen 

Om det är oklart huruvida denna lag ska 
tillämpas på ett arbete, avgörs saken av Pen-
sionsskyddscentralen på ansökan av den som 
låter utföra arbete, den som utför arbete eller 
pensionsanstalten. 
 

 
Pensionsutdrag samt utfärdande och kontroll 

av det 

69 § 

Pensionsutdrag 

För en i Finland bosatt företagare i åldern 
18—67 år utfärdas årligen ett pensionsutdrag 
över hans eller hennes pensionsförsäkrade in-
komster. Pensionsutdraget kan utfärdas i 
skriftlig eller elektronisk form. Pensionsut-
draget innehåller följande uppgifter för fem 
kalenderår före det år under vilket utdraget 
utfärdades: 

1) företagarverksamhet som berättigar till 
pension och som försäkrats enligt denna lag 
samt de totala arbetsinkomsterna för den, 

2) de inkomster som ligger till grund för 

Arbetspensionsutdrag samt utfärdande och 
kontroll av det 

69 § 

Arbetspensionsutdrag 

Varje företagare i åldern 18—67 år får ett 
arbetspensionsutdrag över de av hans eller 
hennes inkomster som berättigar till pension. 
Arbetspensionsutdraget innehåller följande 
uppgifter för sex kalenderår före det år under 
vilket utdraget utfärdas 

1) de arbetsinkomster som berättigar till 
pension enligt arbetspensionslagarna, sär-
skilt för varje arbetsgivare, 

2) sådant arbete som berättigar till pension 
och har försäkrats enligt lagen om pension 
för företagare eller lagen om pension för 
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förmåner som betalats för oavlönad tid och 
som berättigar till pension, särskilt för varje 
förmånsslag, 

3) grunden och den tid för vilken förmån 
intjänas enligt lagen om pensionsersättning 
som skall betalas av statens medel för tiden 
för vård av barn under tre år eller för tiden för 
studier, och 

4) beloppet av den pension som intjänats 
fram till utgången av året före det år under 
vilket utdraget utfärdades. 
 

lantbruksföretagare samt de totala arbetsin-
komsterna för det arbetet, 

3) de inkomster som ligger till grund för 
förmåner som betalats för oavlönad tid och 
som berättigar till pension, särskilt för varje 
förmånsslag, 

4) grunden och den tid för vilken pension 
intjänas enligt lagen om pensionsersättning 
som skall betalas av statens medel för tiden 
för vård av barn under tre år eller för tiden 
för studier, och 

5) den intjänade pensionen vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget utfärdas. 

Pensionsanstalten utfärdar ett arbetspen-
sionsutdrag till 

1) den vars pensionsskydd vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget skickas eller senast därförinnan har 
ordnats endast enligt arbetspensionslagarna 
för den privata sektorn eller parallellt enligt 
arbetspensionslagarna för den privata sek-
torn och den offentliga sektorn, och 

2) den vars pensionsskydd vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget skickas eller senast därförinnan har 
ordnats endast enligt arbetspensionslagarna 
för den offentliga sektorn och han eller hon 
också har sådana arbetsinkomster enligt ar-
betspensionslagarna för den privata sektorn 
som berättigar till pension under de tre år 
som föregår det år under vilket arbetspen-
sionsutdraget skickas. 

Pensionsskyddscentralen utfärdar ett ar-
betspensionsutdrag till den som inte har någ-
ra registrerade arbetsinkomster som enligt 
arbetspensionslagarna berättigar till pension 
men har registrerade förmånsperioder enligt 
1 mom. 3 eller 4 punkten. 

 
 
 

69 a § 

Utfärdande av pensionsutdrag 

Det skriftliga pensionsutdraget sänds till fö-
retagaren av den pensionsanstalt där företaga-
ren var försäkrad vid utgången av kalender-
året före det år under vilket utdraget skicka-
des eller senast därförinnan. Har företagaren 
efter det att företagarverksamheten upphört 

69 a § 

Utfärdande av arbetspensionsutdrag 

Arbetspensionsutdraget för företagare ut-
färdas i elektronisk eller skriftlig form. 

Om en företagare vill ha arbetspensionsut-
draget enbart i elektronisk form, ska han el-
ler hon välja det elektroniska pensionsutdra-
get i pensionsanstaltens elektroniska tjänst. 
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försäkrats enligt någon annan arbetspensions-
lag, sänds pensionsutdraget av den pensions-
anstalt som senast försäkrat företagaren enligt 
den lagen. Utöver de uppgifter som föreskrivs 
i lagen om pension för arbetstagare innehåller 
utdraget även uppgifter om företagarverk-
samhet enligt denna lag. Om företagaren vid 
sidan om företagarverksamheten var försäk-
rad enligt lagen om pension för arbetstagare 
sänds utdraget av den pensionsanstalt som 
försäkrat företagaren. Det elektroniska pen-
sionsutdraget får företagaren via en elektro-
nisk tjänst som tillhandahålls av den pen-
sionsanstalt där företagaren var försäkrad vid 
den tidpunkt då det elektroniska utdraget ut-
färdades eller senast därförinnan. 

