
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2010 Utgiven i Helsingfors den 10 juni 2010 Nr 468—476

I N N E H Å L L
Nr Sidan
468 Lag om ändring av lagen om statens pensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1721
469 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1737
470 Lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1743
471 Lag om ändring av 1 och 18 § i lagen om pension för riksdagsmän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1745
472 Lag om ändring av 4 § i lagen om familjepension efter riksdagsmän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1746
473 Lag om ändring av 5 § i lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden

för vård av barn under tre år eller för tiden för studier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1747
474 Statsrådets kanslis förordning om ändring av 3 och 29 § i arbetsordningen för statsrådets kansli . 1748
475 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlå-

telse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt
lagen om pension för arbetstagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1749

476 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets
förordning om ordnande och centralisering av den högspecialiserade sjukvården . . . . . . . . . . . . . . . 1750

L a g

Nr 468

om ändring av lagen om statens pensioner

Given i Helsingfors den 4 juni 2010

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 22 december 2006 om statens pensioner (1295/2006) 32 §, 130 § 3

mom., 161 § 2 mom., 163 §, 167 § 2, 3 och 5 mom. samt 168 § 3 mom., av dem 163 § sådan
den lyder delvis ändrad i lag 639/2009,

ändras 18 §, 20 § 1 mom., 25 § 2 mom., 37 §, 42 § 2 mom., 43 och 44 §, 45 § 1 mom., 48,
49 och 51 §, 74 § 2 mom., 86 § 4 mom., 91 §, 93 § 2 mom., 100 § 1 mom., 101—103 §,
104 § 2 mom., 105 §, 106 § 1 mom., 107—111 §, 113 § 1 mom., 115 § 1 mom., 116 § 2 och
3 mom., 117 § 1, 2 och 5 mom., 118 § 1 mom., 119 §, 120 § 1 och 4 mom., 122 § 1—3 och 5
mom., 123 och 124 §, 125 § 1 mom., 128 §, 130 § 1 och 2 mom., 131 och 132 §, 135 § 1 och
2 mom., 143, 143 b och 145—147 §, 148 § 2 mom., 149 och 150 §, 151 § 1 mom.,
154—156 §, 157 § 1 och 3 mom., 158 och 159 §, 160 § 2 mom., 161 § 1 och 3 mom. samt 162
och 174 a §,

av dem 107 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1189/2007, 108 §, 113 § 1 mom. och
122 § 2 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, 122 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1209/2009,
143 b § sådan den lyder i lag 1115/2007, 150 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1035/2008
och 174 a § sådan den lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till 106 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 162 a § som följer:

RP 4/2010
ShUB 4/2010
RSv 34/2010
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18 §

Deltidspensionstagarens anmälnings-
skyldighet

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

1) förändringar i sina arbetstidsarrang-
emang,

2) andra än tjänstekollektivavtals- eller
kollektivavtalsenliga lönejusteringar,

3) att ett tjänste- eller arbetsavtalsförhål-
lande eller företagarverksamhet upphör eller
att ett nytt tjänste- eller arbetsavtalsförhål-
lande eller ny verksamhet inleds,

4) förändringar i företagarverksamheten,
5) att en ny arbetspension eller en motsva-

rande förmån som beviljats i ett EU- eller
EES-land börjar,

6) över sex veckor lång frånvaro från arbe-
tet, om frånvaron inte beror på semester eller
sådan sjukdom på basis av vilken deltidspen-
sionstagaren får dagpenning enligt sjukför-
säkringslagen, lön för sjukdomstid, dagpen-
ning som grundar sig på bestämmelserna i
lagen om olycksfallsförsäkring eller ersätt-
ning för inkomstbortfall beviljad med stöd av
lagen om trafikförsäkring,

7) att en primär förmån börjar eller föränd-
ras.

20 §

Avbrytande av utbetalningen av
deltidspension

Om arbetstagarens inkomst av deltidsar-
bete eller tiden för frånvaro från arbetet till-
fälligt förändras så att villkoren i 14 § 1
mom. 3 och 4 punkten för deltidsarbete inte
uppfylls, avbryts utbetalningen av deltidspen-
sionen efter meddelande från pensionstagaren
eller på den kommunala pensionsanstaltens
initiativ. Utbetalningen avbryts från ingången
av följande möjliga betalningsperiod, förut-
satt att orsaken till betalningsavbrottet fortfa-
rande föreligger. Utbetald deltidspension
återkrävs enligt 130 § för den tid under vil-
ken villkoren för erhållande av deltidspen-
sion inte uppfyllts.
— — — — — — — — — — — — —

25 §

Yrkesinriktad rehabilitering och
rehabiliteringsplan

— — — — — — — — — — — — —
Innan den yrkesinriktade rehabiliteringen

inleds ska arbetstagaren ha en rehabiliterings-
plan. Den kommunala pensionsanstalten kan
stödja utarbetandet av planen.

37 §

Utredning av rehabiliteringsmöjligheterna

Innan den kommunala pensionsanstalten
fattar beslut om invalidpension ska den för-
säkra sig om att arbetstagarens möjligheter
till rehabilitering har klarlagts.

42 §

Tid för vilken rehabiliteringsstöd beviljas

— — — — — — — — — — — — —
När rehabiliteringsstöd beviljas ska den

kommunala pensionsanstalten försäkra sig
om att en vård- eller rehabiliteringsplan har
utarbetats för arbetstagaren. Rehabiliterings-
stöd kan beviljas en arbetsoförmögen arbets-
tagare även för den tid vård- eller rehabilite-
ringsplanen håller på att tas fram.

43 §

Invalidpensionstagarens anmälnings-
skyldighet

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

44 §

Utredning av fortsatt arbetsoförmåga

Om den kommunala pensionsanstalten har
grundad anledning att anta att invalidpen-
sionstagaren åter är arbetsförmögen, är pen-
sionstagaren, om den kommunala pensions-
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anstalten så bestämmer, skyldig att för utred-
ning av om arbetsoförmågan fortgår låta un-
dersöka sig hos en av den kommunala pen-
sionsanstalten angiven legitimerad läkare el-
ler på en rehabiliteringsanstalt eller en
undersökningsinrättning som anvisas av den
kommunala pensionsanstalten. Den kommu-
nala pensionsanstalten ska då ersätta skäliga
kostnader för undersökningen och eventuella
resor.

45 §

Översyn av rätten till invalidpension

Om invalidpensionstagarens arbetsförmåga
förändras, ses rätten till invalidpension över
på hans eller hennes ansökan eller på den
kommunala pensionsanstaltens initiativ.
— — — — — — — — — — — — —

48 §

Avbrott i utbetalningen av invalidpension

Utbetalningen av invalidpension kan av-
brytas, om pensionstagaren

1) är i förvärvsarbete och inkomsten av
detta arbete tillfälligt överstiger 60 procent av
den stabiliserade genomsnittliga inkomsten
för tiden innan arbetsoförmågan började,

2) inte samtycker till undersökning som
den kommunala pensionsanstalten förelagt
honom eller henne i enlighet med 44 §, för-
utom om det finns ett godtagbart skäl till
detta,

3) inte lämnar resultaten av den undersök-
ning som avses i 44 § till den kommunala
pensionsanstalten inom en skälig tid som
pensionsanstalten sätter ut, eller

4) utan giltigt skäl vägrar delta i rehabilite-
ring eller utbildning som den kommunala
pensionsanstalten ordnar.

49 §

Justering, indragning eller avbrytande av
invalidpension retroaktivt

Pensionen kan dras in eller justeras eller
utbetalningen av den kan avbrytas retroaktivt

för högst ett år. Denna tid beräknas från
ingången av kalendermånaden efter den un-
der vilken pensionstagaren ansökt om juste-
ring eller den kommunala pensionsanstalten
vidtagit justeringsåtgärder. Om utbetalningen
av invalidpension har avbrutits, justeras eller
indras dock pensionen från tidpunkten för
avbrytandet.

51 §

Hänvisning till rehabilitering

Avslås en ansökan om invalidpension eller
arbetspensionsrehabilitering, ska den kom-
munala pensionsanstalten i samarbete med
dem som tillhandahåller rehabiliteringstjäns-
ter se till att arbetstagaren ges information
om andra rehabiliteringsmöjligheter och hän-
visas till annan rehabilitering eller någon an-
nan service som motsvarar hans eller hennes
rehabiliteringsbehov. Den kommunala pen-
sionsanstalten ska dessutom iaktta lagen om
klientsamarbete inom rehabiliteringen
(497/2003).

74 §

Inverkan på pensionsbeloppet av ändringar
av en primär förmån

— — — — — — — — — — — — —
Pensionen justeras från den tidpunkt vid

vilken en förmån som avses i 1 mom. bevil-
jas eller från den tidpunkt vid vilken beloppet
av förmånen eller en pension enligt denna lag
ändras. Om pensionstagaren beviljas en i
73 § 3 mom. avsedd förmån från utlandet
eller beloppet av en sådan förmån ändras,
justeras pensionsbeloppet från ingången av
kalendermånaden efter den under vilken den
kommunala pensionsanstalten får kännedom
om att en sådan förmån beviljas eller ändras.
— — — — — — — — — — — — —

86 §

Minskning av efterlevandepension

— — — — — — — — — — — — —
Om den kommunala pensionsanstalten
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meddelar beloppet av den efterlevande ma-
kens kalkylerade pension till en annan pen-
sionsanstalt för fastställande av efterlevande-
pensionen enligt en annan arbetspensionslag,
har den efterlevande maken rätt att av den
kommunala pensionsanstalten på begäran få
ett beslut om beloppet av den kalkylerade
pensionen.

91 §

Anmälningsskyldighet

Den som får efterlevandepension är skyl-
dig att underrätta den kommunala pensions-
anstalten om att han eller hon har ingått
äktenskap.

Om ett barn som får barnpension ges som
adoptivbarn till någon annan än förmånslåta-
rens efterlevande make eller dennes make, är
barnets adoptivföräldrar skyldiga att under-
rätta den kommunala pensionsanstalten om
adoptionen.

93 §

Engångsbetalning av efterlevandepension

— — — — — — — — — — — — —
Grunden för beloppet är den månadspen-

sion som senast har utbetalats eller, om den
kommunala pensionsanstalten är sista pen-
sionsanstalt, det sammanlagda beloppet av de
pensioner den kommunala pensionsanstalten
betalat per månad.

