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1247/2016

Lag
om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 91 § 3 mom., sådant det lyder

i lag 882/2014,
ändras 2 § 1 mom. 4 punkten, 12 § 3 mom., 43 §, 65 § 2 mom., 68 § 3 mom., 78 § 1

mom., 79 §, 80 § 1 mom., 91 a §, 92 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 117—119 §, 123, 139,
158 och 162 §, 175 § 1 mom., 178 §, 179 § 3 mom., 182 § 1 mom. 3—5 punkten samt 3
mom., 183 § 1 mom., 184 § 1 mom., 198 § 1 mom. 1 punkten, 199 §, 205 § 1—3 mom.
och 206 §,

av dem 2 § 1 mom. 4 punkten, 12 § 3 mom., 65 § 2 mom., 92 § 1 mom. 1 och 2 punkten,
117 § och 179 § 3 mom. sådana de lyder i lag 69/2016, 43 § sådan den lyder delvis ändrad
i lagarna 1274/2006 och 874/2015, 91 a § sådan den lyder i lagarna 882/2014 och 69/2016,
118 § sådan den lyder i lag 1274/2006, 123 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna
1274/2006, 1097/2008, 354/2010 och 69/2016, 158 § sådan den lyder delvis ändrad i lag
1097/2008, 175 § 1 mom. sådant det lyder i lag 627/2009, 178 §, 182 § 3 mom. och 184 §
1 mom. sådana de lyder i lag 1427/2011, 182 § 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag
634/2009, 198 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 1456/2011 och 206 § sådan den
lyder i lagarna 526/2009 och 354/2010, samt

fogas till 74 § 3 mom. en ny 4 punkt, i stället för den 4 punkt som upphävts genom lag
1203/2009, och till 126 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 69/2016, ett nytt 5 mom. som
följer:

2 §

Centrala definitioner

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

4) oavlönad tid den tid under vilken en arbetstagare har erhållit moderskaps-, särskild
moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller sjukdagpenning, partiell sjukdagpen-
ning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004), dagpenning vid
smittsam sjukdom enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), alterneringser-
sättning enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002), inkomstrelaterad dagpenning
enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), vuxenutbildningsstöd enligt la-
gen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000), rehabiliteringspenning enligt arbetspensions-
lagarna eller lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabilite-
ringspenningförmåner (566/2005), ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om rehabi-
litering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991), dagpenning eller rehabilite-
ringspenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), la-
gen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) eller la-
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gen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990) eller dagpenning enligt trafikförsäkringsla-
gen (279/1959),

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

12 §

Ålderspensionens belopp

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
En arbetstagare har inte rätt till uppskovsförhöjning för samma tid för vilken han eller

hon har fått en arbetslöshetsförmån eller invalid- eller sjukpension.

43 §

Betalning av invalidpension och arbetslivspension retroaktivt

Invalidpension betalas inte utan giltigt skäl retroaktivt för längre tid än sex månader
före månaden för ansökan om pension.

Om invalidpension beviljas retroaktivt betalas pensionen inte för den tid för vilken ar-
betstagaren har fått rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna, lagen om olycks-
fall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i ar-
betet och yrkessjukdomar eller ersättning för inkomstbortfall med stöd av lagen om reha-
bilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen.

Om invalidpension beviljas retroaktivt och det för samma tid har betalats någon annan
rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner
och rehabiliteringspenningförmåner än den rehabiliteringspenning till pensionstagare som
avses i 34 § i den lagen, betalas invalidpension till en arbetstagare för denna tid endast till
den del dess belopp överstiger beloppet av rehabiliteringspenningen.

Beviljas invalidpension retroaktivt såsom delinvalidpension eller full invalidpension på
basis av 41 § 2 mom. och har för samma tid betalats ut sjukdagpenning eller partiell sjuk-
dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, betalas invalidpension för denna tid till den del
dess belopp överstiger beloppet av dagpenningen.

Vad som föreskrivs i 2 och 3 mom. tillämpas på betalning av arbetslivspension retroak-
tivt.

65 §

Pensionstillväxt

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Till pension berättigar inte inkomsterna under det år under vilket arbetsoförmågan bör-

jade, om den återstående tiden vid fastställandet av invalidpensionen har räknats som till
pension berättigande tid på det sätt som föreskrivs i 66 §.