Pensionsutdraget kan utfärdas i elektronisk 
form, om företagaren har valt detta alternativ 
i pensionsanstaltens elektroniska tjänst. För 
att det elektroniska pensionsutdraget ska kun-
na väljas och kontrolleras måste företagaren 
logga in sig på pensionsanstaltens elektronis-
ka tjänst. Vid inloggningen ska datasäker och 
bevislig identifieringsteknik användas. 

Pensionsanstalten övervakar att en företaga-
re som valt elektroniskt pensionsutdrag anli-
tar den elektroniska tjänst där det elektroniska 
pensionsutdraget ingår. Om företagaren inte 
på fyra kalenderår loggar in sig på den tjänst 
där det elektroniska pensionsutdraget ingår, 
ska den pensionsanstalt som avses i 1 mom. 
och där företagaren var försäkrad vid utgång-
en av det ovan avsedda fjärde kalenderåret el-
ler senast därförinnan sända ett skriftligt pen-
sionsutdrag till företagaren under det följande 
kalenderåret. 
 

Vid inloggningen på den elektroniska tjäns-
ten ska datasäker och bevislig identifierings-
teknik användas. Företagaren får det elektro-
niska arbetspensionsutdraget via en elektro-
nisk tjänst som tillhandahålls av den pen-
sionsanstalt där företagaren var försäkrad vid 
den tidpunkt då det elektroniska arbetspen-
sionsutdraget utfärdas eller senast därförin-
nan. 

Om en i Finland bosatt företagare som valt 
enbart det elektroniska arbetspensionsutdra-
get inte på fyra kalenderår loggar in sig på 
den tjänst där det elektroniska arbetspen-
sionsutdraget ingår och inte under denna tid 
på något annat sätt har fått ett arbetspen-
sionsutdrag från en pensionsanstalt inom den 
privata eller den offentliga sektorn, ska den 
pensionsanstalt som senast försäkrat företa-
garen sända ett skriftligt arbetspensionsut-
drag till företagaren under det följande ka-
lenderåret. Ett skriftligt arbetspensionsutdrag 
sänds dock inte, om företagaren under dessa 
fyra kalenderår inte har några arbetsinkoms-
ter enligt arbetspensionslagarna för den pri-
vata sektorn eller förmånsperioder som avses 
i 69 § 1 mom. 3 och 4 punkten. 

Ett skriftligt arbetspensionsutdrag ska sän-
das till en i Finland bosatt företagare vart 
tredje år, om företagaren inte under det år 
som utdraget ska skickas har fått ett arbets-
pensionsutdrag från en pensionsanstalt inom 
den privata eller den offentliga sektorn. Ett 
skriftligt arbetspensionsutdrag för företagare 
kan utfärdas också på företagarens begäran. 
Det skriftliga arbetspensionsutdraget sänds 
av den pensionsanstalt där företagaren var 
försäkrad vid utgången av kalenderåret före 
det år under vilket utdraget skickas eller se-
nast därförinnan. 

Vad som föreskrivs i 3 och 4 mom. om sän-
dande av arbetspensionsutdrag tillämpas 
även när Pensionsskyddscentralen utfärdar 
ett arbetspensionsutdrag med stöd av 69 § 
3 mom.  Företagaren kan också välja och 
kontrollera det elektroniska arbetspensions-
utdraget i en för arbetspensionssystemet 
gemensam elektronisk tjänst genom att logga 
in sig på tjänsten på det sätt som föreskrivs i 
2 mom. 
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69 b § 

Kontroll av pensionsutdraget 

Om företagaren konstaterar en brist eller ett 
fel i de uppgifter som avses i 69 § 2 och 
3 punkten, ska den pensionsanstalt som utfär-
dat utdraget reda ut uppgifternas riktighet på 
företagarens yrkande. Företagaren ska vid 
behov lägga fram sådan utredning om grun-
derna för sitt yrkande som skäligen kan förut-
sättas av honom eller henne. Pensionsanstal-
ten är inte skyldig att reda ut dessa uppgifter 
retroaktivt för längre tid än de fem kalenderår 
som föregått utfärdandet av pensionsutdraget. 

Om företagaren ostridigt visar att han eller 
hon före de fem år som nämns ovan har haft 
sådana förmåner som avses i 69 § 2 och 
3 punkten och som berättigar till pension men 
som inte på rätt sätt beaktats som pensionsbe-
rättigande, beaktar pensionsanstalten uppgif-
terna retroaktivt. Ostridigt påvisade inkomster 
som ligger till grund för förmåner för oavlö-
nad tid, tid för vård av barn under tre år och 
studietid beaktas som inkomster för de år till 
vilka förmånstiden, vårdtiden eller studierna 
hänför sig. 

Företagaren har rätt att få ett beslut om de 
uppgifter som avses i 1 och 2 mom. och som 
påverkar hans eller hennes pensionsrätt. Be-
slutet ges av den pensionsanstalt som utfärdat 
utdraget. Om uppgifterna enligt 1 och 2 mom. 
hänför sig till ett tillämpningsärende enligt 
7 § som behandlas av Pensionsskyddscentra-
len, ger Pensionsskyddscentralen beslut också 
om dessa uppgifter. 
 