100 §

Ansökan om pension

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

101 §

Utredning av hälsotillståndet hos den som
ansöker om invalidpension

Den som ansöker om invalidpension ska

lämna ett läkarutlåtande om sitt hälsotillstånd
till den kommunala pensionsanstalten. Utlå-
tandet ska innehålla en vård- eller rehabilite-
ringsplan. Den kommunala pensionsanstalten
kan dock också godkänna ett läkarutlåtande
av annat slag eller en motsvarande utredning.
Om sökanden vårdas på sjukhus eller om det
finns något annat särskilt skäl till det, kan den
kommunala pensionsanstalten inhämta ett lä-
karutlåtande också på egen bekostnad.

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

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

102 §

Ansökan om pension på en arbetstagares
vägnar

Om en arbetstagare på grund av ålder,
skada eller sjukdom eller av någon annan
orsak är oförmögen att själv ansöka om pen-
sion eller i övrigt sköta sina pensionsärenden
och arbetstagaren saknar en intressebevakare,
kan en av den kommunala pensionsanstalten
godkänd nära anhörig till arbetstagaren eller
någon annan som huvudsakligen har skött
arbetstagaren, på arbetstagarens vägnar an-
söka om pension och även i övrigt föra ar-
betstagarens talan i ärenden som gäller pen-
sion enligt denna lag.
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103 §

Anhängiggörande av pensionsansökan

En pensionsansökan anses vara gjord den
dag den kommit in till den kommunala pen-
sionsanstalten, Statskontoret, en pensionsan-
stalt som avses i en arbetspensionslag eller
Pensionsskyddscentralen eller till ett ombud
som en pensionsanstalt eller Pensionsskydds-
centralen har bemyndigat för ändamålet.

104 §

Beslutsfattande och delgivning av beslut

— — — — — — — — — — — — —
Statskontorets och den kommunala pen-

sionsanstaltens beslut som grundar sig på
denna lag delges genom att beslutet sänds per
brev till mottagaren under den adress han
eller hon uppgett eller delges elektroniskt på
det sätt som föreskrivs i lagen om elektronisk
kommunikation i myndigheternas verksam-
het (13/2003). För maskinellt undertecknande
av beslut gäller bestämmelserna i den lagen.

105 §

Läkares medverkan i beslutsfattandet i den
kommunala pensionsanstalten

En eller flera legitimerade läkare ska delta
i den kommunala pensionsanstaltens bered-
ning av ärenden som gäller arbetsoförmåga
eller rehabilitering och andra ärenden som
inbegriper medicinska frågor. En läkare vid
den kommunala pensionsanstalten kan an-
teckna sin ståndpunkt i handlingarna utan att
följa vad som i 23 § i lagen om yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården
(559/1994) föreskrivs om formkraven för rät-
tsmedicinska intyg och utlåtanden.

106 §

Förhandsbeslut om pensionsrätt

Den kommunala pensionsanstalten kan
meddela förhandsbeslut om

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

2) huruvida lön eller annan ersättning som
betalas till arbetstagaren är sådan arbetsin-
komst enligt 59 § som utökar pensionen, och

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

Ändring i ett beslut av den kommunala
pensionsanstalten genom vilket pensionsan-
stalten har vägrat att meddela ett förhandsbe-
slut om pensionsrätt enligt 1 mom. får inte
sökas genom besvär.

107 §

Förhandsbeslut om rätten till delinvalidpen-
sion och till arbetspensionsrehabilitering

En arbetstagare har rätt att få ett förhands-
beslut av vilket det framgår om han eller hon
uppfyller de i 35 § 4 mom. nämnda villkoren
för delinvalidpension. Förhandsbeslutet ges
av den kommunala pensionsanstalten, när
den skulle ha varit behörig att avgöra en
pensionsansökan om arbetstagaren hade an-
sökt om pension i stället för om förhandsbe-
slut.

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

En arbetstagare har rätt att få ett förhands-
beslut om huruvida han eller hon uppfyller de
i 24 § föreskrivna villkoren för arbetspen-
sionsrehabilitering. Ett bifallande förhands-
beslut är bindande för den kommunala pen-
sionsanstalten, om arbetstagaren lämnar in en
rehabiliteringsplan till den kommunala pen-
sionsanstalten inom nio månader från det att
förhandsbeslutet har vunnit laga kraft.

108 §

Förhandskalkylers eller förhandsbeskeds
bindande verkan

Den kommunala pensionsanstalten kan på
förhand ge en arbetstagare besked om arbets-
tagarens sannolika pensionsålder enligt denna
lag, beloppet av den pension som tjänats in
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enligt denna lag eller om någon annan sådan
omständighet i anslutning till pensionsrätten
enligt denna lag som grundar sig på arbetsta-
garens anställning fram till tidpunkten för
lämnandet av uppgifterna. Ett besked som
lämnats på förhand är bindande för den kom-
munala pensionsanstalten också när de fakta
som ligger till grund för beskedet visar sig
vara felaktiga eller beskedet är felaktigt på
grund av fel i den kommunala pensionsan-
staltens verksamhet, om felet är obetydligt
och det inte beror på pensionstagaren.

109 §

Den sista pensionsanstaltens uppgifter

Om en arbetstagare har omfattats av pen-
sionsskydd såväl enligt denna lag som enligt
en annan pensionslag för den offentliga sek-
torn eller en pensionslag för den privata sek-
torn och om hans eller hennes anställning vid
pensionsfallet eller sista anställning före pen-
sionsfallet omfattades av denna lag, ska den
kommunala pensionsanstalten i egenskap av
sista pensionsanstalt

1) ge en beslutssammanställning som upp-
tar den kommunala pensionsanstaltens beslut
samt beslut av andra pensionsanstalter som
sköter pensionsskydd enligt pensionslagarna
för den offentliga sektorn och enligt pen-
sionslagarna för den privata sektorn samt
motsvarande familjepensionsskydd, och

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

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

110 §

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

Om återstående tid beaktas när pensionen

fastställs, sköts de uppgifter som avses i
109 § i egenskap av sista pensionsanstalt av
den pensionsanstalt inom den offentliga eller
privata sektorn där pensionsskyddet för ar-
betstagaren hade ordnats vid utgången av ka-
lenderåret före pensionsfallsåret eller före
den tidpunkten senast hade ordnats.

Vad som i 1 mom. och 109 § bestäms om
sista pensionsanstalt tillämpas inte på invalid-
pension, om pensionsskyddet för arbetstaga-
ren vid utgången av kalenderåret före pen-
sionsfallsåret eller före den tidpunkten senast
hade ordnats i den kommunala pensionsan-
stalten eller i en annan pensionsanstalt inom
den offentliga sektorn och arbetstagaren har
inkomster enligt lagen om pension för arbets-
tagare och enligt lagen om sjömanspensioner
(1290/2006) till ett belopp av sammanlagt
minst 12 566,70 euro under de två sista ka-
lenderåren före pensionsfallsåret. Vad som i
1 mom. och i 109 § bestäms om sista pen-
sionsanstalt tillämpas inte heller på invalid-
pension, om arbetstagaren har en sådan fort-
gående anställning enligt denna lag som har
börjat under pensionsfallsåret och pensions-
skyddet för arbetstagaren vid utgången av
kalenderåret före pensionsfallsåret eller före
den tidpunkten senast hade ordnats i en pen-
sionsanstalt inom den privata sektorn eller
annan pensionsanstalt inom den offentliga
sektorn än i den kommunala pensionsanstal-
ten.

Om deltidspension beviljas samtidigt såväl
enligt denna lag som enligt andra pensionsla-
gar för den offentliga sektorn eller pensions-
lagar för den privata sektorn, beviljas pensio-
nen av pensionsanstalterna var för sig.

111 §

Förhandlingsskyldighet

När den kommunala pensionsanstalten är
sista pensionsanstalt ska den före sitt beslut
begära att pensionsanstalten inom den privata
sektorn ger en bedömning av arbetstagarens
arbetsförmåga, om pensionsbeloppet från
pensionsanstalten inom den privata sektorn
överstiger 688,02 euro per månad och den
kommunala pensionsanstalten i egenskap av
sista pensionsanstalt avgör arbetstagarens rätt

1726 Nr 468



till invalidpension enligt 35 § 1 mom. 1
punkten.

Om den kommunala pensionsanstalten och
pensionsanstalten inom den privata sektorn är
av olika åsikt om bedömningen av arbetsta-
garens arbetsförmåga, avgör de pensionsä-
rendet var för sig.

113 §

Den sista pensionsanstaltens kostnader

Har den kommunala pensionsanstalten i
egenskap av sista pensionsanstalt betalat ut
pension enligt andra arbetspensionslagar, el-
ler har en annan pensionsanstalt inom den
offentliga eller den privata sektorn i egenskap
av sista pensionsanstalt betalat ut pension
enligt denna lag, ska Statskontoret debitera
eller gottgöra denna pensionsanstalt dessa
pensionskostnader inklusive ränta senast un-
der det kalenderår som följer på utbetalnings-
året. Förskott kan tas ut eller betalas för
ändamålet, och förskottet räknas ut och beta-
las av Statskontoret.
— — — — — — — — — — — — —

115 §

Utbetalning av pension

Pensionen betalas månatligen vid en av
den kommunala pensionsanstalten bestämd
tidpunkt genom ett penninginstitut som pen-
sionstagaren uppgett och som är verksamt i
Finland. Pensionen kan även betalas till pen-
sionstagarens konto utomlands.
— — — — — — — — — — — — —

116 §

Inledande, upphörande, avbrytande och
indragning av utbetalning

— — — — — — — — — — — — —
Om den kommunala pensionsanstalten har

skäl att misstänka att pensionstagaren inte
längre uppfyller villkoren för erhållande av
pension, kan den kommunala pensionsanstal-

ten avbryta utbetalningen av pensionen. En
förutsättning är att den kommunala pensions-
anstalten har begärt en utredning av pen-
sionstagaren om omständigheter i anslutning
till pensionsbeloppet eller pensionsrätten,
men pensionstagaren inte presenterar någon
sådan utredning inom en skälig tid som den
kommunala pensionsanstalten anger. Utbetal-
ningen av pension avbryts eller pensionsbe-
loppet sänks från ingången av den kalender-
månad som följer närmast på den under vil-
ken orsaken till avbrottet eller sänkningen
uppkommit.