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

68 §

Pensionstillväxt för tid med invalidpension som upphört

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Har arbetstagaren utöver invalidpension enligt denna lag fått invalidpension enligt nå-

gon annan arbetspensionslag, utgör den inkomst för återstående tid som omfattas av denna
lag och som hänför sig till den invalidpension som upphört samma relativa andel av de in-
komster för återstående tid som hänför sig till de invalidpensioner som arbetstagaren er-
hållit som den andel arbetsinkomsterna enligt denna lag utgör av summan av arbetsinkom-
sterna enligt arbetspensionslagarna under den granskningstid som avses i 76 och 78 §.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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74 §

Oavlönad tid som berättigar till pension

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
De inkomster som ligger till grund för förmåner för oavlönad tid betraktas som inkom-

ster under det kalenderår till vilket förmånstiden hänför sig. De inkomster som ligger till
grund för förmånerna berättigar till pension enligt följande:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
4) 65 procent av den lön som ligger till grund för dagpenning vid smittsam sjukdom

enligt lagen om smittsamma sjukdomar för den tid för vilken dagpenning vid smittsam
sjukdom har betalats till arbetstagaren,

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

78 §

Fastställande av pension för återstående tid på grundval av inkomst under mindre än fem 
år

Har en arbetstagare till pension berättigande arbetsinkomster endast under det år under
vilket arbetsoförmågan började eller året innan, beaktas vid fastställandet av inkomsten
för återstående tid även inkomsterna under det år då arbetsoförmågan började fram till ut-
gången av den månad under vilken arbetstagaren har blivit arbetsoförmögen.

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

79 §

Andel enligt denna lag av inkomster för återstående tid

Beaktas återstående tid i en arbetstagares pension på basis av flera olika arbetspensions-
lagar, utgör den inkomst för återstående tid som avses i denna lag en lika stor andel av
summan av inkomsterna för återstående tid som den andel arbetsinkomsterna enligt denna
lag utgör av summan av arbetsinkomsterna enligt arbetspensionslagarna under den
granskningstid som avses i 76 eller 78 §.

80 §

Pension på tidigare grunder

Beviljas en arbetstagare som fått rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna
invalidpension på grund av arbetsoförmåga som har börjat innan två år har förflutit från
det att rehabiliteringspenningsperioden löpte ut, bestäms invalidpensionen på samma
grunder som den rehabiliteringspenning som beviljades först, dock utan den 33 procents
förhöjning som hänför sig till rehabiliteringspenningen.

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

91 a §

Justering av efterlevandepension

Efterlevandepensionen ska justeras, om den efterlevande makens förhållanden föränd-
ras så att förutsättningarna enligt 91 § 1 mom. inte längre uppfylls.

Om en kalkylerad invalidpension har beaktats som den efterlevande makens egen pen-
sion när efterlevandepensionen minskades första gången eller om minskningen av efterle-
vandepensionen har gjorts i enlighet med 91 §, ska efterlevandepensionen justeras när den
efterlevande maken beviljas ålderspension, arbetslivspension eller invalidpension enligt
arbetspensionslagarna eller därmed jämförbara lagar.
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Efterlevandepensionen ska justeras också om den invalidpension som den efterlevande
maken får och som beaktats vid minskningen av efterlevandepensionen upphör och den
efterlevande maken senare beviljas någon annan ny pension som inte är partiell förtida ål-
derspension och som bestämmelserna i 80 § om beviljande av pension på tidigare grunder
inte tillämpas på.

Efterlevandepensionen justeras från den tidpunkt då pensionen enligt 2 och 3 mom. bör-
jar. När efterlevandepensionen minskas ska den pension beaktas som beviljats den efter-
levande maken samt dessutom sådan pension som han eller hon före utgången av det år
som föregick det år då den pensionen började, har intjänat genom arbete för vilket han el-
ler hon inte har beviljats pension.

92 §

Förmåner som dras av från pension

Från pension enligt denna lag dras det av en primär förmån som arbetstagaren fått och
från familjepension en familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån.
Primära förmåner är

1) ersättning för inkomstbortfall som grundar sig på lagen om olycksfall i arbetet och
om yrkessjukdomar, med undantag för olycksfallspension enligt 68 § i den lagen och den
dagpenning som betalas innan den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten upp-
nåtts och som grundar sig på det skadefall som avses i den paragrafen, samt den ersättning
för inkomstbortfall från vilken dragits av en arbetspension enligt 202 § 2 mom. i den la-
gen,

2) ersättning för inkomstbortfall som grundar sig på lagen om lantbruksföretagares
olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, med undantag för olycksfallspension enligt 58 §
i den lagen och den dagpenning som betalas innan den övre åldersgränsen för försäkrings-
skyldigheten uppnåtts och som grundar sig på det skadefall som avses i den paragrafen,

