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PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
 

I denna proposition föreslås ändringar i be-
stämmelserna om utlämnande, erhållande 
och hemlighållande av uppgifter i lagen om 
pension för arbetstagare, lagen om pension 
för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållan-
den, lagen om pension för konstnärer och 
särskilda grupper av arbetstagare, lagen om 
pension för företagare, lagen om pension för 
lantbruksföretagare, lagen om avträdelsepen-
sion, lagen om generationsväxlingspension 
för lantbruksföretagare, lagen om avträdelse-
ersättning för lantbruksföretagare, lagen om 
avträdelsestöd för lantbruksföretagare, lagen 
om sjömanspensioner, lagen om statens pen-
sioner, lagen om statens familjepensioner, 
lagen om statens pensionsfond samt lagen 
om pension för kommunala tjänsteinnehavare 
och arbetstagare. I samband med ändringarna 
skall bestämmelserna i Europeiska gemen-
skapernas råds direktiv om skydd av den per-
sonliga integriteten vid hantering av person-
uppgifter och om dessa uppgifters fria rörlig-
het, den nya grundlagen, personuppgiftslagen 
och lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet beaktas. Avsikten med proposi-
tionen är att skapa klarare och enhetligare 

bestämmelser om rätten att ta del av och 
lämna ut uppgifter inom den privata, den 
statliga och den kommunala sektorns pen-
sionssystem. Avsikten är också att göra det 
möjligt att få och lämna ut dylika uppgifter 
på ett flexiblare sätt och i större utsträckning 
än vad som är fallet i dag. Den information 
som arbetspensionssystemet tar emot och ger 
ut skall dock innehållsmässigt till stor del 
motsvara nuvarande lagstiftning och praxis. 

Till följd av den nya grundlagen skall vissa 
sådana bestämmelser på förordningsnivå som 
gäller de ovan nämnda pensionslagarna över-
föras till lagnivå. 

I propositionen föreslås ytterligare vissa 
andra ändringar som gäller de ovan nämnda 
lagarna. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så 
snart som möjligt efter det att de har antagits 
och blivit stadfästa. En del av de föreslagna 
lagarna avses vara i kraft endast till utgången 
av 2003, eftersom dessa lagar borde ses över 
med anledning av vissa sådana redan stad-
fästa lagar som gäller principen om s.k. sista 
pensionsanstalt och som träder i kraft vid in-
gången av 2004. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
 
1.  1 .  Nuläge 

 
1.1. 1.1. Lagstiftning och praxis 

Allmänt 

I personuppgiftslagen (523/1999) bestäms 
om behandlingen av personuppgifter. Lagen 
tillämpas på behandling av personuppgifter 
då uppgifterna utgör eller är avsedda att ut-
göra ett personregister eller en del av ett så-
dant. Med personuppgifter avses alla slags 
anteckningar som beskriver en fysisk person 
eller hans egenskaper eller levnadsförhållan-
den, som kan hänföras till honom själv. Med 
behandling av personuppgifter avses bl.a. in-
samling, lagring, användning, översändande 
och utlämnande av personuppgifter. Med re-
gisteransvarig avses en eller flera personer, 
sammanslutningar, inrättningar eller stiftelser 
för vilkas bruk ett personregister inrättas och 
vilka har rätt att förfoga över personregistret 
eller vilka enligt lag ålagts skyldighet att föra 
register. Personuppgiftslagen gäller således 
pensionsanstalter inom den privata och of-
fentliga sektorn som sköter det lagstadgade 
pensionsskyddet samt pensionsskyddscen-
tralen då de hanterar personuppgifter som 
gäller fysiska personer. 

I lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999, offentlighetslagen) 
bestäms om rätten att ta del av myndigheter-
nas offentliga handlingar samt om tystnads-
plikt för den som är verksam vid en myndig-
het, om handlingssekretess samt andra be-
gränsningar som är nödvändiga för att skyd-
da allmänna och enskilda intressen. 

I 4 § offentlighetslagen finns bestämmelser 
om vad som avses med myndigheter enligt 
denna lag. Enligt 1 mom. 2 punkten avses 
med myndigheter domstolar och övriga lag-
skipningsorgan. Myndigheter enligt 1 mom. 
5 punkten är också Finlands Bank, Finansin-
spektionen, Folkpensionsanstalten samt and-
ra självständiga offentligrättsliga inrätt-

ningar, dock så att lagen i fråga om Pen-
sionsskyddscentralens och Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalts handlingar tillämpas 
på det sätt som föreskrivs i 2 mom. Det som 
bestäms om en myndighet gäller enligt 2 
mom. även sammanslutningar, inrättningar, 
stiftelser och enskilda personer som utövar 
offentlig makt och som enligt en lag eller 
förordning, en bestämmelse eller föreskrift 
som meddelats med stöd av en lag eller en 
förordning utför ett offentligt uppdrag. 

Med stöd av 4 § 1 mom. 5 punkten offent-
lighetslagen tillämpas denna lag bl.a. på 
Statskontoret, som sköter pensionsskyddet 
enligt statens pensionssystem, och på all 
verksamhet som Kommunernas pensionsför-
säkring utövar vid skötseln av pensionsskyd-
det enligt det kommunala pensionssystemet. 
Med stöd av nämnda lagrum och 4 § 2 mom. 
offentlighetslagen tillämpas lagen även på 
Pensionsskyddscentralens och de pensions-
anstalters verksamhet som sköter det lag-
stadgade pensionsskyddet inom den privata 
sektorn till den del som de utövar offentlig 
makt. Ett undantag utgör Sjömanspensions-
kassan. I 4 § 1 mom. 5 punkten nämns inte 
Sjömanspensionskassan. Offentlighetslagen 
tillämpas således numera på all verksamhet 
som Sjömanspensionskassan bedriver, trots 
att kassan inom den privata sektorns lagstad-
gade arbetspensionssystem med hänsyn till 
kassans associationsrättsliga ställning och 
dess uppgifter är fullt jämförbar med Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt och, med 
hänsyn till kassans uppgifter, även med andra 
pensionsanstalter som sköter det lagstadgade 
pensionsskyddet. 

I offentlighetslagen är begreppet offentlig 
makt inte definierat. I motiveringarna till re-
geringens lagförslag (regeringens förslag till 
lag om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet samt till lagar som har samband med 
den RP 30/1998 rd) konstateras att offentlig 
makt främst innebär att en myndighet har rätt 
att göra intrång i en enskild persons rättsliga 
angelägenheter genom förvaltningsbeslut el-
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ler genom faktiska åtgärder. Enligt motiver-
ingarna anses också beviljande av förmåner 
som utövande av offentlig makt. Sålunda kan 
bl.a. pensionsanstalternas och pensions-
skyddscentralens beslutsfattande inom ramen 
för den privata sektorns pensionslagar angå-
ende förmåner, försäkringsskyldighet och 
fastställande av försäkringspremie betraktas 
som utövande av offentlig makt på det sätt 
som avses i offentlighetslagen. Men pen-
sionsanstalternas och pensions-
skyddscentralens verksamhet enligt den pri-
vata sektorns pensionslagar omfattar även 
uppgifter som inte nödvändigtvis kan anses 
vara utövande av offentlig makt, även om 
också dessa uppgifter ingår som en del av 
pensionsanstalternas och pensionsskydds-
centralens lagstadgade offentliga uppdrag. 
Till exempel den privata sektorns pensions-
anstalters aktuarieverksamhet samt pensions-
skyddscentralens forsknings- och statistik-
verksamhet torde inte vara utövande av of-
fentlig makt i offentlighetslagens bemär-
kelse. Dessutom sköter en pensionsanstalt 
inom den privata sektorn också sådana upp-
gifter som inte kan anses vara utövande av 
offentlig makt, som till exempel placerings-
verksamhet. 

Både offentlighetslagen och personupp-
giftslagen är allmänna lagar som tillämpas 
om inte något annat bestäms särskilt i någon 
speciallag. 

Verkställandet av den privata sektorns lag-
stadgade pensionsskydd är reglerat i lag och 
skall skötas av arbetspensionsförsäkringsbo-
lagen, pensionskassorna och pensionsstiftel-
serna samt LEL Arbetspensionskassan, pen-
sionskassan för utövande konstnärer och sär-
skilda grupper av arbetstagare, lantbruksfö-
retagarnas pensionsanstalt och sjömanspen-
sionskassan. Inom den privata sektorns pen-
sionssystem går de under den gemensamma 
benämningen pensionsanstalt. 

Lagar som gäller den privata sektorns pen-
sionsanstalter är bl.a. lagen om försäkrings-
bolag (1062/1979, FBL), lagen om arbets-
pensionsförsäkringsbolag (354/1997) samt 
lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) och 
lagen om försäkringskassor (1164/1992). Av 
dem tillämpas bestämmelserna i lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag på ömsesi-
diga försäkringsbolag och försäkringsaktie-

bolag, vilkas verksamhet inbegriper utövande 
av sådan lagstadgad pensionsförsäkringsrö-
relse som avses i lagen om pension för ar-
betstagare (396/1961, APL) och lagen om 
pension för företagare (468/1969, FöPL). I 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag går 
dessa försäkringsbolag under benämningen 
arbetspensionsförsäkringsbolag. Eftersom 
arbetspensionsförsäkringsbolag också är för-
säkringsbolag, tillämpas också bestämmel-
serna i FBL på dem till den del som tillämp-
ningen av dessa bestämmelser på arbetspen-
sionsförsäkringsbolag inte har uteslutits i 1 § 
3 mom. lagen om arbetspensionsförsäkrings-
bolag. På LEL Arbetspensionskassan tilläm-
pas lagen om pension för arbetstagare i kort-
variga arbetsförhållanden (134/1962, KAPL), 
på pensionskassan för utövande konstnärer 
och särskilda arbetstagare lagen om pension 
för konstnärer och särskilda grupper av ar-
betstagare (662/1985, KoPL), på lantbruksfö-
retagarnas pensionskassa lagen om pension 
för lantbruksföretagare (467/1969, LFöPL) 
och på sjömanspensionskassan lagen om 
sjömanspensioner (72/1956, SjPL). På pen-
sionsstiftelserna tillämpas bestämmelserna i 
lagen om pensionsstiftelser och på pensions-
kassorna bestämmelserna i lagen om försäk-
ringskassor. 

Med hänsyn till den reviderade offentlig-
hetslagen och personuppgiftslagen har man 
infört ändringar i bestämmelserna om hand-
lingssekretess, tystnadsplikt samt bestäm-
melserna om rätten att ta del av och lämna ut 
information i FBL (989/1999), lagen om för-
säkringskassor (287/2000) och lagen om 
pensionsstiftelser (288/2000). Med stöd av 
1 § lagen om arbetspensionsförsäkringbolag 
tillämpas  bestämmelserna  i FBL om hand-
lingssekretess,  tystnadsplikt samt rätt att ta 
del av och lämna  ut  information på arbets-
pensionsbolag. Dessa lagar gäller emellertid 
inte den egentliga  behandlingen  av pen-
sionsärenden, utan de  innehåller  närmast 
bolags- och associationsrättsliga  bestämmel-
ser om arbetspensionsförsäkringsbolag, för-
säkringskassor  och  pensionsstiftelser och 
om deras verksamhet. 