69 b § 

Kontroll av arbetspensionsutdraget 

Om en företagare som har fått ett arbets-
pensionsutdrag som avses i 69 § eller ett ar-
betspensionsutdrag som utfärdats av en pen-
sionsanstalt inom den offentliga sektorn kon-
staterar en brist eller ett fel i de i 69 § 
1 mom. 1, 3 eller 4 punkten avsedda uppgif-
ter om sådant som berättigar till pension, ska 
han eller hon hos den pensionsanstalt som 
utfärdat utdraget eller hos Pensionsskydds-
centralen yrka på att uppgifternas riktighet 
utreds. Företagaren ska vid behov lägga fram 
sådan utredning om grunderna för sitt yrkan-
de som skäligen kan förutsättas av honom el-
ler henne. Den pensionsanstalt som utfärdat 
arbetspensionsutdraget lämnar över ärendet 
för behandling i den pensionsanstalt inom 
den privata eller den offentliga sektorn till 
vars uppgifter det hör att ordna pensions-
skyddet för det arbete som utredningen gäll-
er, eller för behandling i Pensionsskyddscen-
tralen. Pensionsanstalten och Pensions-
skyddscentralen är inte skyldiga att reda ut 
uppgifterna om den privata sektorn retroak-
tivt för längre tid än de sex kalenderår som 
föregått utfärdandet av pensionsutdraget. 

Om företagaren ostridigt visar att han eller 
hon före de sex år som nämns ovan har haft 
sådana inkomster eller förmåner inom den 
privata sektorn som avses i 69 § 1 mom. 1, 3 
eller 4 punkten och som berättigar till pen-
sion men som inte på rätt sätt beaktats som 
pensionsberättigande, beaktar pensionsanstal-
ten eller Pensionsskyddscentralen uppgifter-
na retroaktivt. Ostridigt påvisade arbetsin-
komster beaktas som inkomster för utbetal-
ningsåret, och inkomster som ligger till 
grund för förmåner för oavlönad tid, tid för 
vård av barn under tre år och studietid beak-
tas som inkomster för de år till vilka för-
månstiden, vårdtiden eller studierna hänför 
sig. 

När det gäller uppgifter från den privata 
sektorn har företagaren rätt att få ett beslut 
om uppgifterna om sådant som berättigar till 
pension i de fall som avses i 1 och 2 mom. 
När det gäller arbetsinkomster ges beslutet 
av den pensionsanstalt som rett ut arbets- 
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och inkomstuppgifterna eller av Pensions-
skyddscentralen, och när det gäller de upp-
gifter som avses i 69 § 1 mom. 3 och 4 punk-
ten ges uppgifterna av den pensionsanstalt 
som utfärdat det arbetspensionsutdrag som 
avses i 69 § eller av Pensionsskyddscentra-
len. Om uppgifterna enligt 1 och 2 mom. 
hänför sig till ett tillämpningsärende enligt 
7 § som behandlas av Pensionsskyddscentra-
len, ger Pensionsskyddscentralen beslut ock-
så om dessa uppgifter. 
 

 
 
 

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

stämmelserna i 69 § 2 och 3 mom. samt 
69 a § 3—5 mom. tillämpas dock först från 
och med den         20  . 

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

Lag 

om ändring av lagen pension för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 9 och 75 § och mellanrubri-

ken före den samt 75 a och 75 b §, 
av dem 75 § och mellanrubriken före den samt 75 a och 75 b § sådana de lyder i lag 

1101/2008, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

9 § 

Avgörande om tillämpningen av lagen 

Pensionsskyddscentralen avgör på ansökan 
av den som låter utföra arbete, den som utför 
arbete eller pensionsanstalten huruvida denna 
lag skall tillämpas på arbetet. 
 

9 § 

Avgörande om tillämpningen av lagen 

Om det är oklart huruvida denna lag ska 
tillämpas på ett arbete, avgörs saken av Pen-
sionsskyddscentralen på ansökan av den som 
låter utföra arbete, den som utför arbete eller 
pensionsanstalten. 
 

 
 
Pensionsutdrag samt utfärdande och kontroll 

av det 

75 § 

Pensionsutdrag 

För en i Finland bosatt lantbruksföretagare 
i åldern 18—67 år utfärdas årligen ett pen-
sionsutdrag över hans eller hennes pensions-
försäkrade inkomster. Pensionsutdraget kan 
utfärdas i skriftlig eller elektronisk form. Pen-
sionsutdraget innehåller följande uppgifter för 
fem kalenderår före det år under vilket utdra-
get utfärdades: 

1) lantbruksföretagarverksamhet som berät-

Arbetspensionsutdrag samt utfärdande och 
kontroll av det 

75 § 

Arbetspensionsutdrag 

Varje lantbruksföretagare i åldern 18—67 
år får ett arbetspensionsutdrag över de av 
hans eller hennes inkomster som berättigar 
till pension. Arbetspensionsutdraget innehål-
ler följande uppgifter för sex kalenderår före 
det år under vilket utdraget utfärdas 

1) de arbetsinkomster som berättigar till 
pension enligt arbetspensionslagarna, sär-
skilt för varje arbetsgivare, 
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tigar till pension och som försäkrats enligt 
denna lag samt de totala arbetsinkomsterna 
för den, 

2) de inkomster som ligger till grund för 
förmåner som betalats för oavlönad tid och 
som berättigar till pension, särskilt för varje 
förmånsslag, 

3) grunden och den tid för vilken förmån 
intjänas enligt lagen om pensionsersättning 
som skall betalas av statens medel för tiden 
för vård av barn under tre år eller för tiden för 
studier, och 

4) beloppet av den pension som intjänats 
fram till utgången av året före det år under 
vilket utdraget utfärdades. 
 