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

117 §

Betalning av pension och rehabiliteringsförmån till arbetsgivaren eller sjukkassan

Om en pensionsanstalt har beviljat en arbetstagare invalidpension eller arbetslivspensi-
on retroaktivt och arbetsgivaren för samma tid har betalat arbetstagaren lön för sjukdoms-
tid, betalas pensionen för denna tid på ansökan till arbetsgivaren till högst det belopp som
har betalats i lön för samma tid. Den kompletteringsdagpenning som betalas av en sjuk-
kassa som avses i lagen om försäkringskassor motsvarar lön som arbetsgivaren betalar,
och pensionen betalas på ansökan till sjukkassan på samma sätt som till arbetsgivaren.

Om en arbetstagare i stället för invalidpension har beviljats ålderspension retroaktivt på
det sätt som avses i 52 § 3 mom. från ingången av månaden efter den under vilken den läg-
sta åldern för ålderspension uppnåddes och arbetsgivaren för samma tid har betalat honom
eller henne lön för sjukdomstid, betalas pensionen för denna tid med arbetsoförmåga på
ansökan till arbetsgivaren till högst det belopp som har betalats i lön för samma tid.

Om en pensionsanstalt har beviljat en arbetstagare invalidpension, arbetslivspension el-
ler ålderspension i de fall som avses i 2 mom. retroaktivt och arbetsgivaren för samma tid
har betalat honom eller henne lön för uppsägningstid i stället för lön för sjukdomstid, be-
talas pensionen för denna tid på ansökan till arbetsgivaren till högst det belopp som har
betalats i lön för samma tid.

Om arbetsgivaren betalar lön till en arbetstagare för samma tid som den för vilken ar-
betstagaren får rehabiliteringspenning eller invalidpension och därtill anslutet rehabilite-
ringstillägg, betalas rehabiliteringspenningen eller invalidpensionen och därtill anslutet
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rehabiliteringstillägg för denna tid på ansökan till arbetsgivaren till högst det belopp som
har betalats i lön för samma tid.

Om en pensionsanstalt har beviljat en arbetstagare pension retroaktivt för samma tid för
vilken arbetsgivaren har betalat lön eller motsvarande ersättning till arbetstagaren för den
tid under vilken arbetstagaren i syfte att förhindra att en smittsam sjukdom sprids har för-
ordnats att bli borta från sitt förvärvsarbete, att isoleras eller att hållas i karantän, betalas
pensionen för denna tid på ansökan till arbetsgivaren till högst det belopp som har betalats
i lön eller motsvarande ersättning för samma tid. Den kompletteringsdagpenning som be-
talas av en sjukkassa som avses i lagen om försäkringskassor motsvarar lön som arbetsgi-
varen betalar, och pensionen betalas på ansökan till sjukkassan på samma sätt som till ar-
betsgivaren.

Pensionen, rehabiliteringspenningen eller rehabiliteringstillägget betalas inte till arbets-
givaren eller sjukkassan till den del betalning med stöd av 118 § ska ske till sjukförsäk-
ringsfonden och inte heller när arbetsgivaren eller sjukkassan med stöd av någon annan
lag har fått ersättning för lön som de betalat.

Vad som i 2 mom. föreskrivs om betalning av retroaktiv ålderspension till arbetsgivaren
som ersättning för den lön för sjukdomstid som betalats för samma tid, tillämpas också om
arbetstagaren beviljas ålderspension i stället för arbetslivspension på det sätt som avses i
53 i §.

118 §

Betalning av pension och rehabiliteringspenning till sjukförsäkringsfonden

Om en arbetstagare har fått sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning enligt sjukför-
säkringslagen eller dagpenning vid smittsam sjukdom enligt lagen om smittsamma sjuk-
domar för samma tid som den för vilken han eller hon beviljas ålderspension, betalas ål-
derspensionen till sjukförsäkringsfonden till den del pensionen motsvarar beloppet av den
sjukdagpenning, partiella sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom som har
betalats för samma tid.

Beviljas full invalidpension retroaktivt efter den primärtid som avses i 41 § 1 mom. och
har för samma tid betalats sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning enligt sjukförsäk-
ringslagen, betalas invalidpensionen till sjukförsäkringsfonden till den del pensionen mot-
svarar beloppet av den sjukdagpenning eller partiella sjukdagpenning som har betalats för
samma tid.