Verkställandet av den privata sektorns lag-
stadgade pensionsskydd och beslutsfattandet 
i samband med det regleras i APL, KAPL, 
KoPL, FöPL, LFöPL och SjPL. Närmare be-
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stämmelser om behandlingen av arbetspen-
sionsärenden ingår i förordningen om pen-
sion för arbetstagare (183/1962, APF), för-
ordningen om pension för arbetstagare i 
kortvariga arbetsförhållanden (184/1962, 
KAPF), förordningen om pension för konst-
närer och särskilda grupper av arbetstagare 
(870/1985, KoPF), förordningen om pension 
för företagare (668/1969, FöPF), förord-
ningen om pension för lantbruksföretagare 
(667/1969, LFöPF) och förordningen om 
sjömanspensioner (654/1991, SjPF). Dessa 
lagar och förordningar innehåller också be-
stämmelser om utlämnande, erhållande och 
hemlighållande av uppgifter. KAPL, KoPL, 
LFöPL och SjPL innehåller vidare bestäm-
melser om pensionskassornas förvaltning och 
övriga uppgifter utöver deras sedvanliga 
verksamhet. 

I lagarna om förtidspension för lantbruks-
företagare, dvs. lagen om avträdelsepension 
(16/1974), lagen om generationsväxlingspen-
sion för lantbruksföretagare (1317/1990), la-
gen om avträdelseersättning för lantbruksfö-
retagare (1330/1992) och lagen om avträdel-
sestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 
hänvisas i tillämpliga delar till APL och 
LFöPL. 

Den offentliga sektorns arbetspensionslagar 
är för de kommunala arbetspensionernas del 
lagen om pension för kommunala tjänstein-
nehavare och arbetstagare (202/1964, 
KTAPL) och för de statliga arbetspensioner-
nas del lagen om statens pensioner 
(280/1966, StPL) och lagen om statens fa-
miljepensioner (774/1968) och lagen om sta-
tens pensionsfond (1372/1989). Också dessa 
lagar innehåller bestämmelser om ut-
lämnande, erhållande och hemlighållande av 
uppgifter. 
I förhållande till offentlighetslagen och per-
sonuppgiftslagen är de ovan nämnda arbets-
pensionslagarna samt lagarna om förtidspen-
sioner för lantbruksföretagare speciallagar. 

Den nya grundlagen trädde i kraft vid in-
gången av mars 2000. I 10 § grundlagen fö-
reskrivs skydd för privatlivet. Enligt 10 § 1 
mom. är vars och ens privatliv, heder och 
hemfrid tryggade. I lagrummet föreskrivs 
också att närmare bestämmelser om skydd 
för personuppgifter utfärdas genom lag. En-
ligt paragrafens 3 mom. kan genom lag be-

stämmas bl.a. om åtgärder som ingriper i 
hemfriden och som är nödvändiga för att 
brott skall kunna utredas. I 12 § grundlagen 
bestäms om yttrandefrihet och offentlighet. 
Enligt 2 mom. är handlingar och andra upp-
tagningar som innehas av myndigheterna of-
fentliga, såvida inte offentligheten av tving-
ande skäl särskilt har begränsats. I momentet 
bestäms vidare att var och en har rätt att ta 
del av en offentlig handling och upptagning. 

I 80 § grundlagen ingår bestämmelser om 
utfärdande av förordningar och delegering av 
lagstiftningsbehörighet. Enligt paragrafens 1 
mom. kan republikens president, statsrådet 
och ministerierna utfärda förordningar med 
stöd av ett bemyndigande i grundlagen eller i 
någon annan lag. I momentet regleras vidare 
att bestämmelser om grunderna för indivi-
dens rättigheter och skyldigheter skall utfär-
das genom lag. 

I ovan nämnda förordningar som gäller 
pensionslagarna finns utöver bestämmelser 
om utlämnande, erhållande och hemlighål-
lande av uppgifter även bestämmelser som 
inte har stöd av ett bemyndigande i en lag på 
det sätt som grundlagen förutsätter samt be-
stämmelser om grunderna för individens rät-
tigheter och skyldigheter. 

Det är därför nödvändigt att arbetspen-
sionslagarnas bestämmelser om utlämnande, 
erhållande och hemlighållande av uppgifter 
bibehålls i de nämnda arbetspensionslagarna 
med mindre ändringar i ordalydelsen och att 
förordningarna gällande dessa lagar ses över. 
Därigenom säkerställs att pensionsanstalterna 
även framöver kan sköta sina lagstadgade 
åligganden på ett så ändamålsenligt och flex-
ibelt sätt som möjligt, utan att kraven på in-
tegritetsskydd för den skull åsidosätts. Av 
den anledningen måste även hänvis-
ningsbestämmelserna gällande lagarna om 
förtidspensioner för lantbruksföretagare ses 
över. 
 
 
Pensionslagarna inom den privata sektorn 

Skyldigheten att lämna uppgifter regleras 
numera i 17 § och 17 a § APL så att 17 § 
APL närmast gäller arbetsgivarnas samt olika 
myndigheters och inrättningars skyldighet att 
lämna ut uppgifter, medan 17 a § APL gäller 
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pensionstagarnas skyldighet att lämna upp-
gifter. 

Enligt 17 § 1 mom. APL är en arbetsgivare 
skyldig att lämna pensionsanstalterna, pen-
sionsskyddscentralen och en APL-besvärs-
myndighet alla uppgifter som behövs för att 
APL skall kunna verkställas. Till den del ar-
betsgivaren underlåter att lämna uppgifter el-
ler lämnar dem senare än vad som närmare 
bestäms genom förordning, påförs arbetsgi-
varen enligt uppskattning en förhöjd försäk-
ringspremie till högst dubbelt belopp, om det 
inte finns särskilda skäl att avstå från förhöj-
ning. I 1 mom. konstateras vidare att det som 
föreskrivs om arbetsgivare gäller i tillämp-
liga delar även myndigheter och inrättningar 
som beviljar förmåner enligt 6 a och 7 f §. 

I 17 § 2 mom. APL föreskrivs att statlig, 
kommunal eller annan offentligrättslig myn-
dighet eller anstalt, läkare i offentlig tjänst, 
sjukhus samt försäkrings- eller pensionsan-
stalt och pensionsstiftelse som bedriver lag-
stadgad försäkring är skyldiga att på begäran 
avgiftsfritt tillställa en APL-pensionsanstalt, 
pensionsskyddscentralen och en besvärs-
myndighet samt en försäkringsanstalt som 
bedriver lagstadgad försäkring alla uppgifter 
som inverkar på avgörandet i föreliggande 
ärende. Pensionsanstalten och pensions-
skyddscentralen är emellertid skyldiga att er-
lägga skäligt arvode för läkarutlåtande. 

Enligt 17 § 3 mom. APL skall pensionsan-
stalten i samband med utmätning på en behö-
rig myndighets begäran meddela det pen-
sionsbelopp som den betalar samt de uppgif-
ter som den har om övriga anstalter som be-
talar utkomstförmåner till pensionstagaren. 
Detta gäller i tillämpliga delar även pen-
sionsskyddscentralen. 

I 17 § 4 mom. APL föreskrivs om pen-
sionsskyddscentralens och pensionsanstaltens 
rätt att utan hinder av sekretessbestämmel-
serna till skattestyrelsen och länsskatteverket 
lämna information som de erhållit vid sköt-
seln av sina uppgifter och som behövs för 
fullgörandet av den övervakningsskyldighet 
som hör samman med skattestyrelsens och 
länsskatteverkets uppgift enligt lagen om för-
skottsuppbörd (418/1959). Dock förutsätter 
utlämnande av information att det finns skäl 
att misstänka att arbetsgivaren inte har full-
gjort sin skyldighet att innehålla för-

skottsskatt. 
Enligt 17 a § 1 mom. APL är pensionstaga-

ren skyldig att anmäla till pensionsanstalten 
sådana ändringar som inverkar på hans eller 
hennes rätt att få pension eller på pensionens 
belopp. Enligt 2 mom. kan pensionsanstalten 
av pensionstagaren kräva utredning över om-
ständigheter som inverkar på pensionens be-
lopp och utredning över att pensionstagaren 
fortfarande uppfyller villkoren för pension. 
Om pensionstagaren inte har tillställt pen-
sionsanstalten nämnda utredning inom en av 
anstalten utsatt skälig tid, kan anstalten be-
sluta att utbetalningen av pensionen skall av-
brytas till dess utredningen lämnats in. Enligt 
3 mom. är även arbetsgivaren skyldig att till 
pensionsanstalten på dess begäran lämna ut 
uppgifter som avses i 2 mom. och som be-
hövs för att pension skall kunna betalas. 

Till APL har fogats en ny 17 c § som ge-
nom en lagändring (33/2002) träder i kraft 
vid ingången av februari 2002. I denna para-
graf bestäms om arbetspensionsförsäkrings-
bolagens och deras ombuds rätt att till ett fö-
retag som tillhör samma i 14 b kap. FBL av-
sedda försäkringsgrupp eller i 18 kap. 6 b § 2 
mom. FBL avsedda ekonomiska samman-
slutning lämna ut uppgifter som behövs för 
skötseln av uppgifter och kundförhållanden 
enligt APL. 

I 18 § APL ingår bestämmelser om skyl-
digheten att lämna uppgifter och om tyst-
nadsplikten samt om straff för brott mot des-
sa bestämmelser. Om arbetsgivaren eller 
pensionsanstalten lämnar på basis av APL er-
forderlig, på försäkringspremien eller för-
delningen av kostnaderna för pensionerna in-
verkande uppgift oriktigt, eller vägrar lämna 
uppgift eller på svikligt sätt innehåller i 11 § 
4 mom. nämnd försäkringspremie oriktigt, 
skall enligt 18 § 1 mom. APL bötesstraff 
ådömas, om inte strängare straff för gär-
ningen föreskrivs i någon annan lag. 

Enligt 2 mom. gäller att den som vid full-
görande av uppdrag enligt denna lag har fått 
uppgifter om en persons ekonomiska ställ-
ning eller hälsotillstånd inte får röja dem utan 
lov. I 3 mom. bestäms att den som bryter mot 
den föreskrivna tystnadsplikten i 2 mom. 
döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. strafflagen, 
om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 
kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för 
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den föreskrivs på något annat ställe än i 38 
kap. 1 § strafflagen. 

I 20 § APL föreskrivs för besvärsförfa-
rande en pensionsnämnd som verkar i an-
slutning till pensionsskyddscentralen. Enligt 
2 mom. tillämpas vid behandlingen av ären-
den i pensionsnämnden förvaltningspro-
cesslagen (586/1996), om inte något annat 
bestäms särskilt. Om det är nödvändigt för att 
ett ärende skall kunna utredas, verkställs 
muntlig förhandling i pensionsnämnden på 
det sätt som bestäms i 37 § förvaltningspro-
cesslagen. APL eller förvaltningsprocessla-
gen innehåller ingen bestämmelse om när 
muntlig förhandling skall verkställas bakom 
stängda dörrar. 

Närmare bestämmelser om lämnande av 
uppgifter ingår i APF. I 3 § 1 mom. regleras 
arbetsgivarens skyldighet att anmäla när ett 
anställningsförhållande har börjat, om dess 
fortbestånd, när det upphört samt löne- och 
andra  uppgifter  om  är  nödvändiga  för 
skötseln  av  pensionsskyddet. I 3 a § APF 
bestäms att myndigheter,  anstalter eller för-
säkringsbolag som  beviljar en förmån som 
avses i 7 f § lagen om pension för arbetsta-
gare före utgången av följande maj månad el-
ler före en annan  med pensionsskyddscen-
tralen överenskommen tidpunkt på det sätt 
pensionsskyddscentralen bestämmer skall 
lämna pensionsskyddscentralen uppgifter om 
de förmåner som för varje kalenderår betalats 
ut till arbetstagaren. 