2) sådant arbete som berättigar till pension 
och har försäkrats enligt lagen om pension 
för företagare eller lagen om pension för 
lantbruksföretagare samt de totala arbetsin-
komsterna för det arbetet, 

3) de inkomster som ligger till grund för 
förmåner som betalats för oavlönad tid och 
som berättigar till pension, särskilt för varje 
förmånsslag, 

4) grunden och den tid för vilken pension 
intjänas enligt lagen om pensionsersättning 
som skall betalas av statens medel för tiden 
för vård av barn under tre år eller för tiden 
för studier, och 

5) den intjänade pensionen vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget utfärdas. 

Pensionsanstalten utfärdar ett arbetspen-
sionsutdrag till 

1) den vars pensionsskydd vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget skickas eller senast därförinnan har 
ordnats endast enligt arbetspensionslagarna 
för den privata sektorn eller parallellt enligt 
arbetspensionslagarna för den privata sek-
torn och den offentliga sektorn, och 

2) den vars pensionsskydd vid utgången av 
året före det år under vilket arbetspensions-
utdraget skickas eller senast därförinnan har 
ordnats endast enligt arbetspensionslagarna 
för den offentliga sektorn och han eller hon 
också har sådana arbetsinkomster enligt ar-
betspensionslagarna för den privata sektorn 
som berättigar till pension under de tre år 
som föregår det år under vilket arbetspen-
sionsutdraget skickas. 

Pensionsskyddscentralen utfärdar ett ar-
betspensionsutdrag till den som inte har någ-
ra registrerade arbetsinkomster som enligt 
arbetspensionslagarna berättigar till pension 
men har registrerade förmånsperioder enligt 
1 mom. 3 eller 4 punkten. 

 
 
 

75 a § 

Utfärdande av pensionsutdrag 

Det skriftliga pensionsutdraget sänds till 
lantbruksföretagaren av den pensionsanstalt 
där lantbruksföretagaren var försäkrad vid ut-

75 a § 

Utfärdande av arbetspensionsutdrag 

Arbetspensionsutdraget för lantbruksföre-
tagare utfärdas i elektronisk eller skriftlig 
form. 



 RP 74/2011 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

54 

gången av kalenderåret före det år under vil-
ket utdraget skickades eller senast därförin-
nan. Om lantbruksföretagaren också var för-
säkrad enligt någon annan arbetspensionslag, 
sänds pensionsutdraget av den pensionsan-
stalt som senast försäkrat lantbruksföretaga-
ren enligt den pensionslagen. Utöver de upp-
gifter som föreskrivs i lagen om pension för 
arbetstagare innehåller utdraget uppgifter om 
lantbruksföretagarverksamhet enligt denna 
lag. Det elektroniska pensionsutdraget får 
lantbruksföretagaren via en elektronisk tjänst 
som tillhandahålls av den pensionsanstalt där 
lantbruksföretagaren var försäkrad vid den 
tidpunkt då det elektroniska utdraget utfärda-
des eller senast därförinnan. 

Pensionsutdraget kan utfärdas i elektronisk 
form, om lantbruksföretagaren har valt detta 
alternativ i pensionsanstaltens elektroniska 
tjänst. För att det elektroniska pensionsutdra-
get ska kunna väljas och kontrolleras måste 
lantbruksföretagaren logga in sig på pen-
sionsanstaltens elektroniska tjänst. Vid in-
loggningen ska datasäker och bevislig identi-
fieringsteknik användas. 

Pensionsanstalten övervakar att en lant-
bruksföretagare som valt elektroniskt pen-
sionsutdrag anlitar den elektroniska tjänst där 
det elektroniska pensionsutdraget ingår. Om 
lantbruksföretagaren inte på fyra kalenderår 
loggar in sig på den tjänst där det elektroniska 
pensionsutdraget ingår, ska den pensionsan-
stalt som avses i 1 mom. och där lantbruksfö-
retagaren var försäkrad vid utgången av det 
ovan avsedda fjärde kalenderåret eller senast 
därförinnan sända ett skriftligt pensionsutdrag 
till lantbruksföretagaren under det följande 
kalenderåret. 
 

Om en lantbruksföretagare vill ha arbets-
pensionsutdraget enbart i elektronisk form, 
ska han eller hon välja det elektroniska pen-
sionsutdraget i pensionsanstaltens elektro-
niska tjänst. Vid inloggningen på den elek-
troniska tjänsten ska datasäker och bevislig 
identifieringsteknik användas. Lantbruksföre-
tagaren får det elektroniska arbetspensions-
utdraget via en elektronisk tjänst som till-
handahålls av den pensionsanstalt där lant-
bruksföretagaren var försäkrad vid den tid-
punkt då det elektroniska arbetspensionsut-
draget utfärdas eller senast därförinnan. 