Beviljas rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg retroaktivt för samma tid
som den för vilken arbetstagaren har fått sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning en-
ligt sjukförsäkringslagen eller dagpenning vid smittsam sjukdom enligt lagen om smitt-
samma sjukdomar, betalas rehabiliteringspenningen och rehabiliteringstillägget till sjuk-
försäkringsfonden till den del de motsvarar beloppet av den sjukdagpenning, partiella
sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom som har betalats för samma tid.

Beviljas arbetslivspension retroaktivt för samma tid för vilken sjukdagpenning eller
partiell sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen har betalats till arbetstagaren, betalas
arbetslivspensionen till sjukförsäkringsfonden till den del pensionen motsvarar beloppet
av den sjukdagpenning eller partiella sjukdagpenning som har betalats för samma tid.

119 §

Betalning av pension till Folkpensionsanstalten, ett organ enligt socialvårdslagen eller 
kommunen

Har en arbetstagare fått utkomststöd enligt 23 § i lagen om utkomststöd (1412/1997) i
förskott, ska pensionsanstalten till Folkpensionsanstalten eller till det organ som avses i
6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982) på dess yrkande betala den retroaktivt beviljade
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pensionen till den del pensionen till sitt belopp motsvarar det förskott som har betalats på
utkomststödet.

Om kommunen eller samkommunen har ordnat vård eller omvårdnad på institution el-
ler familjevård för en pensionsberättigad, ska pensionsanstalten på yrkande av kommunen
eller samkommunen till kommunen eller samkommunen betala den pension som den pen-
sionsberättigade har rätt till för tiden i vård eller omvårdnad på institution eller i familje-
vård, för att användas på det sätt som föreskrivs i 14 § i lagen om klientavgifter inom so-
cial- och hälsovården (734/1992).

123 §

Utbetalningsordning för pension

Om pension ska betalas till någon annan än pensionstagaren själv på basis av denna el-
ler någon annan lag, och två eller flera myndigheter, kommuner, anstalter eller organ eller
andra instanser har rätt till den, betalas pensionen i följande ordning:

1) till sjukförsäkringsfonden enligt 118 §,
2) som obetalda försäkringsavgifter till pensionsanstalten enligt 120 § 1 mom. i lagen

om pension för företagare eller till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt 28 § i la-
gen om pension för lantbruksföretagare,

3) till pensionsanstalten som återkrav av pension som betalats utan grund enligt 126 §,
4) till arbetsgivaren eller sjukkassan enligt 117 §,
5) till en arbetslöshetskassa eller Folkpensionsanstalten enligt 120 § 4 mom.,
6) till Folkpensionsanstalten enligt 120 § 1 eller 2 mom.,
7) till Folkpensionsanstalten enligt 119 § 1 mom.,
8) till ett organ som avses i socialvårdslagen enligt 119 § 1 mom.,
9) till en kommun eller en samkommun enligt 119 § 2 mom.,
10) till Folkpensionsanstalten enligt 120 § 5 mom., 
11) en betalning utan grund av pension till en anstalt i ett EU- eller EES-land enligt ar-

tikel 72.2 i EU:s tillämpningsförordning om social trygghet,
12) till en utsökningsmyndighet enligt 4 kap. 2 § i utsökningsbalken (705/2007),
13) en betalning utan grund av annan förmån än pension till en anstalt i ett EU- eller

EES-land enligt artikel 72.1 och 72.3 i EU:s tillämpningsförordning om social trygghet, 
14) en betalning utan grund av pension eller annan förmån till en anstalt i ett land som

ingått en överenskommelse om social trygghet enligt bestämmelserna i överenskommel-
serna om social trygghet, 

15) till ett organ som avses i socialvårdslagen enligt 122 §.

126 §

Återkrav av pension som betalats utan grund

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Om pensionsanstalten till en pensionstagares konto i ett penninginstitut utan grund har

betalat ut sådan pension eller annan förmån som hänför sig till tiden efter den månad då
pensionstagaren avled, har pensionsanstalten rätt att av penninginstitutet få återbetalning
utan dödsboets samtycke och utan återkravsbeslut.

139 §

Rättelse av ett lagakraftvunnet beslut på basis av ny utredning

Om ny utredning framkommer i ett ärende efter det att pensionsanstaltens eller Pen-
sionsskyddscentralens beslut vunnit laga kraft ska ärendet prövas på nytt. Pensionsanstal-
ten kan då bevilja en förvägrad pension eller justera en redan beviljad pension till ett större
6



1247/2016  
belopp. Pensionsskyddscentralen kan på motsvarande sätt avgöra ett ärende som hör till
dess uppgifter till en parts fördel. Även besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och
försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som
gäller ändringssökande. Ändring i ett dylikt beslut får sökas på det sätt som föreskrivs i
128—130 §.