Kan någon utredning om pensionstagarens
död inte läggas fram, men det är sannolikt att
han eller hon har avlidit genom drunkning,
till följd av någon annan olycka eller av
någon annan därmed jämförbar orsak, kan
den kommunala pensionsanstalten dra in pen-
sionen från den dag då pensionstagaren för-
svunnit.

117 §

Engångsbelopp

Om beloppet av en ålderspension, familje-
pension eller full invalidpension före avdra-
get för en primär förmån enligt 73, 74 och
85 § understiger 20 euro per månad, kan den
kommunala pensionsanstalten betala ut pen-
sionen som ett engångsbelopp. Engångsbe-
loppet räknas ut enligt de koefficienter för
engångsbelopp som avses i 114 § 6 mom. i
lagen om pension för arbetstagare och i fråga
om vilka bestämmelser utfärdas genom för-
ordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Är beloppet av den pension som avses i 1
mom. minst 20 euro, men högst 50 euro per
månad, kan den kommunala pensionsanstal-
ten betala ut pensionen som ett engångsbe-
lopp, om pensionstagaren har underrättats om
att pensionen betalas ut som ett engångsbe-
lopp och om pensionstagaren inte har motsatt
sig detta inom en skälig tid som den kommu-
nala pensionsanstalten anger.
— — — — — — — — — — — — —

Om den kommunala pensionsanstalten be-
talar pension utifrån en beslutssammanställ-
ning som nämns i 109 §, avses med pensions-
beloppet enligt 1 och 2 mom. i denna para-
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graf det sammanlagda beloppet av de pensio-
ner som ingår i beslutssammanställningen.

118 §

Dröjsmålsförhöjning

Försenas utbetalningen av pension som av-
ses i denna lag, ska den kommunala pen-
sionsanstalten betala den försenade pensio-
nen förhöjd för dröjsmålstiden. Förhöjningen
per år följer den räntefot som avses i 4 § 1
mom. i räntelagen (633/1982). Skyldigheten
att betala pensionen förhöjd gäller också de
pensioner som den kommunala pensionsan-
stalten betalar i egenskap av sista pensionsan-
stalt.
— — — — — — — — — — — — —

119 §

Beräkning av dröjsmålsförhöjningen

Förhöjning av pension räknas ut för varje
dag av dröjsmålstiden, dock inte för tiden
innan tre månader förflutit från utgången av
den kalendermånad under vilken arbetstaga-
ren ansökt om pension samt lämnat in en
sådan utredning om pensionens grund som
skäligen kan krävas av honom eller henne
med beaktande även av den kommunala pen-
sionsanstaltens möjligheter att inhämta utred-
ning. Dröjsmålsförhöjningen räknas från för-
fallodagen för en sådan pensionspost som
senare ska betalas med stöd av samma beslut.

Om ändring har sökts i den kommunala
pensionsanstaltens beslut, kan besvärsinstan-
sen bestämma att förhöjningen ska uträknas
från en senare tidpunkt. Detta förutsätter att
den kommunala pensionsanstalten visar att
det under tiden för ändringssökandet har in-
träffat en väsentlig förändring i arbetstaga-
rens förhållanden.

Försenas utbetalningen av pension av en
orsak som beror på pensionstagaren, är den
kommunala pensionsanstalten inte skyldig att
betala pensionen förhöjd för längre tid än
från den dag då den kommunala pensionsan-
stalten har fått kännedom om att hindret inte

längre föreligger. Om utbetalningen av pen-
sionen fördröjs till följd av en bestämmelse i
lag eller ett avbrott i betalningsförmedlingen
eller något annat liknande allmänt hinder, är
den kommunala pensionsanstalten inte skyl-
dig att betala pensionen förhöjd för den
dröjsmålstid som ett sådant hinder orsakat.

120 §

Betalning av pension och rehabiliterings-
förmån till arbetsgivaren eller sjukkassan

Har den kommunala pensionsanstalten be-
viljat en arbetstagare invalidpension retroak-
tivt och har arbetsgivaren för samma tid beta-
lat arbetstagaren lön för sjukdomstid, betalas
pensionen för denna tid på ansökan till ar-
betsgivaren till högst det belopp som utbeta-
lats i lön för samma tid. Den kompletterings-
dagpenning som betalas av en sjukkassa som
avses i lagen om försäkringskassor
(1164/1992) motsvarar lön som arbetsgivaren
betalar, och pensionen betalas på ansökan till
sjukkassan på samma sätt som till arbetsgiva-
ren.
— — — — — — — — — — — — —

Har den kommunala pensionsanstalten be-
viljat en arbetstagare invalidpension retroak-
tivt eller ålderspension i de fall som avses i 3
mom. och har arbetsgivaren för samma tid
betalat honom eller henne lön för uppsäg-
ningstid i stället för lön för sjukdomstid, be-
talas pensionen för denna tid på ansökan till
arbetsgivaren till högst det belopp som beta-
lats i lön för samma tid.
— — — — — — — — — — — — —

122 §

Betalning av pension till Folkpensions-
anstalten eller en arbetslöshetskassa

Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdag-
penning eller arbetsmarknadsstöd enligt la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa för
samma tid för vilken arbetstagaren beviljas
pension retroaktivt, ska den kommunala pen-
sionsanstalten på yrkande av arbetslöshets-
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kassan eller Folkpensionsanstalten betala den
retroaktiva pensionen till arbetslöshetskassan
eller Folkpensionsanstalten till den del pen-
sionen till sitt belopp motsvarar den arbets-
löshetsdagpenning eller det arbetsmarknads-
stöd som har betalats för samma tid.

Om en arbetstagare tillfälligt har fått pen-
sion som utbetalats av Folkpensionsanstalten
enligt 72 § i folkpensionslagen eller ovan
nämnda pension och bostadsbidrag enligt 8 §
i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
(571/2007) för samma tid för vilken arbetsta-
garen med anledning av ändringssökande be-
viljas pension enligt denna lag retroaktivt,
ska den kommunala pensionsanstalten betala
den retroaktiva pensionen till Folkpensions-
anstalten på dess yrkande till den del pensio-
nen till sitt belopp motsvarar den förmån som
Folkpensionsanstalten har betalat för samma
tid till ett för stort belopp.

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

Har en arbetstagare fått studiepenning,
vuxenstudiepenning eller bostadstillägg en-
ligt lagen om studiestöd (65/1994) för samma
tid för vilken han eller hon retroaktivt bevil-
jas annan pension än delinvalidpension, ska
den kommunala pensionsanstalten på yr-
kande av Folkpensionsanstalten betala den
retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstal-
ten till den del pensionen till sitt belopp
motsvarar det studiestöd som har betalats för
samma tid.

123 §

Betalning av pension till kommunen eller ett
organ enligt socialvårdslagen

Har en arbetstagare fått utkomststöd enligt

23 § i lagen om utkomststöd (1412/1997) i
förskott, ska den kommunala pensionsanstal-
ten till det organ som avses i 6 § 1 mom. i
socialvårdslagen (710/1982) på dess yrkande
betala den för samma tid retroaktivt beviljade
pensionen till den del pensionen till sitt be-
lopp motsvarar det förskott som har betalats
på utkomststödet.

Om en kommun eller samkommun har
ordnat vård eller omvårdnad på institution
eller familjevård för en pensionsberättigad,
ska den kommunala pensionsanstalten på yr-
kande av kommunen eller samkommunen be-
tala kommunen eller samkommunen den pen-
sion som den pensionsberättigade har rätt till
för tiden i vård eller omvårdnad på institution
eller i familjevård för att användas på det sätt
som föreskrivs i 14 § i lagen om klientavgif-
ter inom social- och hälsovården (734/1992).

124 §

Tiden för framställande av regressanspråk

I de fall som avses i 120—123 § betalas
pensionen till arbetsgivaren, sjukkassan,
sjukförsäkringsfonden, Folkpensionsanstal-
ten, arbetslöshetskassan, kommunen, sam-
kommunen eller ett organ som avses i social-
vårdslagen endast under förutsättning att an-
språket på betalning har framställts hos den
kommunala pensionsanstalten minst två
veckor före den dag då pensionen ska utbeta-
las.

125 §

Betalning av pension till ett organ enligt
socialvårdslagen på basis av samtycke

Den kommunala pensionsanstalten kan
med pensionstagarens samtycke besluta att
pension enligt denna lag ska betalas till ett i
6 § 1 mom. i socialvårdslagen avsett organ i
den kommun där pensionstagaren är bosatt
för att användas till vård av pensionstagaren
och av en person vars uppehälle pensionsta-
garen enligt 2 § i lagen om utkomststöd är
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skyldig att dra försorg om. Detta förutsätter
att betalning av pensionen till pensionstaga-
ren själv inte kan anses ändamålsenligt på
grund av hans eller hennes livsstil eller sjuk-
dom eller av någon annan särskild orsak och
en intressebevakare inte har förordnats för
honom eller henne.
— — — — — — — — — — — — —

128 §

Retroaktiv rätt till ersättning från
försäkringsanstalten

Har en arbetstagare rätt att få på bestäm-
melserna i lagen om olycksfallsförsäkring
grundad dagpenning eller olycksfallspension,
på lagen om skada, ådragen i militärtjänst
grundad livränta eller på bestämmelserna i
trafikförsäkringslagen grundad fortlöpande
ersättning för egen skada, eller ersättning för
inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering
som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäk-
ring eller lagen om rehabilitering som ersätts
enligt trafikförsäkringslagen, kan pension en-
ligt denna lag, utan hinder av 73 §, betalas till
fullt belopp till dess beloppet av dagpen-
ningen, olycksfallspensionen, livräntan, er-
sättningen eller ersättningen för inkomstbort-
fall är slutligt fastställt. Arbetstagarens rätt
till nämnd dagpenning, olycksfallspension,
livränta, ersättning eller ersättning för in-
komstbortfall övergår på den kommunala
pensionsanstalten till den del den kommunala
pensionsanstalten har betalat pension för
samma tid.

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

130 §

Återkrav av pension som betalats utan grund

Om pension har betalats till ett större be-
lopp än vad mottagaren har rätt till, ska den
pension som betalats utan grund återkrävas.