Enligt 4 § 1 mom. APF är pensionsanstal-
ten  och  pensionsskyddscentralen  skyldiga 
att  på  begäran  tillhandahålla  arbetstagaren 
de uppgifter de innehar angående fribrev för 
honom eller hans  pensionsrätt  i  övrigt.  
Pensionsanstalten  är  likaså  skyldig  att  på 
begäran  meddela  arbetsgivaren uppgifter 
om  pensionsskyddsordningen,  som arbets-
givaren  behöver  för  sitt  företags  skötsel  
och bokföring. 

Enligt 2  mom.  kan  pensionsskyddscen-
tralen med hjälp  av  en  teknisk  anslutning 
på arbetstagarens  begäran tillhandahålla 
pensionsanstalten uppgifter som pensions-
skyddscentralen  innehar, för att arbetstaga-
rens  rätt  att  få  upplysningar  enligt  1 
mom. skall tillgodoses. 

Enligt 12 f § APF kan pensionsanstalten 
vid behov kräva utredning av pensionstaga-

ren över att han eller hon fortfarande upp-
fyller villkoren för pension. Om pensionsta-
garen inte har tillställt pensionsanstalten ut-
redningen inom en av anstalten utsatt skälig 
tid, kan anstalten besluta att utbetalningen av 
pensionen avbryts. Dessutom är personer 
som får arbetslöshetspension eller invalid-
pension skyldiga att på eget initiativ anmäla 
om sådana i förordningen nämnda föränd-
ringar i sina levnadsförhållanden som kan 
leda till att pensionen dras in eller att utbetal-
ningen avbryts. 

Enligt 24 § 1 mom. APF skall arbetsgiva-
ren se till att det i varje industriinrättning och 
arbetslokal finns ett synligt tillkännagivande 
om i vilken pensionsanstalt arbetsgivaren an-
ordnat pensionsskydd för sina arbetstagare 
enligt lagen om pension för arbetstagare. På 
andra arbetsplatser skall tillkännagivandet 
finnas till påseende hos arbetsledaren.  

Hänvisningsbestämmelser till 17, 17 a, 18 
och 20 § APL ingår i 13 a § KAPL, 11 § 
KoPL, 17 § 1 mom. FöPL, 19 § 1 mom. 
LFöPL och i 24 § 1 mom. lagen om avträdel-
sepension (16/1974). Hänvisningsbestäm-
melser till 17 § 2 och 3 mom., 17 a § och 
18 § 2 och 3 mom. APL finns i 43 § 1 mom. 
lagen om generationsväxlingspension för 
lantbruksföretagare (1317/1990), 37 § 1 
mom. lagen om avträdelseersättning för lant-
bruksföretagare (1330/1992) och i 40 § 1 
mom. lagen om avträdelsestöd för lantbruks-
företagare (1293/1994). I 17 § 1 mom. FöPL 
hänvisas också till 17 c § APL. På grundval 
av dessa hänvisningsbestämmelser gäller 
APL-bestämmelserna i tillämpliga delar även 
i de nämnda lagarna. SjPL innehåller i 64 
och 64 a §  helt egna bestämmelser om erhål-
lande, utlämnande och hemlighållande av 
uppgifter. Dessa bestämmelser i SjPL mot-
svarar bestämmelserna i 17 och 17 a § APL. 

Enligt 14 § APL skall pensionsskyddscen-
tralen bland annat vara samarbetsorgan för 
arbetspensionssystemet för den privata sek-
torn i enlighet med APL, KAPL, LFöPL, 
FöPL, SjPL och KoPL och genom sin verk-
samhet främja verkställigheten och utveck-
lingen av arbetspensionssystemet. Dessutom 
skall pensionsskyddscentralen bland annat 
sköta sådana uppgifter som förutsätter sam-
verkan mellan pensionsanstalterna samt be-
driva verksamhet som främjar samarbetet 
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mellan de inrättningar som bedriver verk-
samhet enligt de lagar som nämns i 8 § 4 
mom. APL och andra inrättningar och myn-
digheter inom socialförsäkringen och social-
vården. Till pensionsskyddscentralens upp-
gifter hör vidare att bedriva statistisk verk-
samhet och forskning inom sitt verksamhets-
område samt att upprätthålla databaser som 
den behöver för att sköta de uppgifter som 
föreskrivits den i lag samt se till att pensions-
anstalterna har tillgång till uppgifter som de 
behöver för sin verksamhet enligt arbetspen-
sionslagarna. 

Utöver upprätthållandet av databaser utförs 
även en stor del av de övriga uppgifterna som 
nämnts ovan i praktiken med hjälp av regis-
ter. Till exempel verkställandet av principen 
om sista anstalt inom den privata sektorn 
förutsätter samarbete mellan pensions-
anstalterna och pensionsskyddscentralen, vil-
ket sköts med hjälp av register. Enligt princi-
pen om sista anstalt avgörs pensionsansökan 
och betalas hela pensionen av den pensions-
anstalt som försäkrat pensionssökandens se-
naste anställningsförhållande också till den 
del som gäller annat förvärvsarbete inom den 
privata sektorn. Uppgifterna om tidigare an-
ställningsförhållanden och pensionsskyddet 
på basis av dem får den sista pensionsan-
stalten ur pensionsskyddscentralens register. 

En stor del av uppgifterna i de register som 
arbetspensionssystemet använder är sekre-
tessbelagda med stöd av 18 § 2 mom. APL. 
Sådana register är för närvarande bland annat 
förvärvsarbetsregistret, personregistret, ären-
dehanteringsregistret med utrednings-
uppgifter, pensionsansökningsregistret, pen-
sionsregistret och pensionsordningsregistret. 
Förvärvsarbetsregistret innehåller uppgifter 
om när en arbetstagares anställningsförhål-
landen och en företagares företagarperioder 
börjat och upphört, uppgifter om arbetsgi-
vare, pensionsgrundande löner, arbetspen-
sionsanstalter där arbetspensionsskyddet är 
ordnat samt perioder med arbetslöshetsdag-
penning. Den försäkrade kan få registerupp-
gifter om sig själv för att kontrollera dem. 
Om något anställningsförhållande eller någon 
företagarperiod fattas i registret, utreder pen-
sionsskyddscentralen eller pensionsanstalten 
saken. I utredningsarbetet behövs bland annat 
pensionsordningsregistret. De övriga regist-

ren som nämnts innehåller exempelvis per-
sonuppgifter, uppgifter om handläggnings-
skede, pensionsuppgifter och, i form av ko-
der, uppgifter om sjukdomar. 

Utöver pensionsskyddscentralen och ar-
betspensionsanstalterna behöver även andra 
instanser som beviljar socialförsäkringsför-
måner uppgifter ur arbetspensionssystemets 
register. Vid behandlingen av arbetspen-
sionsärenden behövs likaså uppgifter från in-
stanser utanför arbetspensionssystemet, till 
exempel från sådana som beviljar förmåner 
som ger rätt till arbetspensionstillägg. 

Detta inhämtande av uppgifter, som hu-
vudsakligen stöder verkställandet av arbets-
pensionslagarna, är även till hjälp i pen-
sionsskyddscentralens och dess samarbetsor-
gans utrednings-, statistik- och forsknings-
verksamhet, som enligt lagen också hör till 
deras verksamhetsområde. Pensionsskydds-
centralen samlar även in material som enbart 
tjänar detta ändamål. 

 
 

Lagen om statens pensioner 

I 18 § 12 mom. StPL föreskrivs att en för-
månstagare är skyldig att till Statskontoret 
anmäla om ändringar som inverkar på hans 
rätt att få pension eller pensionens belopp. I 
13 mom. bestäms att Statskontoret av för-
månstagaren kan kräva utredning över om-
ständigheter som inverkar på pensionens be-
lopp och kräva utredning över att han fort-
farande uppfyller villkoren för pension. 

Statskontorets rätt att få information regle-
ras i 26 § 1 mom. StPL och i 23 § statens fa-
miljepensionslag (774/1968, StFamPL). I 
dem föreskrivs att kommunernas och andra 
offentligrättsliga samfunds myndigheter och 
inrättningar, pensionsskyddscentralen, för-
säkrings- och pensionsanstalterna, privata ar-
betsgivare och sjukhusen samt övriga myn-
digheter och inrättningar som beviljar sådana 
förmåner som inverkar på beloppet av en 
förmån enligt StPL eller rätten att erhålla en 
sådan förmån, är skyldiga att på begäran av-
giftsfritt meddela Statskontoret uppgifter som 
de innehar och som kan inverka på avgöran-
det av ett pensionsärende som är under be-
handling. För läkarutlåtanden skall dock be-
talas skälig ersättning. En bestämmelse med 
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motsvarande innehåll ingår i tillämpliga delar 
i 17 § 2 mom. APL och i 12 § 1 mom. 
KTAPL om den privata sektorns pensionsan-
stalters och kommunala pensionsanstalters 
rätt att få information. 

I 7 b § lagen om statens pensionsfond 
(1372/1989) bestäms att arbetsgivare är skyl-
diga att till Statskontoret lämna uppgifter 
som är nödvändiga för att lagen skall kunna 
verkställas. Statskontoret har rätt att kon-
trollera uppgifternas riktighet. Om arbetsgi-
varen underlåter att sända in uppgifter eller 
sänder dem senare än vad Statskontoret be-
stämt, kan arbetsgivaren påföras en förhöjd 
försäkringspremie till högst det dubbla be-
loppet. 

Enligt 4 § 1 mom. lagen om ordnande av 
pensionsskydd i statliga anställningsförhål-
landen som varar en kortare tid än en månad 
(1152/1997) gäller i tillämpliga delar det som 
bestäms i StPL om pensioner och om för-
valtningen och skötseln av dem. 

Även en stor del av uppgifterna i Statskon-
torets register är sådana som är sekretessbe-
lagda i offentlighetslagen. Till tjänstgörings-
registret anmäler arbetsgivarna uppgifter om 
tjänsteförhållanden. Vid handläggningen av 
en pensionsansökan införs i statskontorets 
register ansökningsuppgifter och pensionens 
belopp samt uppgifter om utbetalning. 
 
 
Lagen om pension för kommunala tjänstein-
nehavare och arbetstagare 

Den kommunala pensionsanstaltens rätt att 
ta del av uppgifter bestäms i 12 § KTAPL. 
Bestämmelsen i 1 mom. motsvarar 17 § 2 
mom. APL. Där föreskrivs att statens, kom-
munernas eller andra offentligrättsliga sam-
funds myndigheter eller inrättningar, pen-
sionsskyddscentralen, de privata arbetsgi-
varna, försäkrings- och pensionsanstalterna, 
sjukhusen och läkare i tjänsteförhållande 
samt övriga myndigheter och inrättningar 
som beviljar förmåner, vilka inverkar på be-
loppet av en förmån enligt KTAPL eller rät-
ten att erhålla en sådan förmån, är skyldiga 
att på begäran avgiftsfritt lämna den kom-
munala pensionsanstalten och pensions-
nämnden sådana uppgifter som inverkar på 
avgörandet av ett ärende. För läkarutlåtanden 

skall pensionsanstalten betala skälig ersätt-
ning. 