158 §

Preskription av arbetspensionsförsäkringsavgifter

En pensionsanstalt ska bestämma en arbetspensionsförsäkringsavgift som baserar sig
på denna lag under en period som omfattar den slutliga förfallodag för en avgift som anges
i försäkringsvillkoren eller stadgarna och de fem följande kalenderåren. Om det är fråga
om en tillfällig arbetsgivare som har ordnat pensionsskyddet i enlighet med 147 §, ska
pensionsanstalten bestämma en arbetspensionsförsäkringsavgift som grundar sig på denna
lag under de fem kalenderår som bestäms från ingången av det andra kalenderåret efter det
under vilket lönen utbetalades.

162 §

Preskription av återbetalning av arbetsgivares och arbetstagares 
arbetspensionsförsäkringsavgift som betalats utan grund

Återbetalningen av arbetspensionsförsäkringsavgift som betalats utan grund preskribe-
ras efter fem år från ingången av året efter den slutliga förfallodagen enligt försäkrings-
villkoren eller stadgarna eller, om det är fråga om en tillfällig arbetsgivare som har ordnat
pensionsskyddet i enlighet med 147 §, efter fem år från ingången av det andra kalenderåret
efter det år under vilket lönen utbetalades, om preskriptionen inte avbrutits innan dess.

Återbetalningen av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som innehållits utan
grund preskriberas efter fem år från ingången av året efter den dag då arbetspensionsför-
säkringsavgiften innehölls, om preskriptionen inte avbrutits innan dess.

Bestämmelser om avbrytande av preskription finns i 10 och 11 § i lagen om preskrip-
tion av skulder. Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskrip-
tionstid. Bestämmelser om förlängning av en preskriptionstid på fem år finns i 11 § 3
mom. i lagen om preskription av skulder. 

175 §

Pensionsanstalternas ansvar för invalidpensionen

För kostnaderna för sådan invalidpension i fråga om vilken den försäkrades samman-
lagda arbetsinkomster enligt denna lag och lagen om sjömanspensioner under de två sista
kalenderåren av den granskningstid som avses i 76 § uppgår till minst 12566,70 euro sva-
rar respektive pensionsanstalt, till vars verksamhetskrets den försäkrade hörde under
nämnda kalenderår. Pensionsanstalten svarar för kostnaderna i samma förhållande som de
i respektive pensionsanstalt försäkrade, av denna lag omfattade arbetsinkomsternas andel
utgör av det sammanlagda beloppet av motsvarande arbetsinkomster enligt de pensionsla-
gar som nämns i 3 §, inkomsten för återstående tid som hänför sig till en invalidpension
som upphört samt de i 74 § avsedda arbets- och förvärvsinkomsterna enligt 76 § 2 och 3
mom. och de i 76 § 4—6 mom. avsedda arbets- och förvärvsinkomsterna under de nämnda
kalenderåren.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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178 §

Pensionsanstalternas ansvar för pensionsdel som intjänats för oavlönad tid

För den pensionsdel som intjänats på grundval av i 74 § avsedd oavlönad tid svarar, i
förhållande till de i respektive pensionsanstalt försäkrade arbetsinkomsterna, de pensions-
anstalter gemensamt som sköter pensionsskyddet enligt de arbetspensionslagar som
nämns i 3 §. För den andel som motsvarar de arbetsinkomster som försäkrats enligt pen-
sionslagen för den offentliga sektorn svarar i förhållande till arbetsinkomsterna

1) Keva i enlighet med vad som föreskrivs om dess finansieringsansvar i 2 § 1 mom.
2 punkten i lagen om Keva (66/2016),

2) staten i enlighet med vad som föreskrivs om dess finansieringsansvar i 1 § i lagen
om finansiering av statens pensionsskydd (67/2016),

3) kyrkans pensionsfond i enlighet med vad som föreskrivs om dess finansieringsan-
svar i 1 § i lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd
(68/2016),

4) Folkpensionsanstalten i enlighet med vad som föreskrivs om dess finansieringsan-
svar i 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001).

De grunder för pensionsanstalternas eventuella förskott och slutliga avgifter som Pen-
sionsskyddscentralens ansökan gäller samt tidpunkterna för betalning av dem ingår i de
kostnadsfördelningsgrunder som nämns i 183 § 2 mom.