Om en i Finland bosatt lantbruksföretagare 
som valt enbart det elektroniska arbetspen-
sionsutdraget inte på fyra kalenderår loggar 
in sig på den tjänst där det elektroniska ar-
betspensionsutdraget ingår och inte under 
denna tid på något annat sätt har fått ett ar-
betspensionsutdrag från en pensionsanstalt 
inom den privata eller den offentliga sektorn, 
ska den pensionsanstalt som senast försäkrat 
lantbruksföretagaren sända ett skriftligt ar-
betspensionsutdrag till lantbruksföretagaren 
under det följande kalenderåret. Ett skriftligt 
arbetspensionsutdrag sänds dock inte, om 
lantbruksföretagaren under dessa fyra ka-
lenderår inte har några arbetsinkomster en-
ligt arbetspensionslagarna för den privata 
sektorn eller förmånsperioder som avses i 
75 § 1 mom. 3 och 4 punkten. 

Ett skriftligt arbetspensionsutdrag ska sän-
das till en i Finland bosatt lantbruksföreta-
gare vart tredje år, om lantbruksföretagaren 
inte under det år som utdraget ska skickas 
har fått ett arbetspensionsutdrag från en 
pensionsanstalt inom den privata eller den 
offentliga sektorn. Ett skriftligt arbetspen-
sionsutdrag för lantbruksföretagare kan ut-
färdas också på lantbruksföretagarens begä-
ran. Det skriftliga arbetspensionsutdraget 
sänds av den pensionsanstalt där lantbruksfö-
retagaren var försäkrad vid utgången av ka-
lenderåret före det år under vilket utdraget 
skickas eller senast därförinnan. 

Vad som föreskrivs i 3 och 4 mom. om sän-
dande av arbetspensionsutdrag tillämpas 
även när Pensionsskyddscentralen utfärdar 
ett arbetspensionsutdrag med stöd av 75 § 
3 mom. Lantbruksföretagaren kan också välja 
och kontrollera det elektroniska arbetspen-
sionsutdraget i en för arbetspensionssystemet 
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gemensam elektronisk tjänst genom att logga 
in sig på tjänsten på det sätt som föreskrivs i 
2 mom. 

 
 

75 b § 

Kontroll av pensionsutdraget 

Om lantbruksföretagaren konstaterar en 
brist eller ett fel i de uppgifter som avses i 
75 § 2 och 3 punkten, ska den pensionsanstalt 
som utfärdat utdraget reda ut uppgifternas 
riktighet på lantbruksföretagarens yrkande. 
Lantbruksföretagaren ska vid behov lägga 
fram sådan utredning om grunderna för sitt 
yrkande som skäligen kan förutsättas av ho-
nom eller henne. Pensionsanstalten är inte 
skyldig att reda ut dessa uppgifter retroaktivt 
för längre tid än de fem kalenderår som före-
gått utfärdandet av pensionsutdraget. 

Om lantbruksföretagaren ostridigt visar att 
han eller hon före de fem år som nämns ovan 
har haft sådana förmåner som avses i 75 § 
2 och 3 punkten och som berättigar till pen-
sion men som inte på rätt sätt beaktats som 
pensionsberättigande, beaktar pensionsanstal-
ten uppgifterna retroaktivt. Ostridigt påvisade 
inkomster som ligger till grund för förmåner 
för oavlönad tid, tid för vård av barn under tre 
år och studietid beaktas som inkomster för de 
år till vilka förmånstiden, vårdtiden eller stu-
dierna hänför sig. 

Lantbruksföretagaren har rätt att få ett be-
slut om de uppgifter som avses i 1 och 
2 mom. och som påverkar hans eller hennes 
pensionsrätt. Beslutet ges av den pensionsan-
stalt som utfärdat utdraget. Om uppgifterna 
enligt 1 och 2 mom. hänför sig till ett till-
lämpningsärende enligt 9 § som behandlas av 
Pensionsskyddscentralen, ger Pensions-
skyddscentralen beslut också om dessa upp-
gifter. 
 

75 b § 

Kontroll av arbetspensionsutdraget 

Om en lantbruksföretagare som har fått ett 
arbetspensionsutdrag som avses i 75 § eller 
ett arbetspensionsutdrag som utfärdats av en 
pensionsanstalt inom den offentliga sektorn 
konstaterar en brist eller ett fel i de i 75 § 
1 mom. 1, 3 eller 4 punkten avsedda uppgif-
ter om vad som berättigar till pension, ska 
han eller hon hos den pensionsanstalt som 
utfärdat utdraget eller hos Pensionsskydds-
centralen yrka på att uppgifternas riktighet 
utreds. Lantbruksföretagaren ska vid behov 
lägga fram sådan utredning om grunderna för 
sitt yrkande som skäligen kan förutsättas av 
honom eller henne. Den pensionsanstalt som 
utfärdat arbetspensionsutdraget lämnar över 
ärendet för behandling i den pensionsanstalt 
inom den offentliga eller den privata sektorn 
till vars uppgifter det hör att ordna pensions-
skyddet för det arbete som utredningen gäll-
er, eller för behandling i Pensionsskyddscen-
tralen. Pensionsanstalten och Pensions-
skyddscentralen är inte skyldiga att reda ut 
uppgifterna från den privata sektorn retroak-
tivt för längre tid än de sex kalenderår som 
föregått utfärdandet av pensionsutdraget. 