I 12 § 2 mom. KTAPL bestäms att pen-
sionsanstaltens medlemssamfund är skyldiga 
att lämna pensionsanstalten de uppgifter som 
behövs för verkställigheten av denna lag. 
Pensionsanstalten har rätt att i medlemssam-
fundens böcker granska uppgifternas riktig-
het. Om ett medlemssamfund underlåter att 
sända in uppgifterna eller lämnar dem senare 
än vad pensionsanstalten bestämt, kan pen-
sionsanstalten påföra medlemssamfundet en 
förhöjd pensionspremie dock till högst det 
dubbla beloppet. 

I 12 § 3 mom. KTAPL ingår en bestäm-
melse om pensionsanstaltens skyldighet att 
lämna ut uppgifter för utsökning. Bestäm-
melsen motsvarar 17 § 3 mom. APL. 

KTAPL innehåller inga särskilda bestäm-
melser om sekretess, eftersom offentlighets-
lagen och dess sekretessbestämmelser tilläm-
pas direkt på den kommunala pen-
sionsanstalten. 

Enligt 12 b § KTAPL har pensionsanstal-
ten, om den erlagt ekonomiskt stöd till en 
omyndig, dock rätt att utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna i offentlighetslagen un-
derrätta förmyndarnämnden i den omyndiges 
hemkommun om saken. 

Även i den kommunala pensionsanstaltens 
register är uppgifterna till stor del sekretess-
belagda enligt offentlighetslagen. Den kom-
munala pensionsanstalten upprätthåller ett 
register över tjänsteförhållanden, dit pen-
sionsanstaltens medlemssamfund anmäler 
uppgifter om sina arbetstagares tjänste- och 
anställningsförhållanden på basis av vilka de 
anställdas pensionsskydd bestäms. I samband 
med handläggningen av en pensionsansökan 
införs i pensionsanstaltens register uppgifter 
om ansökan och pensionens belopp samt 
uppgifter om utbetalning och på vilka grun-
der pensionen beviljas. 
 
 
2.  Bedömning av nuläget  

I takt med den tekniska utvecklingen och 
arbetskraftens ökade rörlighet har också flö-
det av personuppgifter ökat. Samtidigt har 
det blivit möjligt att med tekniska medel 
t.o.m. missbruka personuppgifter. Den euro-
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peiska integrationen har fört med sig att det 
blivit alltmer vanligt med arbete utomlands 
och samtidigt har fall, där en person har rätt 
till socialförmåner från två eller flera länder 
ökat. Europeiska gemenskapernas råds för-
ordning (EEG) nr 1408/71 samt de överens-
kommelser om social trygghet som är bin-
dande för Finland förutsätter att handlägg-
ningen av ärenden som gäller personer som 
erhåller förmåner från två eller flera länder 
sker med hjälp av informationsutbyte mellan 
dessa länder. Därför har också maskinellt ut-
byte av information mellan olika länder blivit 
vanligare. Denna utveckling fortgår alltjämt.  

Europeiska unionens råd har 1995 godkänt 
Europeiska unionens allmänna direktiv om 
integritetsskydd. Enligt rådets direktiv 
95/46/EG om skydd av den personliga integ-
riteten vid hantering av personuppgifter och 
om dessa uppgifters fria rörlighet skall med-
lemsstaterna skydda fysiska personers rättig-
heter och frihet i samband med hanteringen 
av personuppgifter, speciellt deras rätt till in-
tegritetsskydd. Detta skall dock inte ge med-
lemsstaterna anledning att begränsa eller för-
bjuda personuppgifters fria rörlighet mellan 
medlemsstaterna. När det är av betydande 
allmänt intresse kan bestämmelser om un-
dantag från förbudet att hantera känsliga 
uppgifter tas in i den nationella lagstift-
ningen. 

Direktivet har beaktats då personuppgifts-
lagen och offentlighetslagen stiftades. Verk-
ställandet av arbetspensionssystemet förut-
sätter hantering av uppgifter som gäller ar-
betsgivare och arbetstagare. När dessa upp-
gifter gäller fysiska personers personuppgif-
ter, tillämpas som allmän lag personupp-
giftslagen och dess bestämmelser, såvitt det 
inte finns särskilda undantagsbestämmelser 
om detta i någon annan lag. 

Verkställandet av den privata sektorns lag-
stadgade pensionsförsäkring sköts av privat-
rättsliga försäkringsbolag och andra privat-
rättsliga inrättningar. Verkställandet av sta-
tens pensionssystem sköts av Statskontoret 
och det kommunala pensionssystemet av 
Kommunernas pensionsförsäkring. Bägge 
dessa är offentligrättsliga inrättningar. Både 
när det gäller verkställandet av den privata 
sektorns och den offentliga sektorns pen-
sionssystem är det fråga om utförande av ett 

lagstadgat offentligt uppdrag. Verkställandet 
av det lagstadgade arbetspensionssystemet 
inbegriper funktioner som förutsätter han-
tering av personuppgifter som gäller försäk-
rade arbetstagare. Samtliga ovan nämnda 
pensionsinrättningar omfattas härvid av per-
sonuppgiftslagens bestämmelser. Enligt per-
sonuppgiftslagen är det tillåtet att behandla 
personuppgifter förutom med den registrera-
des samtycke även bl.a. när behandlingen är 
föreskriven i lag eller behandlingen ingår i 
den registeransvariges lagstadgade uppgifter 
eller ingår i uppdrag som påförts den regis-
teransvarige med stöd av lag. Pensionsla-
garna innehåller bestämmelser om vilka upp-
gifter som behövs och hur de skall behandlas 
vid verkställandet av det lagstadgade pen-
sionsskyddet. 

Statskontoret och Kommunernas pensions-
försäkring är sådana myndigheter som avses i 
4 § 1 mom. offentlighetslagen och deras 
verksamhet omfattas i sin helhet av offent-
lighetslagen. Offentlighetslagen tillämpas 
också på den privata sektorns pensionsan-
stalters och pensionsskyddscentralens verk-
samhet till den del som de utövar offentlig 
makt. I princip är det fråga om bl.a. verk-
samhet i samband med försäkring och avgö-
rande av förmåner. I offentlighetslagen be-
stäms om rätten att ta del av myndigheternas 
offentliga handlingar samt om tystnadsplikt 
för den som är verksam vid en myndighet, 
om handlingssekretess samt andra för skyd-
dande av allmänna och enskilda intressen 
nödvändiga begränsningar av rätten att ta del 
av en handling samt om myndigheternas 
skyldigheter. I offentlighetslagen definieras 
sekretessbelagda handlingar. Enligt offent-
lighetslagen kan uppgifter i sekretessbelagda 
handlingar lämnas ut, förutom med samtycke 
av den vars intressen sekretessbestämmel-
serna är avsedda att skydda, även när rätten 
att ta del av och lämna ut information är ut-
tryckligen särskilt reglerad i lag. 

Med stöd av bestämmelserna i FBL och la-
gen om arbetspensionsförsäkringsbolag till-
lämpas på arbetspensionsförsäkringsbolagen 
bl.a. bestämmelserna i 18 kap. 6, 6 b och 
6 c § FBL om rätten att lämna ut information 
och bestämmelserna om sekretess. På pen-
sionsstiftelserna tillämpas motsvarande be-
stämmelser i 132, 132 a och 132 c § lagen 
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om pensionsstiftelser och på pensionskassor-
na bestämmelserna i 165, 165 a och 165 c § 
lagen om försäkringskassor. Bestämmelserna 
gäller närmast pensionsförsäkringsbolagens, 
pensionsstiftelsernas och pensionskassornas 
bolagsrättsliga verksamhet, medan pensions-
lagarna åter reglerar verkställandet av det 
lagstadgade pensionsskyddet som ifrågava-
rande pensionsanstalter sköter. De lagar som 
reglerar det lagstadgade pensionsskyddet in-
nehåller egna specialbestämmelser om sekre-
tess och om rätten att lämna ut information. 

När det gäller verkställandet av det lag-
stadgade pensionssystemet är det bmed tanke 
på både den försäkrade och den som verk-
ställer pensionsskyddet ändamålsenligt och 
fördelaktigt att den nödvändiga informatio-
nen rör sig så fritt och snabbt som möjligt, 
utan att integritetsskyddet för den skull även-
tyras. Detta innebär att det behövs ett flexib-
lare och i vissa situationer även effektivare 
informationsutbyte med större tillgång till 
uppgifter mellan de försäkringsskyldiga, de 
försäkrade, pensionsanstalterna som sköter 
det lagstadgade arbetspensionssystemet och 
pensionsskyddscentralen samt mellan dessa 
pensionsanstalter och mellan dem och pen-
sionsskyddscentralen samt även mellan olika 
socialförsäkringsinstanser. Rätten till ett fria-
re informationsutbyte förutsätter att man 
samtidigt ser till att integritetsskyddet funge-
rar. Dessutom är bestämmelserna om utläm-
nande, erhållande och hemlighållande av 
uppgifter inom det lagstadgade arbetspen-
sionssystemet spridda och oenhetliga och be-
höver därför ses över och preciseras. 
 
 
3.  Proposit ionens må l  och de vikt i-

gaste  förslagen 

3.1. Mål 

För att det lagstadgade pensionsskyddet 
och övriga socialskyddet skall kunna verk-
ställas behövs uppgifter om de enskilda pen-
sionssökandena och pensionstagarna. Nu-
mera skaffar de instanser som beviljar social-
skyddsförmåner själva största delen av de 
uppgifter som de behöver för handlägg-
ningen av ett ärende. Handläggningen skulle 
löpa snabbare och smidigare om de instanser 

som beviljar olika förmåner kunde utbyta in-
formation med varandra i en större utsträck-
ning än vad som nu är fallet. Detta skulle 
förbättra förmånssökandenas rättsskydd i dy-
lika ärenden och samtidigt skulle det bli möj-
ligt att särskilt beakta framför allt det höga 
antalet ärenden som gäller uttryckligen soci-
alskyddsförmåner. 

Uppgifterna i samband med skötseln av so-
cialskyddsärenden är i regel sekretessbelagda 
och man måste se till att de hålls hemliga. 
Samtidigt är det dock önskvärt att instanser 
som beviljar olika förmåner får de uppgifter 
de behöver så flexibelt och snabbt som möj-
ligt. Om kravet på integritetsskydd medför 
svårigheter för de instanser som beviljar oli-
ka förmåner att utbyta information sins-
emellan, kan det leda till att en förmånstagare 
blir utan den förmån han eller hon enligt la-
gen har rätt till. När man skall fastställa till 
exempel arbetspensionstillägg enligt den pri-
vata sektorns arbetspensionslagar, behövs det 
uppgifter om rehabiliteringspenning som be-
talts till sökanden. Om det inte skulle gå att 
samla in uppgifter på förhand, skulle sökan-
dens rätt till arbetspensionstillägg i så fall 
enbart bero på hans eller hennes egen för-
måga att lägga fram bevis. Det är oftast 
omöjligt för en sökande att samla in bevis på 
för flera år sedan utbetald rehabiliterings-
penning, och därför kan en förmån bli mindre 
än vad sökanden egentligen skulle ha rätt till. 
Ett avgörande som fattas med stöd av brist-
fälliga uppgifter kan även leda till att en för-
mån beviljas eller betalas utan grund. När 
omständigheter som inverkar på ett avgö-
rande kommer fram i ett senare skede, måste 
förmånen som betalats utan grund krävas 
tillbaka av förmånstagaren. Ett sådant förfa-
rande gagnar ingen. 