179 §

Pensionsanstalternas ansvar för förmåner som ska bekostas gemensamt

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Pensionsanstalternas andel av de kostnader för ålderspensioner som avses i 1 mom. 1,

2 och 4 punkten, med undantag för kostnaderna för ålderspensioner som betalats som en-
gångsbelopp i samband med invalidpension, och de kostnader som avses i 8 punkten be-
stäms i förhållande till de medel som är avsedda för utgifter som bekostas gemensamt.
Pensionsanstalternas andel av de kostnader för invalidpensioner som avses i 1 mom. 1
punkten, de kostnader för andra pensioner än ålderspensioner som avses i 1 mom. 2 punk-
ten, de ovannämnda kostnader för ålderspensioner som betalats som engångsbelopp i sam-
band med invalidpension och som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten och de kostnader som
avses i 1 mom. 3, 5 och 10 punkten bestäms i förhållande till de i pensionsanstalten för-
säkrade arbetsinkomsterna. Pensionsanstalternas andel av de kostnader som avses i 1
mom. 6 och 7 punkten bestäms så som anges närmare i de beräkningsgrunder som utfär-
dats med stöd av 4 mom. Pensionsanstaltens andel av de kostnader som avses i 1 mom. 9
punkten bestäms på samma sätt som pensionsanstaltens andel av motsvarande kostnader
enligt 1 mom. som ska bekostas gemensamt. Vid bestämmandet av en pensionsanstalts an-
del av de nämnda kostnaderna enligt det momentet beaktas även överföringsavgiften en-
ligt lagen om överföringsavgift då statens ämbetsverk, inrättningar eller affärsverk ombil-
das till aktiebolag (1341/1992).

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

182 §

Arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift

Den arbetslöshetsförsäkringsfond som avses i lagen om finansiering av arbetslöshets-
förmåner (555/1998) betalar till Pensionsskyddscentralen en avgift med vilken ansvaret
och kostnaderna för beaktande av arbetslöshets- och utbildningsperioder täcks i fråga om

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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3) Keva till den del den svarar för det pensionsskydd som avses i pensionslagen för den
offentliga sektorn enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Keva,

4) kyrkans pensionsfond till den del den svarar för det pensionsskydd som avses i pen-
sionslagen för den offentliga sektorn enligt 1 § i lagen om finansiering av evangelisk-luth-
erska kyrkans pensionsskydd,

5) Folkpensionsanstalten till den del den svarar för det pensionsskydd som avses i pen-
sionslagen för den offentliga sektorn enligt 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska årligen betala avgiften till Pensionsskyddscentra-

len inom den tid som anges i kostnadsfördelningsgrunderna. De medel som erhållits i av-
gift gottgör Pensionsskyddscentralen de i 1 mom. nämnda pensionsanstalterna i förhållan-
de till de försäkrade arbetsinkomsterna så att pensionsanstalternas andel av ansvaret för
Pensionsskyddscentralens kostnadsandel dras av från de fördelade medlen före gottgörel-
sen. Närmare bestämmelser om gottgörelse av avgiften ingår i de kostnadsfördelnings-
grunder som nämns i 183 § 2 mom.

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

183 §

Utredning av kostnader

Pensionsskyddscentralen utreder kalenderårsvis hur det ömsesidiga ansvaret mellan de
pensionsanstalter som sköter verkställigheten av arbetspensionslagarna beträffande det fö-
regående kalenderåret fördelar sig i fråga om de kostnader som avses i 174—181 § och
den avgift för arbetslöshetsförsäkringsfonden som avses i 182 § med beaktande av vad
pensionsanstalterna inom den privata sektorn och Keva i egenskap av sådan sista pen-
sionsanstalt som avses i 107 och 109 § har betalat i pension eller annan sådan förmån som
en annan pensionsanstalt ska ansvara för. Beträffande Keva, som varit sista pensionsan-
stalt, beaktas i utredningen vad som föreskrivs om finansiering av pensionsskyddet enligt
pensionslagen för den offentliga sektorn i lagen om Keva, i lagen om finansiering av sta-
tens pensionsskydd, i lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensions-
skydd och i 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten.

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

184 §

Beslut om kostnadsfördelning

Pensionsskyddscentralen meddelar de pensionsanstalter som avses i 183 § 1 mom. ett
beslut om fördelningen av de kostnader som avses i den paragrafen, dock så att kostnader-
na enligt det beslut som riktas till Keva ska fördelas mellan Keva, staten, kyrkans pen-
sionsfond och Folkpensionsanstalten i förhållande till deras finansieringsansvar. Ändring
i beslutet får sökas på det sätt som föreskrivs i 9 kap.