Den kommunala pensionsanstalten kan
helt eller delvis avstå från att återkräva en
pension som betalats utan grund, om detta
anses skäligt och betalningen av pensionen
inte kan anses ha berott på pensionstagarens
eller dennes företrädares svikliga förfarande.
Den kommunala pensionsanstalten kan avstå
från att återkräva en pension som betalats
utan grund även när det belopp som ska
återkrävas är ringa.
— — — — — — — — — — — — —

131 §

Kvittning av pension som betalats utan grund

Den kommunala pensionsanstalten kan
också återkräva pension som den betalat utan
grund genom kvittning mot framtida pen-
sionsposter. Från den pensionspost som i
varje enskilt fall ska betalas ut får dock inte
utan pensionstagarens medgivande dras av
mer än en sjättedel av den del av pensions-
posten som återstår efter det att förskott på
skatt enligt lagen om förskottsuppbörd
(1118/1996) har innehållits.

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

132 §

Finansiering av pensionsskyddet

Pensionsskyddet enligt denna lag finansie-
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ras med medel ur statsbudgeten. Bestämmel-
ser om överföring av de medel till den kom-
munala pensionsanstalten som behövs för be-
talningen av pensioner finns i 137 b § 1
mom. i lagen om kommunala pensioner
(549/2003). För att trygga betalningen av
framtida pensioner, familjepensioner och an-
dra med dem jämförbara förmåner som base-
rar sig på anställning som omfattas av lagen
och för att utjämna de utgifter som dessa
medför för staten finns statens pensionsfond,
som står utanför statsbudgeten och om vilken
det föreskrivs genom lag.

135 §

Arbetsgivarens pensionsavgift

Statens ämbetsverk och inrättningar, stat-
liga affärsverk samt sammanslutningar och
inrättningar vilkas anställda omfattas av pen-
sionsskyddet enligt denna lag betalar arbets-
givarens pensionsavgift, som består av en
ålders-, invalid-, arbetslöshets- och familje-
pensionsdel och av en omkostnadsdel som
verkställigheten av pensionsskyddet föranle-
der. Arbetsgivarens pensionsavgift betalas till
Statskontoret, som intäktsför avgifterna till
statens pensionsfond. Från den summa som
betalas till statens pensionsfond dras dock av
det belopp som Statskontoret och den kom-
munala pensionsanstalten behöver för verk-
ställandet av pensionsskyddet. Statskontoret
betalar ersättning enligt 137 b § i lagen om
kommunala pensioner till den kommunala
pensionsanstalten av arbetsgivarens pensions-
avgift.

Närmare bestämmelser om grunderna för
arbetsgivarens pensionsavgift och om belop-
pet och fastställandet av den omkostnadsdel
som Statskontoret och den kommunala pen-
sionsanstalten får för verkställandet av pen-
sionsskyddet utfärdas genom förordning av
statsrådet.
— — — — — — — — — — — — —

143 §

Den kommunala pensionsanstalten och
Statskontoret

Den kommunala pensionsanstalten sköter

verkställigheten av statens pensionsskydd.
Den kommunala pensionsanstalten sköter
också om utbetalningen av extra pensioner
som betalas med statsmedel.

Statskontoret sörjer dock för de uppgifter i
anslutning till finansiering av pensionsskyd-
det som föreskrivs för det i 9 kap. och för
förandet av register enligt 148 § 4 mom.

143 b §

Avtal om samarbete med andra pensions-
anstalter

Statskontoret kan avtala om det samarbete
som skötseln av de uppgifter som föreskrivits
för det i 143 § kräver och om ersättning för
kostnader som samarbetet orsakar med den
kommunala pensionsanstalten och Pensions-
skyddscentralen samt övriga pensions- och
försäkringsanstalter.

145 §

Statens delegation för ärenden gällande
arbetsoförmåga och rehabilitering

I anslutning till den kommunala pensions-
anstalten finns statens delegation för ärenden
gällande arbetsoförmåga och rehabilitering,
som har till uppgift att följa och styra såväl
bedömningen av arbetsförmåga som den yr-
kesinriktade rehabiliteringen.

Delegationen har en ordförande och fem
andra medlemmar. Finansministeriet förord-
nar medlemmarna för tre år i sänder. Av
medlemmarna ska en representera finansmi-
nisteriet, en den kommunala pensionsanstal-
ten och en Statskontoret. Av medlemmarna
förordnas tre bland personer som föreslagits
av de mest representativa organisationerna på
centralnivå för statens tjänstemän och arbets-
tagare. Finansministeriet förordnar en av
medlemmarna till ordförande.

146 §

Arbetstagarens och pensionssökandens rätt
att få uppgifter

Statskontoret och den kommunala pen-
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sionsanstalten ska på en arbetstagares begä-
ran ge honom eller henne de uppgifter som
de har om arbetstagarens rätt till pension. I
fråga om en parts rätt att få information, rätt
att ta del av en handling som gäller parten
själv samt rätt att kontrollera sådana uppgif-
ter om sig själv som förts in i ett register
föreskrivs dessutom i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999),
nedan offentlighetslagen, och i personupp-
giftslagen (523/1999).

Den kommunala pensionsanstalten ska ge-
nom information på pensionsansökningsblan-
ketten eller på något annat motsvarande sätt
på förhand upplysa en pensionssökande om
var uppgifter om honom eller henne kan in-
hämtas och för vilket ändamål uppgifterna i
regel kan lämnas ut.

147 §

Arbetsgivarens rätt att få uppgifter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar som gäller erhål-
lande av uppgifter har en arbetsgivare rätt att
för sin bokföring och sin löneadministration
samt för att kunna kontrollera pensionsavgif-
terna få nödvändiga uppgifter av Statskonto-
ret och den kommunala pensionsanstalten om
pensioner som beviljats enligt denna lag och
andra nödvändiga uppgifter som behövs för
ovan nämnda ändamål. Den arbetsgivare från
vars tjänst en arbetstagare avgår med pension
har också rätt att få uppgifter om vilket slags
pension den kommunala pensionsanstalten
beviljat samt tidpunkten för pensionens bör-
jan och slut för att kunna avsluta anställ-
ningen.

148 §

Arbetsgivarens skyldighet att lämna uppgifter

— — — — — — — — — — — — —
Om det för att avgöra ett anhängigt pen-

sions- eller rehabiliteringsärende eller av nå-
gon annan orsak vid fullgörandet av uppgifter
enligt denna lag behövs uppgifter om arbets-

tagarens arbete och arbetsförhållanden eller
om andra motsvarande omständigheter, är ar-
betsgivaren skyldig att lämna dessa uppgifter
till den kommunala pensionsanstalten och till
en besvärsinstans som avses i denna lag.
— — — — — — — — — — — — —

149 §

Pensionstagarens utredning om omständig-
heter i anslutning till pensionsbeloppet och

pensionsrätten

Utöver vad som föreskrivs i denna lag om
pensionstagarens underrättelseskyldighet kan
den kommunala pensionsanstalten kräva en
utredning av pensionstagaren om omständig-
heter som påverkar pensionsbeloppet och
pensionsrätten, om det finns skäl att miss-
tänka att förändringar har skett i dessa om-
ständigheter.

150 §

Rätten att få uppgifter för avgörande av
ärenden och fullgörande av lagstadgade

uppgifter

Statskontoret, den kommunala pensionsan-
stalten och en besvärsinstans enligt denna lag
har, utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar som gäller erhål-
lande av uppgifter, rätt att av en arbetsgivare,
en försäkrings- och pensionsanstalt som
verkställer lagstadgad försäkring och av
myndigheter och andra organ på vilka offent-
lighetslagen tillämpas få de uppgifter som är
nödvändiga för att avgöra ett anhängigt pen-
sions- eller förmånsärende eller som annars
är nödvändiga vid fullgörandet av uppgifter
som föreskrivs i denna lag, i EG:s förordning
om social trygghet eller förordningen om
dess tillämpning eller i en överenskommelse
om social trygghet.

Den kommunala pensionsanstalten och en
besvärsinstans enligt denna lag har dessutom
rätt att av läkare och andra yrkesutbildade
personer som avses i lagen om yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården
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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 reha-
bilitering och av andra verksamhetsenheter
för hälso- och sjukvården, socialservicepro-
ducenter eller vårdinrättningar på begäran få
av dem uppgjorda utlåtanden och sådana öv-
riga uppgifter om den pensionssökandes jour-
nalhandlingar, rehabilitering, hälsotillstånd,
vård och arbetsförmåga som är nödvändiga
för att fullgöra de uppgifter som avses i 1
mom., om sökanden inte själv lämnar dessa
uppgifter.

Statskontoret har utan hinder av sekretess-
bestämmelserna och andra begränsningar
som gäller erhållande av uppgifter rätt att av
den kommunala pensionsanstalten få de upp-
gifter om pensionsskyddet och bestämmandet
av det för personer som omfattas av statens
pensionssystem som är nödvändiga vid full-
görandet av de uppgifter som i 143 § före-
skrivs för Statskontoret.

De uppgifter som avses i denna paragraf
får sökas också med hjälp av teknisk anslut-
ning utan samtycke av den vars intressen
tystnadsplikten är avsedd att skydda.

151 §

Statskontorets inspektionsrätt

Statskontoret har rätt att i arbetsgivarens
handlingar granska riktigheten av de uppgif-
ter som avses i 148 § 1 mom.
— — — — — — — — — — — — —

154 §

Avgiftsfrihet

Statskontoret, den kommunala pensionsan-
stalten och en besvärsinstans enligt denna lag
har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som de
enligt denna lag har rätt att få. Om uppgif-
terna behövs i en viss form och detta förorsa-
kar den som lämnar ut uppgifterna betydande
merkostnader, ska kostnaderna dock ersättas.

155 §

Rätten att lämna uppgifter för frivilligt
grupptilläggspensionsskydd

Utöver det som bestäms i offentlighetsla-
gen har den kommunala pensionsanstalten,
utan hinder av sekretessbestämmelserna och
andra begränsningar som gäller erhållande av
uppgifter, rätt att till ett livförsäkringsbolag,
en pensionskassa och en pensionsstiftelse
lämna ut arbetstagarnas namn, adresser och
personbeteckningar, uppgifter om pensions-
beloppen och de faktorer som påverkar pen-
sionsbeloppet samt övriga uppgifter som är
nödvändiga för skötseln eller ordnandet av i
204 § i lagen om pension för arbetstagare
avsett frivilligt grupptilläggspensionsskydd i
anslutning till pensionsskydd enligt nämnda
lag.