Informationsteknologin banar nya vägar för 
informationsförmedlingen. Med hjälp av tek-
niken blir det lättare att få uppgifter som är 
nödvändiga för handläggningen av ett ärende 
från instanser som beviljar olika förmåner, 
men samtidigt blir aspekterna kring integri-
tetsskyddet en allt viktigare fråga.  

Syftet med denna proposition är att i första 
hand, med beaktande av den reviderade 
grundlagen, offentlighetslagen och person-
uppgiftslagen, se över bestämmelserna om 
utlämnande, erhållande och hemlighållande 
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av uppgifter som ingår i den privata sektorns 
pensionslagar och förordningar samt i lagen 
om pension för kommunala tjänsteinnehavare 
och arbetstagare och lagarna om statens pen-
sionssystem så, att pensionsanstalterna och 
pensionsskyddscentralen skall kunna sköta 
sina lagstadgade åligganden så ända-
målsenligt och smidigt som möjligt, utan att 
kraven på integritetsskydd för den skull åsi-
dosätts. Avsikten är att utveckla informa-
tionsutbytet mellan myndigheter som beviljar 
olika slags socialskyddsförmåner så att det 
skall bli så flexibelt som möjligt att verk-
ställa det lagstadgade pensionsskyddet och 
att alla uppgifter som behövs vid verkstäl-
landet är tillgängliga.  

Propositionen avser också att göra det möj-
ligt för arbetspensionssystemet att i större ut-
sträckning än tidigare till olika myndigheter 
och andra instanser lämna ut uppgifter som 
dessa behöver för att kunna sköta sina lag-
stadgade uppgifter och andra uppgifter som 
hör till dem. 

Syftet med propositionen är att också an-
nars se över den nuvarande arbetspensions-
lagstiftningen så att den överensstämmer 
med kraven i den nya grundlagen. 
 
 
3.2. De viktigaste förslagen 

3.2.1. Arbetspensionslagarna inom den 
privata sektorn 

Allmänt 

Om inte något annat bestäms särskilt i lag 
tillämpas offentlighetslagen på den privata 
sektorns pensionsanstalter och på pensions-
skyddscentralen då dessa utövar offentlig 
makt. Detta innebär att offentlighetslagen 
inte tillämpas på sådan verksamhet, där ar-
betspensionsanstalterna och pensionsskydds-
centralen inte utövar offentlig makt. Exem-
pelvis pensionsanstalternas placeringsverk-
samhet och pensionsskyddscentralens forsk-
nings- och statistikverksamhet omfattas inte 
av bestämmelserna i offentlighetslagen. Sjö-
manspensionskassan är ett undantag, ef-
tersom offentlighetslagen numera tillämpas 
på all dess verksamhet. 

Offentlighetslagens tillämpningsområde 

täcker således inte alla uppgifter som hante-
ras vid verkställigheten av den privata sek-
torns pensionssystem. För att alla de hand-
lingar och uppgifter som hanteras vid verk-
ställigheten av den privata sektorns pen-
sionssystem skall omfattas av samma sekre-
tessplikt och samma bestämmelser när det 
gäller avvikelser från hemlighållandet av 
uppgifter, föreslås att bestämmelserna i 22—
24 § och 35 § offentlighetslagen samt be-
stämmelserna i 7 kap. i samma lag i tillämp-
liga delar skall utsträckas att gälla de hand-
lingar och uppgifter som erhålls vid verk-
ställigheten av den privata sektorns pen-
sionssystem och att detta skall gälla också i 
sådana fall där det vid verkställigheten inte är 
fråga om uppgifter som sammanställs eller 
erhålls med tanke på ett uppdrag som kan 
hänföras till utövandet av offentlig makt. 

Vid utlämnandet av uppgifter som skall 
hemlighållas enligt offentlighetslagen och 
personuppgiftslagen är utgångspunkten den 
att uppgifter får lämnas vidare endast på det 
villkoret att personen i fråga har samtyckt till 
detta eller att bestämmelser om detta ingår i 
lagen. Inom arbetspensionssystemet blir man 
tvungen att hantera stora mängder sekretess-
belagda uppgifter. Ur arbetspensionssyste-
mets och det därmed förknippade övriga so-
cialförsäkringssystemets synvinkel är det än-
damålsenligt att arbetspensionssystemet skul-
le få tillgång till de uppgifter som är nödvän-
diga för verkställigheten av pensionssystemet 
och att dylika uppgifter, också utan samtycke 
av personen i fråga, får lämnas vidare från 
arbetspensionssystemet till instanser som 
verkställer socialförsäkringen. Det föreslås 
därför att till arbetspensionslagarna fogas be-
stämmelser om dylika och vissa andra situa-
tioner som gäller erhållande och utlämnande 
av sekretessbelagda uppgifter. Till den del 
som man i dessa speciallagar inte inför be-
stämmelser om utlämnande, erhållande och 
hemlighållande av uppgifter blir det fråga om 
att tillämpa offentlighetslagens bestämmel-
ser. I den utsträckningen som of-
fentlighetslagen och arbetspensionslagarna 
inte innehåller bestämmelser om behand-
lingen av personuppgifter blir det även fråga 
om att tillämpa bestämmelserna i person-
uppgiftslagen. Arbetspensionssystemet kan i 
sin praxis direkt tillämpa personuppgiftsla-
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gen, till exempel bestämmelserna om plane-
ring av behandlingen av personuppgifter, om 
ändamålsbundenhet, om uppgiftsinsamlarens 
skyldighet att lämna den registeransvarige en 
utredning om för vilket ändamål uppgifterna 
skall användas samt hur datasekretessen skall 
ordnas. Bestämmelser om detta behöver inte 
tas in i arbetspensionslagarna. 

De bestämmelser som föreslås i proposi-
tionen är till stor del sådana som befäster re-
dan vedertagen praxis och som man nu avser 
att lagfästa på ett mera enhetligt och konse-
kvent sätt. En stor del av de föreslagna lag-
ändringarna kommer således inte att medföra 
några större ändringar i nuvarande praxis. Å 
andra sidan kan en del av de föreslagna änd-
ringarna underlätta informationsutbytet och 
öka tillgången till personuppgifter och andra 
uppgifter mellan olika pensionsanstalter och 
pensionsskyddscentralen och även mellan 
dem och vissa myndigheter och andra instan-
ser.  

En arbetsgrupp som utrett missbruk av so-
cialskyddsförmåner har i en promemoria 
(STM Työryhmämuistioita 1999:22), bl.a. 
föreslagit att socialtrygghetslagarna, för att 
handläggningen skall löpa snabbare och 
missbruk förebyggas, bör kompletteras med 
bestämmelser som ger instanser som sköter 
verkställande av olika socialförmåner rätt att 
till varandra lämna uppgifter som de erhållit 
och rätt att på eget initiativ lämna uppgifter 
till varandra när det finns skäl att misstänka 
brott. I detta avseende föreslås i propositio-
nen att instanser som ansvarar för social-
skyddsförmåner skall ha rätt att lämna upp-
gifter till varandra i större utsträckning än ti-
digare. 

Det föreslås att i SjPL tas in hänvisnings-
bestämmelser gällande de bestämmelser om 
utlämnande, erhållande och hemlighållande 
av uppgifter som föreslås i APL. Samtidigt 
föreslås att de nuvarande SjPL-bestämmelser 
som gäller rätten att ta del av, lämna ut och 
hemlighålla uppgifter upphävs. Därmed skul-
le Sjömanspensionskassans verksamhet till 
denna del motsvara de övriga pensionsan-
stalternas verksamhet inom den privata sek-
torn. 

Här ovan har konstaterats att FBL, lagen 
om försäkringskassor och lagen om pen-
sionsstiftelser innehåller sådana bestämmel-

ser om utlämnande och hemlighållande av 
uppgifter som gäller pensionsanstalterna 
inom den privata sektorn. Dessa bestämmel-
ser reglerar närmast pensionsanstalternas bo-
lags- och associationsrättsliga verksamhet, 
eftersom den privata sektorns pensionslagar 
– som närmast reglerar pensionsskyddet och 
dess verkställighet – innehåller sina egna be-
stämmelser om erhållande, utlämnande och 
hemlighållande av uppgifter. De ovan av-
sedda bestämmelserna i FBL, lagen om för-
säkringskassor och lagen om pensionsstiftel-
ser gäller dock inte LEL Arbetspensionskas-
san, pensionskassan för utövande konstnärer 
och särskilda grupper av arbetstagare, sjö-
manspensionskassan och lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt. Inte heller innehåller la-
garna om dessa pensionsanstalter motsva-
rande bestämmelser gällande associations-
rättslig verksamhet. Därför föreslås i propo-
sitionen att de bestämmelser i lagen om för-
säkringskassor som gäller utlämnande och 
hemlighållande av uppgifter i tillämpliga de-
lar skall utsträckas att gälla också sådan an-
nan verksamhet utöver verkställigheten av 
pensionsskyddet som de här ovan särskilt 
nämnda pensionsanstalterna utför. 
 
Rätt att få uppgifter och rätt eller skyldighet 
att lämna uppgifter 
 

Avsikten är att arbetsgivarens samt pen-
sionssökandens och pensionstagarens skyl-
dighet att lämna uppgifter när det gäller den 
privata sektorns pensionssystem skall kvarstå 
i nuvarande omfattning, men att lagen skall 
innehålla närmare bestämmelser om denna 
skyldighet. 

Enligt offentlighetslagen tillämpas den la-
gen på den verksamhet som  pensionsanstal-
terna inom den privata sektorn och pensions-
skyddscentralen bedriver när de utövar of-
fentlig makt, såvida inte annat bestäms i APL 
eller i någon annan lag. Det föreslås att en 
bestämmelse av motsvarande slag för klarhe-
tens skull fogas till APL. Dessutom föreslås 
att på de handlingar och uppgifter som erhål-
lits vid verkställigheten av den privata sek-
torns pensionssystem skall tillämpas of-
fentlighetslagens bestämmelser (22—24 §) 
om skyldigheten att iaktta sekretess och, i 
tillämpliga delar, också de bestämmelser i 7 
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kap. som gäller undantag från sekretess samt 
straffbestämmelserna i 35 § också i sådana 
fall där det vid verkställigheten inte är fråga 
om utövande av offentlig makt. Härigenom 
skulle hemlighållandet av handlingar och 
uppgifter som erhållits vid verkställigheten 
av den privata sektorns pensionssystem samt 
undantagen från sekretess bestämmas på 
samma sätt, oberoende av om det vid verk-
ställigheten är fråga om ett uppdrag som 
gäller utövande av offentlig makt eller inte. 