Om lantbruksföretagaren ostridigt visar att 
han eller hon före de sex år som nämns ovan 
har haft sådana inkomster eller förmåner 
inom den privata sektorn som avses i 75 § 
1 mom. 1, 3 eller 4 punkten och som berätti-
gar till pension men som inte på rätt sätt be-
aktats som pensionsberättigande, beaktar 
pensionsanstalten eller Pensionsskyddscen-
tralen uppgifterna retroaktivt. Ostridigt påvi-
sade arbetsinkomster beaktas som inkomster 
för utbetalningsåret, och inkomster som lig-
ger till grund för förmåner för oavlönad tid, 
tid för vård av barn under tre år och studietid 
beaktas som inkomster för de år till vilka 
förmånstiden, vårdtiden eller studierna hän-
för sig. 

När det gäller uppgifter från den privata 
sektorn har lantbruksföretagaren rätt att få ett 
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beslut om uppgifterna om vad som berättigar 
till pension i de fall som avses i 1 och 2 mom. 
När det gäller arbetsinkomster ges beslutet 
av den pensionsanstalt som rett ut arbets- 
och inkomstuppgifterna eller av Pensions-
skyddscentralen, och när det gäller de upp-
gifter som avses i 75 § 1 mom. 3 och 
4 punkten ges uppgifterna av den pensions-
anstalt som utfärdat det arbetspensionsut-
drag som avses i 75 § eller av Pensions-
skyddscentralen. Om uppgifterna enligt 1 och 
2 mom. hänför sig till ett sådant i 9 § avsett 
ärende om tillämpning av lagen som behand-
las av Pensionsskyddscentralen, ger Pen-
sionsskyddscentralen beslut också om dessa 
uppgifter. 

 
 
 
 

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

stämmelserna i 75 § 2 och 3 mom. samt 
75 a § 3—5 mom. tillämpas dock först från 
och med den        20  . 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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5. 

Lag 

om ändring av 8 och 9 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) 8 § 2 och 

5 mom., sådana de lyder i lag 1098/2008, samt 
ändras 8 § 3 mom. och 9 §, sådana de lyder i lag 1098/2008, som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den tid av fem år som avses i 75 § och 
75 b § 1 mom. i lagen om pension för arbets-
tagare tillämpas 2013 och därefter. 

Det pensionsutdrag för arbetstagare som ut-
färdas 2008 innehåller uppgifter om de i 75 § 
1—3 punkten i lagen om pension för arbets-
tagare avsedda arbetsinkomsterna och förmå-
nerna under de tio kalenderår som föregår ut-
färdandet av pensionsutdraget. År 2009 inne-
håller pensionsutdraget motsvarande uppgif-
ter för de nio, år 2010 för de åtta, år 2011 för 
de sju och år 2012 för de sex år som föregår 
utfärdandet av pensionsutdraget. I pensions-
utdraget uppges dock de uppgifter som avses 
i 75 § 2 och 3 punkten i lagen om pension för 
arbetstagare inte för år som föregått 2005. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Riktigheten av uppgifterna om de arbetsin-
komster enligt arbetspensionslagarna för den 
privata sektorn som till den 31 december 
2012 framgår av pensionsutdraget ska i stäl-
let för av den pensionsanstalt som avses i 
75 b § 1 och 2 mom. i lagen om pension för 
arbetstagare och som har utfärdat pensions-
utdraget redas ut och ett beslut med anled-

8 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

(2 mom. upphävs) 
 
 
Det pensionsutdrag för arbetstagare som ut-

färdas 2008 innehåller uppgifter om de i 75 § 
1 mom. 1—4 punkten i lagen om pension för 
arbetstagare avsedda arbetsinkomsterna och 
förmånerna under de tio kalenderår som fö-
regår utfärdandet av pensionsutdraget. År 
2009 innehåller pensionsutdraget motsvaran-
de uppgifter för de nio, år 2010 för de åtta, år 
2011 för de sju och år 2012 för de sex år som 
föregår utfärdandet av pensionsutdraget. I 
pensionsutdraget uppges dock de uppgifter 
som avses i 75 § 1 mom. 3 och 4 punkten i 
lagen om pension för arbetstagare inte för år 
som föregått 2005. 
— — — — — — — — — — — — — —  

(5 mom. upphävs) 
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ning av utredningen ges av den pensionsan-
stalt som har ordnat pensionsskyddet för det 
arbete som utredningen gäller. Den pen-
sionsanstalt som utfärdat utdraget överför 
ärendet till den behöriga pensionsanstalten. 
 
 

9 § 
Den preskriptionstid på fem år som avses i 

75 b § 1 och 2 mom., 125 § och 126 § 4 mom. 
samt i 158 och 162 § i lagen om pension för 
arbetstagare tillämpas från och med ingången 
av 2013. Åren 2007 och 2008 är den nämnda 
preskriptionstiden tio år, år 2009 nio år, år 
2010 åtta år, år 2011 sju år och år 2012 sex 
år. När preskriptionstiderna räknas ut beaktas 
också tiden före lagens ikraftträdande. För-
säkringspremie enligt lagen om pension för 
arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 
och lagen om pension för konstnärer och sär-
skilda grupper av arbetstagare påförs dock 
från och med ingången av 2007 inte retroak-
tivt för längre tid än den tid om fem kalender-
år som anges i 10 § 4 mom. i lagen om pen-
sion för arbetstagare i kortvariga arbetsförhål-
landen och i 8 § 1 mom. i lagen om pension 
för konstnärer och särskilda grupper av ar-
betstagare. 
 