156 §

Rätten att lämna uppgifter för arbetstagarnas
grupplivförsäkring

Arbetstagarnas livförsäkringspool, som
med fullmakt av livförsäkrings- och olycks-
fallsförsäkringsbolagen sköter ersättnings-
verksamheten i fråga om arbetstagarnas
grupplivförsäkring, och Lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt har, utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar
som gäller erhållande av uppgifter, rätt att av
Statskontoret och den kommunala pensions-
anstalten få namn på samt personbeteckning
och dödsdatum för avlidna arbetstagare som
haft en anställning som omfattas av denna
lag, deras förmånstagares namn och person-
beteckningar samt andra motsvarande uppgif-
ter som behövs för att avgöra huruvida förut-
sättningarna för beviljande av ett försäkrings-
belopp från grupplivförsäkringen uppfylls el-
ler inte.

Också Statskontoret och den kommunala
pensionsanstalten har, utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar
som gäller erhållande av uppgifter, rätt att få
de i 1 mom. avsedda uppgifterna för att be-
handla ekonomiskt stöd som motsvarar
grupplivförsäkring.
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157 §

Rätten att lämna uppgifter för utredning av
brott och missbruk

Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar som gäller erhål-
lande av uppgifter har den kommunala pen-
sionsanstalten och Statskontoret för utre-
dande av brott och missbruk rätt att lämna ut
uppgifter som grundar sig på verkställigheten
av denna lag till ett ministerium, Skatteför-
valtningen och sådana anstalter eller sam-
manslutningar som har hand om det lagstad-
gade systemet för social trygghet och som
administrerar sociala trygghetsförmåner som
påverkas av en pension enligt denna lag.
— — — — — — — — — — — — —

Den kommunala pensionsanstalten har en
sådan rätt som avses i 1 mom. att lämna ut
uppgifter som nämns i 2 mom. och Statskon-
toret har rätt att lämna ut uppgifter som
nämns i 2 mom. 3 punkten även till polis-
och åklagarmyndigheterna till den del uppgif-
terna är nödvändiga för att utreda brott och
väcka åtal.
— — — — — — — — — — — — —

158 §

Rätten att lämna uppgifter till myndigheter
och till registeransvariga som bedriver

kreditupplysningsverksamhet

Utöver det som bestäms i offentlighetsla-
gen har Statskontoret och den kommunala
pensionsanstalten, utan hinder av sekretess-
bestämmelserna och andra begränsningar
som gäller erhållande av uppgifter, rätt att
lämna ut uppgifter som grundar sig på verk-
ställigheten av denna lag enligt följande:

1) till behöriga myndigheter och organ får
lämnas ut uppgifter som är nödvändiga för att
utföra uppgifter enligt EG:s förordning om
social trygghet eller en överenskommelse om
social trygghet,

2) till Skatteförvaltningen får lämnas ut
uppgifter som är nödvändiga för att den ska
kunna fullgöra sin övervakningsskyldighet
enligt lagen om förskottsuppbörd, om det
finns skäl att misstänka att arbetsgivaren inte
har fullgjort sin innehållningsskyldighet,

3) till en registeransvarig som bedriver
kreditupplysningsverksamhet får lämnas ut
sådana uppgifter om en arbetsgivares på
denna lag grundade obetalda och utmätnings-
bara pensionsavgifter som den registeransva-
rige enligt lag har rätt att föra in i kreditupp-
lysningsregistret.

159 §

Rätten att lämna uppgifter vidare

Utöver det som bestäms i offentlighetsla-
gen har den kommunala pensionsanstalten,
utan hinder av sekretessbestämmelserna och
andra begränsningar som gäller erhållande av
uppgifter, rätt att lämna ut de uppgifter om
pension och pensionsrätt vilka erhållits från
Pensionsskyddscentralen eller en pensionsan-
stalt som sköter verkställigheten av arbets-
pensionslagarna och de uppgifter om försäk-
ring vilka erhållits från Statskontoret till
Folkpensionsanstalten eller någon annan
mottagare som har rätt att få dessa uppgifter
med stöd av lag.

Statskontoret har i 1 mom. nämnd rätt att
lämna ut uppgifter som det med stöd av
148 § 1 mom. har fått av en arbetsgivare samt
uppgifter som det med stöd av 150 § har fått
till sådana pensionsanstalter som sköter verk-
ställigheten av arbetspensionslagarna och
som med stöd av lag har rätt att få dessa
uppgifter av dem som lämnat nämnda uppgif-
ter eller av Pensionsskyddscentralen.

Statskontoret ska innan det lämnar ut så-
dana uppgifter som avses i 2 mom. komma
överens med den kommunala pensionsanstal-
ten, Pensionsskyddscentralen och de berörda
pensionsanstalterna om vilka av ovan
nämnda uppgifter som kan lämnas vidare och
till vem de kan lämnas.

160 §

Ansvaret hos den som lämnar uppgifter
vidare

— — — — — — — — — — — — —
När Statskontoret eller den kommunala

pensionsanstalten lämnar uppgifter vidare en-
ligt de grunder som föreskrivs i detta kapitel
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ansvarar de för att innehållet i de uppgifter
som lämnas ut motsvarar de uppgifter som
erhållits av den som lämnat uppgifterna.

161 §

Rätten att lämna uppgifter med hjälp av
teknisk anslutning

Statskontoret har, utöver det som i 29 § 3
mom. i offentlighetslagen bestäms om utläm-
nande av uppgifter genom en teknisk anslut-
ning, rätt att öppna en teknisk anslutning

1) för den kommunala pensionsanstalten,
för en sammanslutning eller anstalt som verk-
ställer lagstadgad socialförsäkring och för en
besvärsinstans enligt denna lag till sådana
uppgifter i sina personregister som samman-
slutningen, anstalten eller besvärsinstansen
med stöd av denna eller någon annan lag har
rätt att få för att fullgöra sina uppgifter,

2) för en myndighet som utför uppgifter
enligt EG:s förordning om social trygghet
eller en överenskommelse om social trygghet
till sådana uppgifter som myndigheten i en-
lighet med 158 § 1 punkten har rätt att få,

3) för Folkpensionsanstalten och andra så-
dana mottagare av uppgifter som har rätt att
av en pensionsanstalt som sköter verkställig-
heten av arbetspensionslagarna få uppgifter
om försäkring,

4) för ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse till sådana i
155 § avsedda uppgifter som är nödvändiga
för skötseln eller ordnandet av grupptilläggs-
pensionsskydd samt för arbetstagarnas grupp-
livförsäkringspool, Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt eller den kommunala pen-
sionsanstalten till uppgifter som avses i
156 §, och

5) för en arbetsgivare för dennes fullgö-
rande av skyldigheten att lämna uppgifter
enligt 148 §.

Statskontoret har också rätt att för den
kommunala pensionsanstalten, Pensions-
skyddscentralen och andra pensionsanstalter
öppna en teknisk anslutning för lämnande av
uppgifter till arbetstagaren om hans eller hen-
nes pensionsskydd enligt denna lag.
— — — — — — — — — — — — —

162 §

Att söka ändring i beslut av Statskontoret och
den kommunala pensionsanstalten

Ändring i ett beslut av Statskontoret får
sökas genom besvär så som föreskrivs i detta
kapitel. Ändring i ett beslut som den kommu-
nala pensionsanstalten har meddelat med stöd
av denna lag får sökas genom besvär så som
föreskrivs i lagen om kommunala pensioner.

Ansökan om undanröjande av ett laga-
kraftvunnet beslut som den kommunala pen-
sionsanstalten har meddelat med stöd av
denna lag görs i enlighet med 162 § i lagen
om kommunala pensioner.

162 a §

Sökande av ändring

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

I ett beslut som Statskontoret har meddelat
med stöd av denna lag får en part söka änd-
ring genom skriftliga besvär hos besvärs-
nämnden för arbetspensionsärenden så som
föreskrivs i denna lag och i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996).

I ett beslut som besvärsnämnden för ar-
betspensionsärenden meddelat i ett besvärsä-
rende får en part och Statskontoret söka änd-
ring genom skriftliga besvär hos försäkrings-
domstolen så som föreskrivs i denna lag och i
förvaltningsprocesslagen.

174 a §

Beslut om beloppet av teoretisk pension

Om en arbetstagare har arbetat i två eller
flera EU- eller EES-länder och arbetstagaren
ansöker om folkpension, har han eller hon
rätt att på begäran få ett beslut om det belopp
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av den teoretiska pensionen som den kommu-
nala pensionsanstalten meddelar Folkpen-
sionsanstalten för beräkning av hans eller
hennes folkpension.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
Den kommunala pensionsanstalten fortsät-

ter Statskontorets verksamhet i fråga om upp-
gifterna enligt 143 § i denna lag.

Beloppet enligt 111 § i denna lag motsva-
rar värdet ett (1,000) år 2004 för den löneko-
efficient som avses i 96 § i lagen om pension
för arbetstagare.

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

Helsingfors den 4 juni 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi

1736 Nr 468



L a g

Nr 469

om ändring av lagen om kommunala pensioner

Given i Helsingfors den 4 juni 2010

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 13 juni 2003 om kommunala pensioner (549/2003) 1 § 2 mom., 4 § 2,

13 och 14 punkten, 12 § 1 mom. 2 punkten, 120 § 4 mom., 137 §, rubriken för 146 § och
146 § 2—5 mom., rubriken för 147 §, det inledande stycket i 148 § 1 mom. samt 148 § 1 mom.
4—6 punkten, det inledande stycket i 149 § 1 mom. samt 149 § 1 mom. 4 punkten, 152 §,
153 § 1 och 4 mom., 155 §, 160 § 1 mom., 162 § 1 och 2 mom. och 166 §,

av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 260/2007, 4 § 2 punkten och 146 § 2 mom. sådana
de lyder i lag 713/2004, 4 § 13 och 14 punkten samt 160 § 1 mom. sådana de lyder i lag
1188/2003, 12 § 1 mom. 2 punkten, 153 § 1 mom., 155 § samt 162 § 1 och 2 mom. sådana de
lyder i lag 1293/2006, 137 § sådan den lyder i lagarna 1006/2007 och 916/2008, 152 § sådan
den lyder i lag 921/2003 samt 153 § 4 mom. sådant det lyder i lag 638/2009, och

fogas till 1 §, sådan den lyder i nämnda lag 260/2007 och i lag 461/2008, ett nytt 3 mom.,
varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda
lagar 1188/2003, 713/2004 och 1293/2006, en ny 15 punkt, till lagen en ny 137 b och en ny
141 a §, till 147 § ett nytt 2 mom. och till 149 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i
sistnämnda lag, en ny 5 punkt som följer:

1 §

Lagens syfte och pensionsanstaltens
uppgifter

— — — — — — — — — — — — —
Pensionsskyddet sköts av den offentlig-

rättsliga kommunala pensionsanstalten Keva.
Pensionsanstalten har sin hemort i Helsing-
fors.