Utöver det ovan anförda föreslås i proposi-
tionen att pensionsanstalternas, pensions-
skyddscentralens och APL-besvärsinstanser-
nas rätt att av myndigheter och andra i APL 
närmare angivna instanser få nödvändiga 
uppgifter för behandlingen av ett ärende utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och andra 
bestämmelser om rätt att få upplysningar 
skall utvidgas att omfatta även uppgifter som 
behövs för att verkställa arbetspensionsla-
garna och Europeiska gemenskapernas råds 
förordning (EEG) nr 1408/71 eller överens-
kommelser om social trygghet som är bin-
dande för Finland. Till den delen är det nöd-
vändigt att i APL ta in bestämmelser som ger 
rätt att få information i större utsträckning än 
tidigare, för att arbetspensionssystemet fort-
sättningsvis skall få uppgifter av till exempel 
skattemyndigheten, för att kunna övervaka 
om företagarna uppfyllt sin försäkringsskyl-
dighet. Rätten att få information skall samti-
digt begränsas att gälla endast uppgifter som 
är nödvändiga för ovan nämnda ändamål.  

Utöver de myndigheter som för närvarande 
nämns i APL skall, enligt förslaget, skyldig-
heten att lämna uppgifter till den privata sek-
torns pensionssystem även gälla samman-
slutningar, inrättningar, stiftelser och en-
skilda personer som utför ett offentligt upp-
drag enligt en lag eller förordning eller enligt 
en bestämmelse som meddelats med stöd av 
en lag eller en förordning. Som skyldiga att 
lämna ut uppgifter om hälsotillstånd skall i 
stället för nuvarande läkare i offentlig tjänst 
och sjukhus inskrivas läkare och andra yr-
kesutbildade personer som avses i lagen om 
yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården (559/1994) samt verksamhetsen-
heter för hälso- och sjukvård som avses i 2 § 
4 punkten lagen om patientens ställning och 
rättigheter (785/1992) och även instanser 

som vidtar åtgärder för rehabilitering. Vid 
handläggningen av ärenden som gäller ar-
betsoförmåga eller rehabilitering kan man så-
ledes få uppgifter även från en privat instans 
som gett behandling åt förmånstagaren. 

Det är ändamålsenligt att bestämmelserna i 
17 c § APL, som träder i kraft vid ingången 
av februari 2002, kvarstår i APL. Dessa be-
stämmelser gör det möjligt för arbetspen-
sionsförsäkringsbolagen och deras ombud att 
utan hinder av sekretessbestämmelserna till 
ett försäkringsbolag eller pensionsbolag eller 
något annat företag som ingår i samma för-
säkringsbolagsgrupp som bolaget eller tillhör 
samma ekonomiska sammanslutning lämna 
ut sådana uppgifter som mottagaren använder 
vid skötseln av uppgifter i enlighet med APL 
eller FöPL. Med stöd av nämnda lagrum 
skall ett arbetspensionsbolag vidare ha rätt att 
till ovan avsedda företag lämna ut uppgifter 
som behövs för kundhanteringen. 

Dessutom skall pensionsskyddscentralen 
enligt föreliggande förslag få rätt att utan 
hinder av sekretessbestämmelserna lämna ut 
uppgifter till poolen som sköter arbetstagar-
nas grupplivförsäkring och som poolen be-
höver för att kunna avgöra om det finns för-
utsättningar att bevilja en försäkringssumma. 

Det föreslås att till  APL  skall överföras 
nuvarande förordningsbestämmelse om pen-
sionsanstaltens och pensionsskyddscentralens 
skyldighet att på arbetstagarens begäran läm-
na ut uppgifter som den innehar om ar-
betstagarens rätt till pension. Skyldigheten att 
lämna ut uppgifter skall följaktligen också 
gälla uppgifter om fribrev, även om lagen 
inte längre särskilt föreskriver det. Likaså 
skall till APL  överföras, men innehållsmäs-
sigt preciserad och begränsad,  förordnings-
bestämmelsen om pensionsanstaltens  rätt  att  
utan  hinder  av sekretessbestämmelserna 
lämna ut  uppgifter som  är nödvändiga  för 
att försäkringspremie skall kunna fastställas 
och bokföras samt  om  pensionsanstaltens 
rätt att till den arbetsgivare  som  en för-
månstagare är  anställd  hos anmäla  att  
APL-förmån beviljats. 

Det föreslås också att i APL tas in nya be-
stämmelser om att det skall vara tillåtet att 
utan hinder av sekretessbestämmelserna läm-
na ut uppgifter till en sådan myndighet som 
avses i 4 § 1 mom. offentlighetslagen för att 
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förebygga och utreda brott mot och missbruk 
av socialförmånsrätten samt för att förhindra 
och utreda vissa enskilda brott och för att 
väcka åtal. Härvid skall dock uppgifter om 
hälsotillstånd inte få lämnas ut. Utan hinder 
av sekretessbestämmelserna skall i APL ock-
så bibehållas, men med smärre ändringar i 
ordalydelsen, den nuvarande bestämmelsen 
om utlämnande av vissa uppgifter till skatte-
förvaltningen, för att den skall kunna upp-
fylla den övervakningsskyldighet som ingår i 
dess uppdrag enligt lagen om förskottsupp-
börd. Enligt förslaget skall också en register-
ansvarig som bedriver kreditupplysnings-
verksamhet ha rätt att anmäla en utsöknings-
bar försäkringspremiefordran enligt de pri-
vata pensionslagarna. Detta tillägg till APL 
är nödvändigt, eftersom i APL också föreslås 
en bestämmelse enligt vilken uppgifterna om 
arbetsgivarens ekonomiska ställning är sekre-
tessbelagda. Däremot ingår bestämmelsen i 
APL som gäller utlämnande av vissa uppgif-
ter till en utsökningsmyndighet för utmätning 
numera i utsökningslagen, varför bestämmel-
sen i APL kan strykas. 

Pensionsskyddscentralens uppgifter regle-
ras i 14 § APL. Enligt paragrafen skall pen-
sionsskyddscentralen bland annat sköta så-
dana uppgifter som förutsätter samverkan 
mellan pensionsanstalterna samt hålla de da-
tabanker som den behöver för att sköta de 
uppgifter som föreskrivits för den i lag samt 
se till att pensionsanstalterna har tillgång till 
de uppgifter som de behöver för verksamhet i 
enlighet med arbetspensionslagarna. Således 
innehåller pensionsskyddscentralens register 
även uppgifter om ärenden som ansluter sig 
till den offentliga sektorns pensioner. För att 
påskynda handläggningen av ärenden och för 
att förhindra överlappande åtgärder inom 
förvaltningen, föreslås att pensionsanstal-
terna och pensionsskyddscentralen skall ha 
rätt att utan hinder av sekretessbestämmel-
serna lämna ut uppgifter som de fått från den 
offentliga sektorns pensionsanstalter och på 
deras vägnar ge dem till folkpensionsanstal-
ten eller en mottagare som har rätt att få des-
sa uppgifter med stöd av lag eller med ar-
betstagarens samtycke. För att den offentliga 
sektorns pensionsanstalter skall kunna över-
vaka till vem deras uppgifter vidarebefordras, 
förutsätter pensionsanstalternas och pen-

sionsskyddscentralens rätt att lämna ut upp-
gifter som de fått från den offentliga sektorns 
pensionsanstalter att pensionsanstalten och 
pensionsskyddscentralen, när de ger ut upp-
gifter på den offentliga sektorns pensionsan-
stalters vägnar, kommer överens med dem 
om närmare villkor för utlämnandet. Det fö-
reslås vidare att i APL tas in en bestämmelse 
som ger pensionsskyddscentralen rätt att utan 
hinder av sekretessbestämmelserna till den 
offentliga sektorns pensionsanstalter lämna 
ut uppgifter som den fått med stöd av före-
slagna 17 och 17 a §. 

En arbetstagare kan i sitt anställningsför-
hållande vara ansluten till ett registrerat fri-
villigt tilläggsförmånssystem enligt 11 § 
APL eller arbetsgivaren kan ha ordnat oregi-
strerat frivilligt grupptilläggspensionsskydd 
för sina arbetstagare. På en registrerad 
tilläggsförmån enligt 11 § APL tillämpas 
samma bestämmelser om utlämnande, er-
hållande och hemlighållande av uppgifter 
som på det övriga APL-pensionssystemet.  

Oregistrerat frivilligt grupptilläggspen-
sionsskydd kan ordnas i ett livförsäkrings-
bolag, i en pensionskassa enligt lagen om 
försäkringskassor eller i en pensionsstiftelse 
enligt lagen om pensionsstiftelser. Bestäm-
melserna i APL tillämpas inte på detta sy-
stem. Därför föreslås att i lagen tas in en be-
stämmelse, enligt vilken pensionsanstalterna 
och pensionsskyddscentralen har rätt att utan 
hinder av sekretessbestämmelserna till liv-
försäkringsbolag, pensionskassor eller pen-
sionsstiftelser lämna ut nödvändiga uppgifter 
om pension och omständigheter som inverkar 
på pensionens belopp för skötseln av redan 
anordnat frivilligt grupptilläggspensions-
skydd samt för överenskommelse om villkor 
för nytt grupptilläggspensionsskydd i sådana 
situationer, där gällande tilläggspensions-
skydd upphör genom arbetsgivarens försorg 
och ersätts med ett nytt grupptilläggspen-
sionsskydd. Enligt förslaget skall det vara 
tillåtet att lämna ut uppgifter för ordnande av 
ett helt nytt grupptilläggspensionsskydd, för-
utsatt att arbetstagaren inte uttryckligen av-
sagt sig grupptilläggspensionsskydd eller 
vägrat att ge sitt samtycke till att uppgifter 
lämnas ut. 
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Utlämnande av uppgifter till utlandet 

Direktivet om integritetsskydd begränsar 
utlämnande av uppgifter till tredje länder. 
Enligt artiklarna 25 och 26 i direktivet kan 
man i nationella lagar bestämma om undan-
tag från begränsningarna. Vid beredningen 
av personuppgiftslagen har man i detta sam-
manhang hänvisat till bland annat myndig-
heternas informationsutbyte. Det föreslås att 
man i enlighet med direktivet tar in bestäm-
melser som ger pensionsskyddscentralen och 
arbetspensionsanstalterna rätt att lämna ut 
uppgifter som är nödvändiga vid verkstäl-
landet av uppdrag enligt en överenskom-
melse eller internationell rättsakt om social 
trygghet som är bindande för Finland. 

 
 

Uppgifter för forskning och statistik  

Pensionsskyddscentralen skall vara samar-
betsorgan för arbetspensionssystemet för den 
privata sektorn och centralen skall genom sin 
verksamhet främja verkställigheten och ut-
vecklingen av detta pensionssystem. Pen-
sionsskyddscentralen skall dessutom bl.a. 
sköta sådana uppgifter som främjar pen-
sionsanstalternas samverkan, bedriva statis-
tisk verksamhet och forskning inom sitt verk-
samhetsområde, främja samarbetet mellan 
pensionsanstalterna och andra inrättningar 
och myndigheter inom socialförsäkringen 
och socialvården samt hålla de databanker 
som pensionsskyddscentralen behöver för att 
sköta de uppgifter som föreskrivits för den i 
lag samt se till att pensionsanstalterna har 
tillgång till de uppgifter som de behöver för 
verksamhet i enlighet med arbetspensionsla-
garna. För skötseln av de ovan nämnda upp-
drag upprätthåller pensionsskyddscentralen 
register innehållande uppgifter om bl.a. ar-
betstagarnas och företagarnas arbetsförhål-
landen, om anhängiga pensionsansökningar 
samt om pensionsbeslut och pensionsbelopp. 
Även om ovan nämnda register inte upprätt-
hålls enbart för forskningsändamål och stati-
stik, är uppgifterna i registren nödvändiga 
också med tanke på den verksamheten. 