9 § 
Den preskriptionstid på fem år som avses i 

125 § och 126 § 4 mom. samt i 158 och 
162 § i lagen om pension för arbetstagare till-
lämpas från och med ingången av 2013. Åren 
2007 och 2008 är denna preskriptionstid tio 
år, år 2009 nio år, år 2010 åtta år, år 2011 sju 
år och år 2012 sex år. När preskriptionstider-
na räknas ut beaktas också tiden före lagens 
ikraftträdande. Försäkringspremie enligt la-
gen om pension för arbetstagare i kortvariga 
arbetsförhållanden och lagen om pension för 
konstnärer och särskilda grupper av arbetsta-
gare påförs dock från och med ingången av 
2007 inte retroaktivt för längre tid än den tid 
om fem kalenderår som anges i 10 § 4 mom. 
i lagen om pension för arbetstagare i kortva-
riga arbetsförhållanden och i 8 § 1 mom. i la-
gen om pension för konstnärer och särskilda 
grupper av arbetstagare. 
 

 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
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6. 

Lag 

om ändring av 4 och 5 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner (1291/2006) 4 § 5 mom., så-

dant det lyder i lag 1104/2008, och 
ändras 4 § 2 och 3 mom. samt 5 §, sådana de lyder i lag 1104/2008, som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den tid av fem år som avses i 81 § och 
81 b § 1 mom. i den nya lagen tillämpas 2013 
och efter det. 

Det pensionsutdrag för arbetstagare som ut-
färdas 2008 innehåller uppgifter om de i 81 § 
1—3 punkten i den nya lagen avsedda arbets-
inkomsterna och förmånerna under de tio ka-
lenderår som föregår utfärdandet av pen-
sionsutdraget. År 2009 innehåller pensionsut-
draget motsvarande uppgifter för de nio, år 
2010 för de åtta, år 2011 för de sju och år 
2012 för de sex år som föregår utfärdandet av 
pensionsutdraget. I pensionsutdraget lämnas 
de uppgifter som avses i 81 § 2 och 3 punkten 
i den nya lagen dock inte för år som föregått 
2005. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Riktigheten av uppgifterna om de arbetsin-
komster enligt arbetspensionslagarna för den 
privata sektorn som till den 31 december 
2012 framgår av pensionsutdraget ska i stäl-
let för av den pensionsanstalt som avses i 81 
b § 1 och 2 mom. i den nya lagen och som har 
utfärdat pensionsutdraget redas ut och ett be-
slut med anledning av utredningen ges av den 
pensionsanstalt som har ordnat pensions-
skyddet för det arbete som utredningen gäll-
er. Den pensionsanstalt som utfärdat utdraget 
överför ärendet till den behöriga pensionsan-
stalten. 
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den tid av sex år som avses i 81 § 1 mom. 
och 81 b § 1 och 2 mom. i den nya lagen till-
lämpas 2012 och efter det. 

Det pensionsutdrag för arbetstagare som ut-
färdas 2008 innehåller uppgifter om de i 81 § 
1 mom. 1—4 punkten i den nya lagen avsed-
da arbetsinkomsterna och förmånerna under 
de tio kalenderår som föregår utfärdandet av 
pensionsutdraget. År 2009 innehåller pen-
sionsutdraget motsvarande uppgifter för de 
nio, år 2010 för de åtta, år 2011 för de sju 
och år 2012 för de sex år som föregår utfär-
dandet av pensionsutdraget. I pensionsutdra-
get lämnas de uppgifter som avses i 81 § 
1 mom. 3 och 4 punkten i den nya lagen dock 
inte för år som föregått 2005. 
— — — — — — — — — — — — — —  

(5 mom. upphävs) 
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5 § 

Den preskriptionstid på fem år som avses i 
81 b § 1 och 2 mom., 122 § och 123 § 4 mom. 
samt i 148 och 150 § i den nya lagen tilläm-
pas från och med ingången av 2013. Åren 
2007 och 2008 är den nämnda preskriptions-
tiden tio år, 2009 nio år, 2010 åtta år, 2011 
sju år och 2012 sex år. När preskriptionsti-
derna räknas ut beaktas också tiden före den 
nya lagens ikraftträdande. 
 

5 § 
Den preskriptionstid på fem år som avses i 

122 § och 123 § 4 mom. samt i 148 och 
150 § i den nya lagen tillämpas från och med 
ingången av 2013. Åren 2007 och 2008 är 
denna preskriptionstid tio år, 2009 nio år, 
2010 åtta år, 2011 sju år och 2012 sex år. När 
preskriptionstiderna räknas ut beaktas också 
tiden före den nya lagens ikraftträdande. 
 

 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 
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7. 

Lag 

om ändring av lagen om införande av lagen om pension för företagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006) 11 § 2 mom., 

sådant det lyder i lag 1100/2008, samt 
ändras 11 § 3 mom. och 12 §, sådana de lyder i lag 1100/2008, som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

11 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den tid av fem år som avses i 69 § och 
69 b § 1 mom. i lagen om pension för företa-
gare tillämpas 2013 och därefter. 