Bestämmelser om den kommunala pen-
sionsanstaltens uppgifter vid verkställandet
av statens pensionsskydd finns i lagen om
statens pensioner (1295/2006).
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Allmänna definitioner

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

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

13) pensionsanstalter inom den offentliga
sektorn kommunala pensionsanstalten, Stats-
kontoret, evangelisk-lutherska kyrkans cen-
tralfond och Folkpensionsanstalten i egen-
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skap av den som sköter pensionerna för dess
anställda,

14) pensionsanstalter inom den privata
sektorn pensionsanstalter som sköter pen-
sionsskyddet enligt pensionslagarna för den
privata sektorn,

15) statlig arbetsgivare i lagen om statens
pensioner avsedda statens ämbetsverk och in-
rättningar, statliga affärsverk samt samman-
slutningar och inrättningar vilkas anställda
omfattas av pensionsskydd enligt lagen om
statens pensioner.

12 §

Ålderspension från offentliga pensionssystem

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

2) lagen om statens pensioner eller lagstift-
ning som har samband med den,
— — — — — — — — — — — — —

120 §

Återkrav av pension som betalats till för stort
belopp

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

stalten utan grund har betalat pensioner eller
förmåner enligt lagen om statens pensioner,
fattas återkravsbeslutet av den kommunala
pensionsanstalten enligt vad som föreskrivs i
130 § i lagen om statens pensioner. Till den
del den kommunala pensionsanstalten i egen-
skap av sista pensionsanstalt enligt 7 kap. i
denna lag utan grund har betalat pensioner
eller förmåner enligt en annan pensionslag
för den offentliga sektorn eller enligt pen-
sionslagarna för den privata sektorn, fattas
återkravsbeslutet av den behöriga pensions-
anstalten enligt vad som föreskrivs i den lag
som gäller den. Den kommunala pensionsan-
stalten ska dock ge en beslutssammanställ-
ning över de pensioner eller förmåner som
återkrävs samt återkräva beloppet. Om den
kommunala pensionsanstalten sköter återkra-

vet genom kvittning enligt 3 mom., ska så-
som den pensionspost som avses där betrak-
tas det sammanlagda beloppet av de pen-
sionsposter som den kommunala pensionsan-
stalten ska betala i egenskap av sista pen-
sionsanstalt.
— — — — — — — — — — — — —

137 §

Tillsyn

Finansministeriet svarar för den allmänna
tillsynen över den kommunala pensionsan-
staltens verksamhet.

Finansministeriet kan av särskilda skäl för-
ordna en specialrevision av pensionsanstal-
tens förvaltning och räkenskaper.

Finansministeriet tillsätter årligen en revi-
sor som utifrån den kommunala pensionsan-
staltens bokföring och annat material ska
granska att de beräkningar som avses i
137 b § och som den kommunala pensionsan-
stalten har lämnat om den summa som be-
hövs för betalningen av statens pensioner och
ersättningen för den kommunala pensionsan-
staltens kostnader är riktiga och tillräckliga.
Revisorn ska vara antingen en av Centralhan-
delskammaren godkänd revisor (CGR) eller
en revisor inom den offentliga förvaltningen
och ekonomin (OFR). Vid revisionen tilläm-
pas revisionslagen (459/2007.

137 b §

Betalning av statens pensionsutgifter och
ersättning av den kommunala pensions-

anstaltens kostnader

Staten betalar i förskott till den kommu-
nala pensionsanstalten det belopp som be-
hövs för att betala de förmåner som avses i
lagen om statens pensioner. Om beloppet av
de faktiska kostnaderna är större eller mindre
än det uppskattade beloppet, ska skillnaden
beaktas i efterhand som en korrigeringspost.

Statskontoret betalar ersättning för sköt-
seln av de uppgifter som föreskrivs i 143 §
till den kommunala pensionsanstalten av ar-
betsgivarens pensionsavgift. Finansministeri-
et fastställer det ersättningsbelopp i euro som
betalas i förskott till den kommunala pen-
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sionsanstalten. Den kommunala pensionsan-
stalten lägger fram en beräkning av ersätt-
ningens storlek för finansministeriet. Ersätt-
ningsbeloppet beräknas till en nivå som mot-
svarar självkostnadsvärdet enligt 6 § i lagen
om grunderna för avgifter till staten
(150/1992). Ersättningen betalas i månatliga,
lika stora poster enligt en förhandsberäkning
av beloppet av kostnaderna för året i fråga.
Om beloppet av de faktiska kostnaderna är
större eller mindre än det uppskattade belop-
pet, ska skillnaden beaktas i efterhand som en
korrigeringspost.

Finansministeriet bedömer med fem års
mellanrum hur de mål som ställts för kost-
nadseffektiviteten och kvalitetsnivån på sköt-
seln av statens pensioner har förverkligats. I
detta syfte ska den kommunala pensionsan-
stalten ge in tillräckliga uppgifter till finans-
ministeriet.

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

141 a §

Samarbetsdelegationen

Vid den kommunala pensionsanstalten
finns en samarbetsdelegation som har till
uppgift att följa verkställigheten av pensions-
skyddet enligt statens pensionssystem och
den evangelisklutherska kyrkans pensions-
system i den kommunala pensionsanstalten
och främja informationen mellan de instanser
som är företrädda i delegationen. Delegatio-
nen behandlar riktlinjerna för verkställighe-
ten av pensionsskyddet och dess utveckling,
och delegationen kan komma med förslag om
framtida mål och utvecklingen av verksamhe-
ten.

Delegationen har en ordförande och högst
elva andra medlemmar. Finansministeriet för-
ordnar medlemmarna för fyra år i sänder. Av
medlemmarna ska två företräda finansmini-
steriet, två den kommunala pensionsanstal-
ten, två Statskontoret, två ska företräda ar-
betsgivare som omfattas av lagen om statens
pensioner och en ska företräda kyrkans cen-
tralfond. Finansministeriet förordnar en av
medlemmarna till ordförande.

146 §

Medlemssamfunds och statliga arbetsgivares
skyldighet att lämna uppgifter

— — — — — — — — — — — — —
Utöver det som bestäms i 1 mom. är med-

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

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

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

Pensionsanstalten för register över de upp-
gifter som den får med stöd av denna para-
graf och 144 § och som påverkar rätten till
pension för personer som omfattas av denna
lag och lagen om statens pensioner. Pen-
sionsanstalten har rätt att utfärda föreskrifter
för medlemssamfunden om när och i vilken
form uppgifter ska lämnas till pensionsanstal-
ten.

147 §

Lämnande av uppgifter till medlemssamfund
och statliga arbetsgivare

— — — — — — — — — — — — —
Utan hinder av sekretessbestämmelserna

och andra begränsningar som gäller erhål-
lande av uppgifter har den kommunala pen-
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sionsanstalten rätt att för bokföring och löne-
administration samt för kontroll av pensions-
avgifter till en statlig arbetsgivare lämna ut
uppgifter om pension som den beviljat enligt
lagen om statens pensioner samt andra upp-
gifter som är nödvändiga för ovan nämnda
ändamål. Pensionsanstalten har också rätt att
meddela den arbetsgivare från vars tjänst en
arbetstagare avgår med pension uppgifter om
slaget av pension enligt lagen om statens
pensioner samt tidpunkten för pensionens
början och slut för att arbetsgivaren ska
kunna avsluta anställningen.

148 §

Pensionsanstaltens rätt att lämna uppgifter

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

4) till ministerierna, Skatteförvaltningen
och inrättningar och sammanslutningar som
sköter lagstadgade system för social trygghet
och som har hand om en socialskyddsförmån
som påverkas av en förmån enligt denna lag
eller lagen om statens pensioner, får i fråga
om en person som erhållit en förmån enligt
denna lag eller lagen om statens pensioner
utlämnas personbeteckning och övriga identi-
fieringsuppgifter, uppgifter om utbetalade
förmåner, uppgifter om arbetsgivaren och an-
dra härmed jämförbara uppgifter som är nöd-
vändiga för sådan sammanställning av per-
sonuppgifter som utförs i syfte att utreda
brott och missbruk som riktar sig mot social-
skyddet och för andra tillsynsåtgärder av en-
gångskaraktär, samt till polismyndigheterna
och åklagarmyndigheterna ovan nämnda upp-
gifter som är nödvändiga för utredande av
brott och väckande av åtal; uppgifter om
hälsotillstånd eller uppgifter som är avsedda
att beskriva grunderna för en persons behov
av socialvård får dock inte utlämnas,

5) till Skatteförvaltningen får utlämnas de
uppgifter som är nödvändiga för uppfyllandet

av den övervakningsskyldighet som före-
skrivs i lagen om förskottsuppbörd, om det
finns skäl att misstänka att ett medlemssam-
fund eller en statlig arbetsgivare inte har full-
gjort sin innehållningsskyldighet,

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

149 §

Teknisk anslutning

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

4) för ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse för utläm-
nande av uppgifter som avses i 148 § 1 mom.
7—9 punkten,

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

152 §

Uppgifter om rehabilitering till
Folkpensionsanstalten

Den kommunala pensionsanstalten ska un-
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derrätta Folkpensionsanstalten om rehabilite-
ringsåtgärder som avses i 17 § i denna lag
och i 24 § i lagen om statens pensioner och
om beslut som gäller rehabiliteringspenning
och rehabiliteringstillägg.

153 §

Sökande av ändring

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

På en beslutssammanställning som den
kommunala pensionsanstalten har gett i egen-
skap av sådan sista pensionsanstalt som avses
i denna lag eller i lagen om statens pensioner
tillämpas vad som i detta kapitel föreskrivs
om beslut. När den kommunala pensionsan-
staltens beslut ingår i en beslutssammanställ-
ning som en annan pensionsanstalt gett i
egenskap av sista pensionsanstalt, söks änd-
ring och behandlas besvärsärendet enligt vad
som föreskrivs i en annan pensionslag för
den offentliga sektorn eller i en pensionslag
för den privata sektorn. I sådana fall ska den
andra pensionsanstalten inom den offentliga
sektorn eller pensionsanstalten inom den pri-
vata sektorn begära utlåtande om besvären av
den kommunala pensionsanstalten till den del
besvären gäller pensionsskydd enligt denna
lag eller lagen om statens pensioner. Något
utlåtande behöver inte begäras om besvären
enbart gäller bedömning av arbetsförmågan.