Främjandet och utvecklandet av pensions-
systemets verkställighet förutsätter att pen-
sionsskyddscentralen har tillräckligt mycket 

information om inte bara pensionsskyddet 
enligt den egna lagstiftningen, utan också om 
detta pensionsskydds förhållande till pen-
sionssektorn i helhetsperspektiv. Detta förut-
sätter att uppgifter kan erhållas från instanser 
utanför den privata sektorns pensionssystem. 
Att få tillgång till uppgifter utanför den pri-
vata sektorns pensionssystem är dessutom 
nödvändigt för olika statistiska ändamål, bl.a. 
för den statistik som uppgörs i samarbete 
mellan pensionsskyddscentralen och Folk-
pensionsanstalten och som beskriver pen-
sionsskyddet i dess helhet. I denna statistik 
beskrivs de finländska pensionstagarnas tota-
la pensionsskydd så, att statistiken omfattar 
dels den privata sektorns arbetspensioner, 
dels också den offentliga sektorns ar-
betspensioner, pensionerna enligt olycksfalls-
försäkringen och trafikförsäkringen samt 
pensionerna enligt lagen om skada, ådragen i 
militärtjänst och enligt folkpensionssystemet. 

För tryggandet av ovan nämnda forskning 
och statistiska verksamhet föreslås att till 
APL fogas en bestämmelse som berättigar 
pensionsskyddscentralen att för sin i 14 § 1 
mom. 6 punkten APL nämnda forskning och 
statistiska verksamhet få tillgång till behöv-
liga personuppgifter och andra uppgifter för-
utom av pensionsanstalterna också av land-
skapet Åland, Folkpensionsanstalten, Stats-
kontoret, Olycksfallsförsäkringsanstalternas 
förbund, Trafikförsäkringscentralen, de för-
säkringsbolag som sköter lagstadgad olycks-
falls- och trafikförsäkring, Försäkringsbran-
schens Rehabilitering rf samt övriga myn-
digheter och inrättningar inom socialförsäk-
ringen. Även om pensionsskyddscentralen 
behöver uppgifterna för forskning och stati-
stik i form av personuppgifter, kan man i frå-
ga om de färdiga forskningsresultaten och 
statistikerna inte längre kombinera pensions-
uppgifterna eller några som helst andra upp-
gifter med de enskilda pensionstagarna eller 
arbetstagarna. 

Sådana uppgifter som pensionsskyddscen-
tralen får för forskning och statistisk verk-
samhet skall centralen enligt förslaget kunna 
lämna ut för vetenskaplig forskning, statistik-
föring samt för myndigheternas planerings- 
och utredningsarbete på de villkor som anges 
i 28 § offentlighetslagen. 
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Teknisk anslutning 

En teknisk anslutning innebär att det finns 
tekniska möjligheter att direkt ur ett register 
få upplysningar om vem som helst som är in-
förd i registret. Detta underlättar betydligt 
arbetet för de instanser som beviljar förmåner 
och säkerställer att de har tillgång till rätt in-
formation när de fattar beslut. Inom arbets-
pensionssystemet ökar de tekniska anslut-
ningarna i betydelse hela tiden.  

I 29 § 3 mom. offentlighetslagen finns en 
bestämmelse om teknisk anslutning. Enligt 
lagrummet kan en myndighet för en annan 
myndighet öppna en teknisk anslutning till 
sådana uppgifter i sitt personregister som den 
andra myndigheten enligt en i lag särskilt be-
stämd skyldighet skall beakta när den fattar 
beslut. Om personuppgifterna är sekretess-
belagda, får uppgifter sökas med hjälp av en 
teknisk anslutning endast i fråga om sådana 
personer som har samtyckt till detta, om inte 
något annat uttryckligen föreskrivs särskilt 
om utlämnande av en sekretessbelagd upp-
gift. 

Offentlighetslagens bestämmelse om tek-
nisk anslutning är alltför snäv för arbetspen-
sionssystemets behov. Ur arbetspensionssy-
stemets synvinkel är det ändamålsenligt att 
utvidga möjligheten att öppna en teknisk an-
slutning så att den även gäller vissa andra in-
stanser än myndigheter. Inom arbetspen-
sionssystemet borde det dessutom gå att med 
hjälp av teknisk anslutning lämna ut också 
andra uppgifter utöver dem som skall beaktas 
i själva beslutsfattandet. För att de former av 
teknisk anslutning som föreslås i arbetspen-
sionssystemet skall kunna utnyttjas i till-
räcklig utsträckning förutsätts att också sek-
retessbelagda uppgifter skall kunna lämnas 
med hjälp av en teknisk anslutning utan att 
den som saken gäller ger sitt samtycke. Där-
för föreslås att en uttrycklig bestämmelse om 
rätten att öppna teknisk anslutning tas in i ar-
betspensionslagarna. 

För att förenkla och snabba upp förvalt-
ningen gällande den lagstadgade socialför-
säkringen föreslås att de instanser som sköter 
socialförsäkringen och som har lagfäst rätt att 
erhålla uppgifter och att använda dem vid 
verkställigheten av olika uppdrag skall få 
dessa uppgifter av arbetspensionssystemet 

med hjälp av teknisk anslutning och utan den 
registrerades samtycke också i sådana fall när 
det är fråga om sekretessbelagda person-
uppgifter. Detta främjar också verkställig-
heten av arbetspensionssystemet. Också det 
utlämnande av uppgifter som förutsätts av 
pensionsanstalterna och pensionsskyddscen-
tralen när det gäller överenskommelser om 
social trygghet som är bindande för Finland 
och andra internationella överenskommelser 
om social trygghet kan enligt förslaget ske 
med hjälp av teknisk anslutning.  

Det föreslås att till APL även fogas en be-
stämmelse, enligt vilken pensionsskydds-
centralen och pensionsanstalterna, med pen-
sionsskyddscentralens samtycke, skall ha rätt 
att öppna en teknisk anslutning till försäk-
ringsbolag som bedriver frivillig pensions-
försäkringsverksamhet när det gäller sådana 
registeruppgifter som är nödvändiga för ut-
redning av det avdrag som görs i beskatt-
ningen på basis av frivilliga pensionsförsäk-
ringspremier. Hämtandet av sekretessbelagda 
uppgifter skall enligt förslaget dock kräva 
samtycke av den person som saken gäller. 

I APL föreslås ytterligare en bestämmelse 
som ger pensionsskyddscentralen rätt att 
öppna en teknisk anslutning till poolen som 
sköter arbetstagarnas grupplivförsäkring, 
dvs. lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, 
till Statskontoret och den kommunala pen-
sionsanstalten så att de får de uppgifter som 
de behöver för att kunna avgöra om det finns 
förutsättningar att bevilja en försäkrings-
summa. Dessutom skall en pensionsanstalt 
med pensionsskyddscentralens samtycke 
kunna öppna en teknisk anslutning till ett liv-
försäkringsbolag, en pensionskassa eller en 
pensionsstiftelse till uppgifter om pensioner 
och deras belopp, som är nödvändiga för 
skötseln av gällande försäkringsordningar av 
grupptilläggspensionsskydd. Förutom för 
skötseln av dessa anordningar skall det också 
vara möjligt att öppna en teknisk anslutning 
till uppgifter när ett grupptilläggspensionsar-
rangemang upphör på åtgärd av arbetsgiva-
ren och ersätts med ett nytt grupptilläggspen-
sionsarrangemang. Också i dessa situationer 
skall, enligt förslaget, sekretessbelagda upp-
gifter kunna hämtas utan samtycke av perso-
nen i fråga. Vidare skall det med hjälp av 
teknisk anslutning också vara möjligt att 
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lämna ut uppgifter om pensioner och om-
ständigheter som inverkar på pensionens be-
lopp och som är nödvändiga för ordnande av 
ett helt nytt grupptilläggspensionsarran-
gemang. 

Den som får eller öppnar en teknisk an-
slutning skall enligt förslaget omfattas av 
13 § 2 mom. och 18 § offentlighetslagen 
samt av 32 § personuppgiftslagen. Dessa lag-
rum förutsätter att man vid användandet av 
teknisk anslutning skyddar uppgifterna på ett 
tillbörligt sätt. 
 
Straffbarheten i fråga om brott mot arbetsgi-
varplikterna 

Enligt 1 § 1 mom. APL är en arbetstagare 
skyldig att delta i finansieringen av pensions-
skyddet enligt minimivillkoren i denna lag på 
det sätt som föreskrivs i 12 b §. I 12 b § APL 
regleras beloppet av arbetstagarens pensions-
avgift samt bestäms om innehållning av av-
giften. Arbetsgivaren innehåller i samband 
med lönebetalningen arbetstagarnas pen-
sionsavgift på hos honom anställda arbetsta-
gares lön enligt 4 § lagen om förskottsupp-
börd, löneinkomst enligt 77 § inkomstskat-
telagen (1535/1992) och på lön som avses i 
4 § lagen om beskattning av begränsat skatt-
skyldig för inkomst och förmögenhet samt på 
betjäningsavgifter. Arbetstagarnas pensions-
avgift innehålls även på den kompletterings-
dagpenning som beviljas av en sjukkassa 
som avses i lagen om försäkringskassor 
(1164/1992). Pensionsavgiften innehålls till 
den del arbetsgivaren enligt tidpunkten för 
lönebetalningen är skyldig att ordna pen-
sionsskydd för arbetstagaren. Dock svarar 
arbetsgivaren för kostnaderna för pensions-
skydd som uppfyller minimivillkoren i APL 
också vad gäller arbetstagarnas andel av pen-
sionspremien och betalar hela premien till 
pensionsanstalten. I social- och hälsovårds-
ministeriets beslut (1417/1997) ges närmare 
bestämmelser om tillämpningen av 12 b §. 

I 1 § 1 mom. KAPL och 2 § 1 mom. KoPL 
finns bestämmelser där det konstateras att ar-
betstagaren är skyldig att delta i finansie-
ringen av pensionsskyddet. Närmare be-
stämmelser om arbetstagares pensionsavgift 
ingår i 10 c § KAPL och 7 a § KoPL, vilkas 
1 mom. innehåller hänvisningsbestämmelser 

till 12 b § 1 mom. APL till den del som gäller 
pensionsavgiftsprocentens storlek. Enligt pa-
ragrafernas 2 mom. innehåller arbetsgivaren i 
samband med löneutbetalningen ar-
betstagares pensionsavgift på hos honom an-
ställd arbetstagares lön, och enligt 3 mom. 
svarar arbetsgivaren även för arbetstagarens 
pensionsavgift inför arbetspensionskassan. 

APL föreskriver inget straff för arbetsgi-
vare som med avsikt innehåller arbetstagares 
pensionsavgift på ett felaktigt sätt. Det kan 
vara fråga om avsiktligt felaktig innehållning 
av arbetstagares pensionsavgift i till exempel 
situationer där en arbetsgivare avsiktligt in-
nehåller pensionsavgift av en arbetstagare, 
vars arbete omfattas av APL och som redan 
var över 65 år när han eller hon inledde sitt 
anställningsförhållande. I gällande 18 § 1 
mom. finns en bestämmelse om straff för den 
som på ett svikligt sätt innehåller sådan ar-
betstagares pensionsförsäkringsavgift som 
enligt 11 § 3 mom. APL uttas för att bekosta 
tilläggspensionsskydd. För att undvika miss-
bruk är det motiverat att även foga en be-
stämmelse om straff för avsiktligt felaktig 
innehållning av arbetstagares pensionsavgift 
för grundförsäkringen. Det föreslås att i APL 
tas in en bestämmelse om straff för avsiktligt 
felaktig innehållning av arbetstagares pen-
sionsavgift som avses i 12 b § 1 mom. 