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

198 §

Rätt att få uppgifter för avgörande av ärenden och verkställighet av lagstadgade uppgifter

Pensionsanstalterna, Pensionsskyddscentralen och en besvärsinstans enligt denna lag
har rätt att trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande
av uppgifter 

1) av en arbetsgivare eller någon annan som betalar ersättning på basis av utfört arbete,
en försäkrings- och pensionsanstalt som verkställer lagstadgad försäkring och av myndig-
heter och andra instanser på vilka offentlighetslagen tillämpas få de uppgifter som är nöd-
9
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vändiga för avgörande av ett anhängigt försäkrings-, pensions- eller förmånsärende eller
som annars är nödvändiga vid verkställigheten av uppgifter som föreskrivs i denna lag el-
ler i lagen om Pensionsskyddscentralen, i EU:s grundförordning om social trygghet eller
EU:s tillämpningsförordning om social trygghet eller i en överenskommelse om social
trygghet,

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

199 §

Pensionsskyddscentralens rätt att få uppgifter för utövande av tillsyn

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter har Pensionsskyddscentralen rätt att av en arbetsgivare, av en försäkrings- och pen-
sionsanstalt som verkställer lagstadgad försäkring, av myndigheter och av andra instanser
på vilka offentlighetslagen tillämpas få de uppgifter som är nödvändiga för fullgörandet
av den tillsynsskyldighet som föreskrivs i 186 § 1 mom. Pensionsskyddscentralen har
dessutom rätt att för nämnda ändamål av skattemyndigheterna i form av massinformation
få namn, företags- och organisationsnummer eller arbetsgivares personbeteckningar, kon-
taktuppgifter och årsanmälningar eller motsvarande uppgifter samt bransch beträffande de
arbetsgivare som betalat lön eller annat vederlag till arbetstagare, samt även uppgifter om
vederlag för arbete och därtill anslutna arbetsgivarprestationer som arbetsgivarna har be-
talat.

Pensionsskyddscentralen har rätt att få de i 1 mom. avsedda uppgifterna, även om Pen-
sionsskyddscentralen inte i sin begäran om uppgifter har preciserat de arbetsgivare som i
form av massinformation blir föremål för tillsynsförfarande och även om tillsynsförfaran-
det ännu inte är anhängigt. Pensionsskyddscentralen har vidare rätt att få ovannämnda
massinformation, även om beskattningen inte ännu har fastställts. För verkställigheten av
ett tillsynsuppdrag har Pensionsskyddscentralen rätt att samköra och behandla i 1 mom.
avsedda personuppgifter. Samkörda uppgifter får förvaras fem år men längst tills tillsyns-
förfarandet avslutats. Samkörda uppgifter får inte vidareutlämnas.

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter har Pensionsskyddscentralen rätt att få följande uppgifter om specificerade aktörer
som är behövliga för fullgörandet av den tillsynsskyldighet som anges i 186 § 1 mom.:

1) av arbetarskyddsmyndigheterna de individualiseringsuppgifter om arbetstagare och
arbetsgivare som framgår av förteckningen över dem som arbetar på en gemensam bygg-
arbetsplats, uppgifter om vilket datum arbetet har börjat och slutat samt kontaktuppgifter
för arbetsgivarens företrädare,

2) av Skatteförvaltningen uppgifter som huvudentreprenören eller någon annan huvud-
saklig genomförare av byggprojektet på den gemensamma byggarbetsplatsen har lämnat
in till Skatteförvaltningen om de arbetstagare och egenföretagare som arbetar på den ge-
mensamma byggarbetsplatsen inklusive individualiseringsuppgifter, uppgifter om arbets-
tagarnas uppskattade arbetstider på byggarbetsplatsen, uppgifter om arbetsavtals- och
uppdragsförhållandenas typ, uppgifter om utländska arbetstagares försäkringar, uppgifter
om arbetsgivare och den som låter utföra hyrt arbete inklusive individualiserings- och
kontaktuppgifter samt uppgifter om byggarbetsplatsens läge,

3) av Skatteförvaltningen uppgifter som den som beställt byggtjänster har lämnat in till
Skatteförvaltningen om entreprenörerna inklusive individualiserings- och kontaktuppgif-
ter, uppgifter om entreprenadbelopp, uppgifter om avtalsenligt start- och slutdatum för en-
treprenaden, uppgifter om uppdragens karaktär samt uppgifter om byggarbetsplatsens lä-
ge.