155 §

Sökande av ändring i en sammanfattning av
EU-beslut

En part som har varit försäkrad i två eller
flera EU-länder och som är missnöjd med en
pensionsanstalts beslut enligt denna lag eller
lagen om statens pensioner, får söka ändring i
beslutet efter att ha fått den sammanfattning

som avses i artikel 48 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om
tillämpningsbestämmelser till förordning
(EG) nr 883/2004 om samordning av de so-
ciala trygghetssystemen, till vilket samman-
fattning fogats alla EU-länders beslut. Änd-
ring i pensionsanstaltens beslut om förutsätt-
ningarna för erhållande av invalidpension
söks dock enligt vad som föreskrivs i denna
lag.

160 §

Sökande av ändring i beslutssamman-
ställning

En besvärsskrift som gäller en beslutssam-
manställning som den kommunala pensions-
anstalten har gett i egenskap av sådan sista
pensionsanstalt som avses i denna lag eller i
lagen om statens pensioner ska lämnas till
den kommunala pensionsanstalten inom den
tid som föreskrivs i 157 § 1 mom. Den
kommunala pensionsanstalten ska begära ut-
låtande om besvären av någon annan pen-
sionsanstalt inom den offentliga sektorn eller
av en pensionsanstalt inom den privata sek-
torn till den del besvären gäller pensions-
skydd som sköts av dessa. Gäller överklagan-
det av en beslutssammanställning enbart be-
dömning av arbetsförmågan, begärs utlåtande
endast av pensionsanstalten inom den privata
sektorn och endast om det är fråga om en
situation som avses i 105 §.
— — — — — — — — — — — — —

162 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut om pension
vilket den kommunala pensionsanstalten gett
med stöd av denna lag eller lagen om statens
pensioner grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller är uppenbart lagstri-
digt, kan besvärsnämnden för arbetspen-
sionsärenden på framställning av den kom-
munala pensionsanstalten eller på ansökan av
den som saken gäller undanröja beslutet och
bestämma att ärendet ska behandlas på nytt.
Ansökan om undanröjande av ett beslut ska
göras inom fem år från det att beslutet har
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vunnit laga kraft. Av synnerligen vägande
skäl kan ett beslut undanröjas på ansökan
som gjorts även efter utgången av den före-
skrivna tiden. Besvärsnämnden för arbets-
pensionsärenden ska ge parten tillfälle att bli
hörd innan ärendet avgörs.

Om ett lagakraftvunnet beslut som be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden gett
med stöd av denna lag eller lagen om statens
pensioner grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller är uppenbart lagstri-
digt, kan försäkringsdomstolen på framställ-
ning av den kommunala pensionsanstalten
eller på ansökan av den som saken gäller,
efter att ha hört de övriga parterna, undanröja
beslutet och bestämma att ärendet ska be-
handlas på nytt. Försäkringsdomstolen ska ge
parten tillfälle att bli hörd innan ärendet av-
görs. På de grunder som nämns ovan kan
försäkringsdomstolen också undanröja sitt
eget beslut och bestämma att ärendet ska
behandlas på nytt.
— — — — — — — — — — — — —

166 §

Samarbete

Den kommunala pensionsanstalten kan

med Statskontoret, Pensionsskyddscentralen
och andra försäkrings- och pensionsanstalter
avtala om samarbete och om ersättande av
kostnaderna för samarbetet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
Utöver den ersättning som avses i 137 b §

2 mom. betalar staten år 2011 till den kom-
munala pensionsanstalten ersättning för så-
dana kostnader som uppkommit före denna
lags ikraftträdande och som pensionsanstal-
ten orsakas av den överföring av verkställig-
heten av statens pensionsskydd som före-
skrivs i denna lag. Ersättningen beräknas till
en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet
enligt vad som föreskrivs i 137 b § 2 mom.
Dessutom betalar staten ersättning för sådana
tidigare anskaffade datasystem som används
för verkställigheten av statens pensionsskydd
och vilkas anskaffningskostnader inte längre
till någon del ingår i den beräkning av själv-
kostnadsvärdet som avses i 137 b § 2 mom.
Bestämmelser om grunderna för ersättningar-
nas belopp och betalningstidpunkterna utfär-
das genom förordning av statsrådet.

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

Helsingfors den 4 juni 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi
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L a g

Nr 470

om ändring av 2 § i lagen om statskontoret

Given i Helsingfors den 4 juni 2010

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 15 februari 1991 om statskontoret (305/1991) det inledande stycket i

2 § 1 mom. samt 2 § 1 mom. 3 punkten och 3 mom., sådana de lyder i lag 317/2009, som
följer:

2 §
Om det inte föreskrivs annat om behörig-

heten någon annanstans, har Statskontoret till
uppgift att
— — — — — — — — — — — — —

3) handlägga statens skadeståndsärenden
och de av statens pensionsärenden som i
143 § i lagen om statens pensioner
(1295/2006) föreskrivs för Statskontoret.
— — — — — — — — — — — — —

Statskontoret kan även tillhandahålla
kundgrupper utanför statsförvaltningen sådan
service som avses i 1 mom. 1 punkten samt
behövlig stödservice som den kräver till den
del servicen inte innebär utövande av offent-
lig makt.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
Tjänstemän som är anställda vid Statskon-

toret och som sköter uppgifter som gäller
verkställighet av statens pensionsskydd blir
anställda vid den kommunala pensionsanstal-
ten vid denna lags ikraftträdande om de inte
motsätter sig överföringen senast två måna-
der innan lagen träder i kraft. Visstidsan-
ställda som vid Statskontoret sköter uppgifter
som gäller verkställighet av pensionsskyddet

anställs vid den kommunala pensionsanstal-
ten tills deras visstidsanställning går ut.
Tjänsterna vid Statskontoret dras in och
tjänsteförhållanden som grundar sig på dem
upphör utan uppsägning vid denna lags
ikraftträdande. På den personal som överförs
tillämpas den kommunala pensionsanstaltens
anställningsvillkor från det att lagen har trätt i
kraft.

En arbetstagare som vid denna lags ikraft-
trädande har övergått från anställning vid
Statskontoret till anställning vid den kommu-
nala pensionsanstalten betraktas i fråga om
sin anställning hos staten före överföringen
som gammal förmånstagare enligt 1 § 4
mom. i lagen om statens pensioner
(280/1966). En förutsättning är att personen
den 31 december 1992 hade en fortlöpande
anställning som omfattas av statens pensions-
skydd och att denna anställning fortgår oav-
brutet fram till tidpunkten för överföringen.
Dessutom ska den anställning som följer på
anställningen hos staten och som omfattas av
lagen om kommunala pensioner (549/2003),
på det sätt som avses i 26 mom. i ikraftträ-
dandebestämmelsen i lagen om ändring av
lagen om kommunala pensioner (713/2004),
fortgå oavbrutet fram till den pensionsålder
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som motsvarar den personliga pensionsåldern
enligt 15 mom. i ikraftträdandebestämmelsen
i lagen om ändring av lagen om statens pen-
sioner (679/2004). I invalidpensionsfall ska
anställningen fortgå oavbrutet fram till dess
arbetsoförmågan börjar. Om personen över-
går från anställning som omfattas av lagen
om kommunala pensioner tillbaka till anställ-
ning hos staten, tillämpas detta moment, för-
utsatt att anställningen som omfattas av sta-
tens pensionsskydd fortgår oavbrutet fram till
den personliga pensionsåldern enligt 15
mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen
om ändring av lagen om statens pensioner
(679/2004).

För en arbetstagare som vid ikraftträdandet
av denna lag har övergått från anställning vid
Statskontoret till anställning vid den kommu-
nala pensionsanstalten beaktas vid bedöm-
ningen av villkoren för erhållande av deltids-
pension enligt 14 § 1 mom. 2 punkten i lagen
om kommunala pensioner också den anställ-
ning som omfattas av lagen om statens pen-
sioner.

Statskontoret har rätt att i samband med
lagens ikraftträdande till den kommunala
pensionsanstalten till ett lägre värde än det
gängse värdet överlåta lös egendom och im-
materiella tillgångar som skaffats för skötseln
av statens arbetspensionsskydd.

Helsingfors den 4 juni 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi
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L a g

Nr 471

om ändring av 1 och 18 § i lagen om pension för riksdagsmän

Given i Helsingfors den 4 juni 2010

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 14 juli 1967 om pension för riksdagsmän (329/1967) 1 § 2 mom. och

18 § 3 mom., av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 271/2009, som följer:

1 §
— — — — — — — — — — — — —

Pensionsskyddet för riksdagsledamöter
sköts av den kommunala pensionsanstalten.

18 §
— — — — — — — — — — — — —

Kommunens eller andra offentligrättsliga
samfunds myndigheter och inrättningar, Pen-
sionsskyddscentralen, försäkrings- och pen-
sionsanstalter samt sjukhus är skyldiga att på

begäran avgiftsfritt lämna den kommunala
pensionsanstalten sådana uppgifter som de
förfogar över och som kan inverka på avgö-
randet av ett pensionsärende som är under
behandling, likväl med iakttagande av vad
som i någon annan lag bestäms om tystnads-
plikt. För läkarutlåtande och läkarintyg ska
dock betalas skälig ersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Helsingfors den 4 juni 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi
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L a g

Nr 472

om ändring av 4 § i lagen om familjepension efter riksdagsmän

Given i Helsingfors den 4 juni 2010

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 9 februari 1990 om familjepension efter riksdagsmän (107/1990) 4 §

som följer:

4 §
Den kommunala pensionsanstalten ska dra

försorg om familjepensionsskyddet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Helsingfors den 4 juni 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi
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L a g

Nr 473

om ändring av 5 § i lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för
tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

Given i Helsingfors den 4 juni 2010

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 27 juni 2003 om pensionsersättning som skall betalas av statens medel

för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003) 5 § 2 mom., sådant
det lyder i lag 1190/2007, som följer:

5 §
— — — — — — — — — — — — —

Har sökandens pensionsrätt överförts till
Europeiska unionens pensionssystem på basis
av lagen om överföring av pensionsrätt mel-
lan arbetspensionssystemet i Finland och Eu-
ropeiska gemenskapernas pensionssystem
(165/1999), beräknar och betalar den kom-

munala pensionsanstalten förmånen enligt
denna lag på ansökan av förmånstagaren.
Förmånen betalas från och med den tidpunkt
då personen har rätt till pension på basis av
tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europe-
iska unionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Helsingfors den 4 juni 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi
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Statsrådets kanslis förordning

Nr 474

om ändring av 3 och 29 § i arbetsordningen för statsrådets kansli

Given i Helsingfors den 3 juni 2010

I enlighet med statsrådets kanslis beslut
ändras i arbetsordningen av den 5 april 2007 för statsrådets kansli (394/2007) 3 § 1 och

2 mom. och 29 § 1–3 mom., av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 480/2009, som
följer:

3 §
Politiktjänsterna, med undantag för statsrå-

dets sessionsenhet, lyder i funktionellt hänse-
ende direkt under den statssekreterare som
har utnämnts för statsministerns mandatpe-
riod. Statsrådets sessionsenhet lyder i funk-
tionellt hänseende under understatssekretera-
ren. Understatssekreteraren ansvarar också
för den allmänna administrativa ledningen av
politiktjänsterna, och kan biträdas av en
tjänsteman som förordnats att sköta adminis-
trativa ärenden. Till de administrativa ären-
den som ingår i understatssekreterarens behö-
righet räknas ärenden som gäller personal
och övriga resurser, den allmänna organise-
ringen av arbetet samt verksamhetsmetoder
och verksamhetssystem.