Det pensionsutdrag för företagare som ut-
färdas 2008 innehåller uppgifter om de i 69 § 
1—3 punkten i lagen om pension för företa-
gare avsedda företagarverksamheterna och 
andra arbetsförtjänster samt förmåner under 
de tio kalenderår som föregår utfärdandet av 
pensionsutdraget. År 2009 innehåller pen-
sionsutdraget motsvarande uppgifter för de 
nio, år 2010 för de åtta, år 2011 för de sju och 
år 2012 för de sex år som föregår utfärdandet 
av pensionsutdraget. De uppgifter som avses i 
69 § 2 och 3 punkten i nämnda lag uppges 
dock inte i pensionsutdraget för år som före-
gått 2005. 
 

11 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

(2 mom. upphävs) 
 
 
Det pensionsutdrag för företagare som ut-

färdas 2008 innehåller uppgifter om de i 69 § 
1 mom. 1—4 punkten i lagen om pension för 
företagare avsedda företagarverksamheterna 
och andra arbetsförtjänster samt förmåner 
under de tio kalenderår som föregår utfär-
dandet av pensionsutdraget. År 2009 innehål-
ler pensionsutdraget motsvarande uppgifter 
för de nio, år 2010 för de åtta, år 2011 för de 
sju och år 2012 för de sex år som föregår ut-
färdandet av pensionsutdraget. De uppgifter 
som avses i 69 § 1 mom. 3 och 4 punkten i 
den lagen uppges dock inte i pensionsutdra-
get för år som föregått 2005. 
 

 
12 § 

Den preskriptionstid på fem år som avses i 
69 b § 1 och 2 mom., 106 §, 107 § 4 mom. 
och 121 § i lagen om pension för företagare 
tillämpas från och med ingången av 2013. 
Åren 2007 och 2008 är den nämnda preskrip-
tionstiden tio år, 2009 nio år, 2010 åtta år, 
2011 sju år och 2012 sex år. När preskrip-
tionstiderna räknas ut beaktas också tiden in-
nan lagen om pension för företagare trädde i 
kraft. 
 

12 § 
Den preskriptionstid på fem år som avses i 

106 §, 107 § 4 mom. och 121 § i lagen om 
pension för företagare tillämpas från och med 
ingången av 2013. Åren 2007 och 2008 är 
denna preskriptionstid tio år, 2009 nio år, 
2010 åtta år, 2011 sju år och 2012 sex år. När 
preskriptionstiderna räknas ut beaktas också 
tiden innan lagen om pension för företagare 
trädde i kraft. 
 

 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
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8. 

Lag 

om ändring av lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare (1281/2006) 10 § 

2 mom., sådant det lyder i lag 1102/2008, samt 
ändras 10 § 3 mom. och 11 §, sådana de lyder i lag 1102/2008, som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den tid av fem år som avses i 75 § och 
75 b § 1 mom. i lagen om pension för lant-
bruksföretagare tillämpas 2013 och därefter. 

Det pensionsutdrag för lantbruksföretagare 
som utfärdas 2008 innehåller uppgifter om de 
i 75 § 1—3 punkten i lagen om pension för 
lantbruksföretagare avsedda lantbruksföreta-
garverksamheterna och andra arbetsförtjäns-
ter samt förmåner under de tio kalenderår 
som föregår utfärdandet av pensionsutdraget. 
År 2009 innehåller pensionsutdraget motsva-
rande uppgifter för de nio, år 2010 för de åtta, 
år 2011 för de sju och år 2012 för de sex år 
som föregår utfärdandet av pensionsutdraget. 
De uppgifter som avses i 75 § 2 och 3 punk-
ten i lagen om pension för lantbruksföretaga-
re uppges dock inte i pensionsutdraget för år 
som föregått 2005. 
 

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

(2 mom. upphävs) 
 
 
Det pensionsutdrag för lantbruksföretagare 

som utfärdas 2008 innehåller uppgifter om de 
i 75 § 1 mom. 1—4 punkten i lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare avsedda lant-
bruksföretagarverksamheterna och andra ar-
betsförtjänster samt förmåner under de tio 
kalenderår som föregår utfärdandet av pen-
sionsutdraget. År 2009 innehåller pensions-
utdraget motsvarande uppgifter för de nio, år 
2010 för de åtta, år 2011 för de sju och år 
2012 för de sex år som föregår utfärdandet av 
pensionsutdraget. De uppgifter som avses i 
75 § 1 mom. 3 och 4 punkten i lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare uppges dock inte 
i pensionsutdraget för år som föregått 2005. 
 

 
11 § 

Den preskriptionstid på fem år som avses i 
30 §, 75 b § 1 och 2 mom., 100 § och 101 § 
4 mom. i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare tillämpas från och med ingången av 
2013. Åren 2007 och 2008 är den nämnda 
preskriptionstiden tio år, 2009 nio år, 2010 
åtta år, 2011 sju år och 2012 sex år. När pre-
skriptionstiderna räknas ut beaktas också ti-
den innan lagen om pension för lantbruksfö-
retagare trädde i kraft. 
 

11 § 
Den preskriptionstid på fem år som avses i 

30 och 100 § samt 101 § 4 mom. i lagen om 
pension för lantbruksföretagare tillämpas 
från och med ingången av 2013. Åren 2007 
och 2008 är denna preskriptionstid tio år, 
2009 nio år, 2010 åtta år, 2011 sju år och 
2012 sex år. När preskriptionstiderna räknas 
ut beaktas också tiden innan lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare trädde i kraft. 
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——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
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