Uppgifter som avses i denna paragraf får sökas genom teknisk anslutning eller på något
annat sätt i elektronisk form utan samtycke av den vars intressen tystnadsplikten är avsedd
att skydda.
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205 §

Utlämnande av uppgifter för utredning av brott och missbruk

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter har pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen för utredande av brott och
missbruk rätt att lämna ut på verkställigheten av denna lag baserade uppgifter till ett mi-
nisterium, Skatteförvaltningen och sådana anstalter eller sammanslutningar som sköter det
lagstadgade systemet för social trygghet och som administrerar sociala förmåner som på-
verkas av arbete som försäkras enligt denna lag eller en pension enligt denna lag.

Följande uppgifter får lämnas ut:
1) personbeteckning och övriga identifieringsuppgifter,
2) uppgifter om utbetalda pensioner,
3) uppgifter om arbetsgivaren samt om arbete och inkomster som ska försäkras, och
4) andra därmed jämförbara uppgifter som är nödvändiga för samkörning av person-

uppgifter och andra tillsynsåtgärder av engångsnatur som vidtas för att utreda brott och
missbruk som riktar sig mot den sociala tryggheten.

Pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen har trots sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att till förundersöknings-
och åklagarmyndigheterna lämna ut uppgifter som nämns i 2 mom. till den del dessa är
nödvändiga för utredande av brott och väckande av åtal.

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

206 §

Pensionsanstalternas och Pensionsskyddscentralens rätt att lämna ut uppgifter på eget 
initiativ

Utöver det som föreskrivs i offentlighetslagen har pensionsanstalterna och Pensions-
skyddscentralen rätt att, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäl-
ler erhållande av uppgifter, lämna ut uppgifter som grundar sig på verkställigheten av den-
na lag enligt följande:

1) till vederbörande myndighet och organ får lämnas ut uppgifter som är nödvändiga
för verkställigheten av uppgifter enligt EU:s grundförordning om social trygghet eller en
överenskommelse om social trygghet,

2) till Skatteförvaltningen får lämnas ut de uppgifter som är nödvändiga för fullgöran-
det av den övervakningsskyldighet som föreskrivs i 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 så-
dana uppgifter om en enligt denna lag utsökningsbar arbetspensionsförsäkringsavgiftsfor-
dran hos arbetsgivaren som den registeransvarige enligt lag har rätt att föra in i kreditupp-
lysningsregistret,

4) till arbetarskyddsmyndigheten sådana uppgifter som är nödvändiga för att myndig-
heten ska kunna fullgöra sin tillsynsskyldighet enligt lagen om beställarens utrednings-
skyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006), när det finns
skäl att misstänka att en beställare har försummat sin utredningsskyldighet eller att bestäl-
larens avtalspart har lämnat felaktiga intyg över att pensionsförsäkringsskyldigheten har
uppfyllts eller pensionsförsäkringsavgifter betalts,

5) till arbetslöshetsförsäkringsfonden får lämnas ut uppgifter som är nödvändiga för att
fonden ska kunna fullgöra sin tillsynsskyldighet enligt lagen om finansiering av arbetslös-
hetsförmåner, när det finns skäl att misstänka att en arbetsgivare har försummat att betala
arbetslöshetsförsäkringspremier,

6) till Olycksfallsförsäkringscentralen och försäkringsbolag som verkställer lagstad-
gad olycksfallsförsäkring får lämnas ut nödvändiga uppgifter om arbetsgivaren och för-
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säkringen i syfte att fullfölja en för centralen och bolagen lagstadgad tillsynsuppgift, om
det finns skäl att misstänka att en arbetsgivare inte har uppfyllt sin lagstadgade avgifts-
och försäkringsplikt.

Sekretessbelagda uppgifter som erhållits med stöd av 1 mom. 1, 2 och 4—6 punkten får
lämnas vidare när de behövs för att utreda brott och väcka åtal. Uppgifterna ska utplånas
genast när de inte längre behövs.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Bestämmelserna i 92 § 1 mom. 1 och 2 punkten tillämpas redan från och med den 1 ja-

nuari 2016.
Denna lag tillämpas även på bestämmande av sådan arbetspensionsförsäkringsavgift

och på sådan utan grund betald arbetspensionsförsäkringsavgift som grundar sig på arbets-
inkomster som betalats före lagens ikraftträdande. Återbetalning av en arbetspensionsför-
säkringsavgift som betalats utan grund och som avses i 162 § i denna lag preskriberas dock
tidigast ett år efter lagens ikraftträdande, om inte återbetalningen enligt de bestämmelser
som gällde vid lagens ikraftträdande preskriberas före det.

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President

 Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
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