Politiktjänsterna omfattar
– statsrådets EU-sekretariat, som leds av

chefen för EU-sekretariatet,
– statsrådets kommunikationsenhet, som

leds av statsrådets kommunikationsdirektör,
– statsrådets sessionsenhet, som leds av ett

regeringsråd, samt
– enheten för politikanalys, som leds av

chefen för ekonomiska rådets sekretariat.
— — — — — — — — — — — — —

29 §
Statsministern avgör utnämningen av de

tjänstemän vars lön betalas enligt minst krav-
nivå 13, om inte något annat föreskrivs.

Understatssekreteraren avgör utnämningen
av de tjänstemän vars lön betalas enligt krav-
nivå 9–12 samt utnämningen till tjänsteför-
hållande för viss tid som understiger ett år för
andra än specialmedarbetare, när statsminis-
tern eller en minister är utnämnande instans
beträffande motsvarande tjänst.

Chefen för avdelningen för förvaltning och
sakkunnigtjänster avgör utnämningen av de
tjänstemän vars lön betalas enligt högst krav-
nivå 8.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 juli
2010.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 juni 2010

Statsminister Matti Vanhanen

Äldre regeringssekreterare Kari Peltonen
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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 475

om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt
försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för

arbetstagare

Given i Helsingfors den 25 maj 2010

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 29 e § 2
mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), sådant det lyder i lag 524/2008,
132 § 3 mom. lagen om försäkringskassor (1164/1992), sådant det lyder i lag 252/2006, och
88 § 6 mom. lagen om pensionsstiftelser (1774/1995), sådant det lyder i lag 251/2006:

1 §
Den procentsats för i 29 e § 2 mom. lagen

om arbetspensionsförsäkringsbolag, 132 § 3
mom. lagen om försäkringskassor och 88 § 6
mom. lagen om pensionsstiftelser avsett
verksamhetskapital som överförs är 16,0. An-
svarsskulden som används vid beräkning av
solvensen för pensionsanstalter beräknas med
tillämpande av 7 § i lagen om temporär änd-

ring av bestämmelserna om fondering av ål-
derspensioner och om verksamhetskapitalet i
pensionsanstalter som bedriver lagstadgad
pensionsförsäkringsverksamhet (853/2008)
innan den jämställda andelen dras av.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 juli

2010.

Helsingfors den 25 maj 2010

Social- och hälsovårdsminister Juha Rehula

Matematiker Pirjo Moilanen
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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 476

om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ordnande och centrali-
sering av den högspecialiserade sjukvården

Given i Helsingfors den 4 juni 2010

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut,
ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om ordnande och centralisering av

den högspecialiserade sjukvården (767/2006) 1 §, 3 § 1 mom. samt 5 och 6 § som följer:

1 §

Förordningens tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de under-
sökningar, de åtgärder och den vård samt den
till vården omedelbart anslutna medicinska
rehabilitering som hör till den högspecialise-
rade sjukvården på grund av vissa sjukdo-
mars sällsynthet, den specialiserade sjukvår-
dens krävande natur eller de särskilda krav
som den specialiserade sjukvården ställer
samt om de verksamhetsenheter inom hälso-
och sjukvården till vilka dessa centraliseras.

3 §

Allmänna principer för centralisering av den
högspecialiserade sjukvården

De undersökningar, de åtgärder och den
vård som hör till den högspecialiserade sjuk-
vården centraliseras antingen regionalt till
fem universitetssjukhus eller motsvarande
verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvår-
den eller på riksnivå till färre än fem univer-
sitetssjukhus eller motsvarande verksam-
hetsenheter inom hälso- och sjukvården. Den
högspecialiserade sjukvård som centraliseras
på riksnivå omfattar sådana funktioner som
är sällsynta och kräver högklassigt medi-
cinskt kunnande, högklassiga instrument eller

särskilt krävande multiprofessionell vård och
omedelbart till vården ansluten medicinsk re-
habilitering.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Högspecialiserad sjukvård som ska centrali-
seras på riksnivå

Den högspecialiserade sjukvård som ska
centraliseras på riksnivå centraliseras som
följer:

1) Helsingfors-regionens universitetscen-
tralsjukhus:

allogena transplantationer av benmärgs-
stamceller,

annan vård av malign melanom i ögat än
avlägsnande av ögat,

behandling av reumatiska sjukdomar som
innefattar övervägning av organtransplanta-
tion,

bypassoperationer av hjärnartärer,
epikeratofacialoperationer,
planering av helhetsbetonad vård samt

operativ vård av patienter med harläpp och
kluven gom,

invasiv diagnostik och kirurgisk vård av
epilepsi,

konsultationstjänster vid särskilt svåra sys-
temiska reumatiska sjukdomar,
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krävande invasiv fosterundersökning och
vård av foster,

krävande operationsvård av bendysplasi
(diastrofisk tillväxtstörning, akondroplasi),

krävande reumaortopedisk vård vid barn-
patienter,

multiprofessionell särskilt krävande vård i
kombination med särskilt krävande till vår-
den omedelbart hänförd medicinsk rehabilite-
ring vid vuxna (över 16 år gamla) juvenilreu-
matismpatienter,

operativ vård av antikroppspositiva (F-
VIII) hemofilipatienter,

operativ vård av glaukom hos barn,
operativ vård av skolios,
primär behandling av mycket svåra bränn-

skador,
primär operativ vård av kraniofacial defor-

mitet,
primär vård av bencancer,
psykiatrisk och endokrinologisk undersök-

ning av transsexuella personer och påbör-
jande av vård samt könskorrigerande kirurgi
med undantag för borttagning av livmodern
och ovarierna,

rättspsykiatriska specialundersökningar,
sinnesundersökningar medräknade,

transplantationer av njure, bukspottskörtel,
lever, hjärta och lungor,

vård av gallgångsatresi hos barn,
vård av retinoblastom,
öppen hjärtkirurgi för spädbarn och annan

krävande hjärtkirurgi för barn
2) Tammerfors universitetssjukhus:
multiprofessionell särskilt krävande vård i

kombination med särskilt krävande till vår-
den omedelbart hänförd medicinsk rehabilite-
ring vid vuxna (över 16 år gamla) juvenilreu-
matismpatienter,

operativ vård av skolios,
primär vård av bencancer,
psykiatrisk och endokrinologisk undersök-

ning och vård av transsexuella personer,
psykiatrisk vård av farliga och svårbehand-

lade barn och unga,
rättspsykiatriska specialundersökningar,

sinnesundersökningar medräknade
3) Åbo universitetscentralsjukhus:
allogena transplantationer av benmärgs-

stamceller,

krävande reumaortopedisk vård vid barn-
patienter,

primär vård av bencancer,
syrevård med övertryck och därtill direkt

ansluten kirurgi
4) Uleåborgs universitetssjukhus:
planering av helhetsbetonad vård samt

operativ vård av patienter med harläpp och
kluven gom med undantag av primär operativ
vård av harläpp,

krävande invasiv fosterundersökning och
vård av foster,

operativ vård av glaukom hos barn,
operativ vård av skolios,
primär operativ vård av kraniofacial defor-

mitet,
rättspsykiatriska specialundersökningar,

sinnesundersökningar medräknade,
5) Kuopio universitetssjukhus:

invasiv diagostik och kirurgisk vård av
epilepsi,

primär behandling av mycket svåra bränn-
skador,

primär vård av bencancer
6) Gamla Vasa sjukhus:

rättspsykiatriska specialundersökningar,
sinnesundersökningar medräknade,

7) Statens sinnessjukhus Niuvanniemi:
psykiatrisk vård av farliga och svårbehand-

lade barn och unga,
rättspsykiatriska specialundersökningar,

sinnesundersökningar medräknade.
Utöver det som föreskrivs i 1 mom. kon-

centreras protesoperationer i handleder, prok-
simaala interfalangealleder och revisionprote-
soperationer i armleder vid vuxna leder-
gångsreumatismpatienter samt särskilt svåra
protesoperationer i höftleder och knäleder vid
vuxna juvenilreumatispatienter till Helsing-
fors, Tammerfors, Uleåborgs och Åbo uni-
versitetssjukhus.

Operativ vård av skolios, operativ vård av
antikroppspositiva (F-VIII) hemofilipatienter,
samt rehabilitering av patienter med rygg-
märgsskador i det akuta skedet koncentreras
till en sådan privat verksamhetsenhet inom
hälso- och sjukvården som har tillräckligt
varaktiga på vetenskaplig forskning grundade
kvalitetsbevis för att bedriva verksamheten i
fråga.
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6 §

Uppföljning

Specialupptagningsområdets sjukvårdsdi-
strikt skall årligen före utgången av juni till-
sammans tillställa social- och hälsovårdsmi-
nisteriet den förteckning som avses i 4 §.
Sjukvårsdistrikter med universitetssjukhus
ska tillsammans följa upp att de centralise-

ringsåtgärder som avses i 5 § genomförs och
att det ges en redogörelse om verkställigheten
av förordningen årligen före utgången av
juni.

Denna förordning träder i kraft den 11 juni
2010.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 juni 2010

Omsorgsminister Paula Risikko

Regeringssekreterare Anne Koskela
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