Den nuvarande straffbestämmelse som 
gäller arbetsgivaren avses även annars bli ut-
vidgad så, att den utsträcks att gälla också de 
fall där arbetsgivaren underlåter att sköta sin 
försäkringsskyldighet. Det föreslås att be-
stämmelserna också i övrigt preciseras när 
det gäller straffbarheten i fråga om brott mot 
arbetsgivarplikterna. Vidare föreslås att 
straffbestämmelsen utsträcks att gälla också 
arbetsgivarens företrädare. 
 
3.2.2. Lagen om statens pensioner och 

lagstiftning i anslutning till den 
samt lagen om pension för kommu-
nala tjänsteinnehavare och arbets-
tagare 

Allmänt 

Offentlighetslagen tillämpas på all verk-
samhet som utövas av statskontoret, som 
sköter de statsanställdas pensionsskydd, och 
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av Kommunernas pensionsförsäkring, som 
sköter pensionsskyddet för de kommunala 
tjänsteinnehavarna och arbetstagarna. På 
Statskontoret och Kommunernas pensions-
försäkring tillämpas även bestämmelserna i 
personuppgiftslagen. 

I offentlighetslagen ingår bestämmelser om 
skyldigheten att iaktta sekretess och om brott 
mot den. Enligt 29 § 1 mom. kan en myndig-
het lämna ut uppgifter ur sekretessbelagda 
handlingar till en annan myndighet, om rät-
ten att lämna ut eller att få uppgifter särskilt 
föreskrivits i lag. Statskontoret och Kommu-
nernas pensionsförsäkring hanterar inom ra-
men för sin verksamhet personuppgifter som 
enligt offentlighetslagen är sekretessbelagda 
och enligt personuppgiftslagen anses vara 
känsliga. För att dessa uppgifter skall kunna 
hanteras, tas emot och vidarebefordras, är det 
nödvändigt att ta in specialbestämmelser i 
KTAPL och StPL. Det föreslås även att det 
för statens pensionsskydd skall finnas hän-
visningsbestämmelser i statens familjepen-
sionslag (774/1968, StFamPL) till bestäm-
melserna i StPL, och att på anställningsför-
hållanden som avses i lagen om ordnande av 
pensionsskydd i statliga anställningsförhål-
landen som varar en kortare tid än en månad 
(1152/1997) skall tillämpas StPL-bestäm-
melserna på basis av de hänvisningsbestäm-
melser som redan ingår i lagen. 
 
Rätt att ta del av och rätt eller skyldighet att 
lämna ut uppgifter 

Det föreslås att Statskontorets och Kom-
munernas pensionsförsäkrings samt deras 
pensionsnämnders rätt att ta del av uppgifter 
skall utvidgas så att de har rätt att få uppgif-
ter förutom för handläggningen av ett före-
liggande ärende även när uppgifter behövs 
för verkställandet av StPL och KTAPL. Änd-
ringarna avses motsvara den ändring som fö-
reslagits i APL. 

I StPL och KTAPL föreslås även nya be-
stämmelser enligt vilka pensionssökanden 
och pensionstagaren är skyldiga att till pen-
sionsanstalten lämna ut uppgifter som är 
nödvändiga för behandlingen och vidareut-
betalningen av förmåner. 

KTAPL innehåller bestämmelser om med-
lemssamfundens skyldighet att lämna upp-

gifter. Medlemssamfunden är skyldiga att 
lämna pensionsanstalten alla de uppgifter 
som behövs för verkställigheten av KTAPL. 
Det föreslås att denna bestämmelse precise-
ras. Enligt förslaget skall Kommunernas pen-
sionsförsäkring ha i uppgift att föra register 
över de uppgifter som påverkar pensions-
skyddet för dem som omfattas av KTAPL. 
Det föreslås också att till StPL och KTAPL 
fogas en bestämmelse om medlemssamfun-
dens och StPL-arbetsgivarnas rätt att få upp-
gifter om beviljande av pension till personer 
som är anställda av dem. Syftet med detta är 
att ett medlemssamfund eller en StPL-arbets-
givare skall kunna kontrollera riktigheten av 
den självriskandel och pensionsavgiftsbase-
rade avgift som pensionsanstalten debiterat. I 
anknytning till besättandet och avslutandet 
av tjänster och arbetsförhållanden behöver 
arbetsgivaren också uppgifter om när en be-
viljad pension har påbörjats och avslutats. 

På samma sätt som när det gäller APL fö-
reslås att också till StPL och KTAPL fogas 
bestämmelser om att de övriga pensionsan-
stalterna och pensionsskyddscentralen skall 
ha rätt att på Statskontorets och Kommuner-
nas pensionsförsäkrings vägnar till Folkpen-
sionsanstalten och till andra sådana motta-
gare som har rätt att få dessa uppgifter med 
stöd av lag eller med tjänsteinnehavarens el-
ler arbetstagarens samtycke lämna ut upp-
gifter som erhållits av statskontoret och 
Kommunernas pensionsförsäkring. För att ut-
lämnandet av uppgifter skall kunna över-
vakas föreslås att Statskontoret, Kommuner-
nas pensionsförsäkring och de övriga pen-
sionsanstalterna samt pensionsskyddscentra-
len sinsemellan skall komma överens om 
villkoren för lämnandet av uppgifter. 

Det föreslås att i KTAPL tas in bestämmel-
ser om rätten att lämna ut pensionsskydds-
uppgifter beträffande personer som varit eller 
är anställda enligt KTAPL i sådana fall där 
pensionsanstaltens medlemssamfund har 
ordnat frivilligt tilläggspensionsskydd för sin 
personal i anslutning till det lagstadgade pen-
sionsskyddet. Det föreslås att uppgifter skall 
kunna lämnas till sådana försäkringsbolag, 
pensionskassor och pensionsstiftelser där det 
frivilliga tilläggspensionsskyddet har ordnats. 
Uppgifter skall kunna lämnas ut för skötseln 
av tilläggspensionsförsäkring samt när en 



 RP 8/2002 rd  
  
   

 

22

gällande försäkring ersätts med en ny mot-
svarande anordning. Dock skall det vara möj-
ligt att lämna ut uppgifter för anordnandet av 
ett nytt tilläggsskydd endast om den person 
uppgifterna gäller inte har avsagt sig tilläggs-
skydd eller vägrat ge sitt samtycke till att 
uppgifterna lämnas ut. På motsvarande sätt 
och under samma förutsättningar skall upp-
gifter kunna lämnas i sådana fall där en per-
son som omfattats av KTAPL har gått över 
till en privat arbetsgivare och denna önskar 
ordna tilläggspensionsskydd för den anställ-
da. Det är inte möjligt att ordna frivilligt 
tilläggspensionsskydd enligt StPL. 
 
 
Uppgifter för forskning och statistik 
 

Enligt 28 § 1 mom. offentlighetslagen kan 
en myndighet som innehar en handling lämna 
ut uppgifter i en sekretessbelagd handling för 
vetenskaplig forskning, statistikföring, plane-
rings- och utredningsarbete, om det är up-
penbart att utlämnandet inte kränker sådana 
intressen som bestämmelserna om sekretess-
plikt är avsedda att skydda. Det behövs såle-
des inte en särskild bestämmelse i KTAPL 
och StPL om rätt att lämna ut uppgifter för 
sådan forskning och statistikföring som pen-
sionsanstalten godkänt. 
 
 
Teknisk anslutning 
 

Enligt 29 § 3 mom. offentlighetslagen kan 
en myndighet för en annan myndighet öppna 
en teknisk anslutning till uppgifter i sitt per-
sonregister som den andra myndigheten till 
följd av sin i lag särskilt bestämda skyldighet 
måste beakta när den fattar beslut. Om per-
sonuppgifterna är sekretessbelagda enligt la-
gen, får uppgifter sökas med hjälp av en tek-
nisk anslutning endast i fråga om sådana per-
soner som gett sitt samtycke till detta, om 
inte något annat uttryckligen föreskrivs sär-
skilt om utlämnande av en sekretessbelagd 
uppgift. 

Det föreslås att till KTAPL fogas en speci-
albestämmelse som gör det möjligt att öppna 
en teknisk anslutning också för andra än de i 
offentlighetslagen nämnda myndigheterna. 
Kommunernas pensionsförsäkring kan enligt 

vad som föreslås öppna en teknisk anslutning 
också för ett livförsäkringsbolag, en pen-
sionskassa eller en pensionsstiftelse i fråga 
om sådana uppgifter om pensioner och pen-
sionsbelopp som ovillkorligen behövs för 
skötseln av ett gällande grupptilläggspen-
sionsarrangemang. Det föreslås att en teknisk 
anslutning skall kunna öppnas inte bara för 
skötseln av ett gällande grupptilläggspen-
sionsarrangemang, utan också när ett arran-
gemang gällande grupptilläggspensionsför-
säkring avslutas på åtgärd av en arbetsgivare 
och ersätts med ett nytt arrangemang. Om 
tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren inte 
har förbjudit att uppgifter om honom lämnas 
ut, kan man genom en teknisk anslutning 
lämna de nödvändiga uppgifterna också för 
skapandet av ett helt nytt grupptilläggspen-
sionsförsäkringsarrangemang. Likaså skall 
man enligt förslaget kunna ge möjlighet till 
en teknisk anslutning i situationer som är 
förknippade med beviljande av grupplivför-
säkringens försäkringssumma. Det föreslås 
att en bestämmelse om detta fogas till både 
KTAPL och StPL. Bestämmelsen avses till 
denna del motsvara de bestämmelser som fö-
reslås i APL. Enligt förslaget skall pensions-
anstalten dessutom kunna ge sina medlems-
samfund rätt att via en teknisk anslutning 
lämna pensionsanstalten de uppgifter som 
enligt bestämmelserna i KTAPL måste med-
delas pensionsanstalten. 
 
 
4.  Proposit ionens ekonomiska 

verkningar 

Propositionen har inga verkningar på stats-
ekonomin eller några direkta ekonomiska 
verkningar på arbetspensionssystemet, med 
undantag av kostnader för eventuella änd-
ringar som gäller programvaran. 
 
 
5.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet. 
Samtidigt med denna proposition har även 
beretts regeringens propositioner med förslag 
till ändring av bestämmelserna om datasek-
retess gällande förmåner vilkas verkställighet 
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handhas av Folkpensionsanstalten och för-
slag till ändring av bestämmelserna om data-
sekretess i olycksfallsförsäkringslagen. I be-
redningen har undervisningsministeriet, fi-
nansministeriet, miljöministeriet, inrikesmi-
nisteriet, pensionsskyddscentralen, Arbets-
pensionsförsäkrarna  TELA, Folkpensionsan-
stalten, Olycksfallsförsäkringsanstalternas 
förbund, lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalt, sjömanspensionskassan, Statskontoret 
och Kommunernas pensionsförsäkring med-
verkat. Vid beredningen av propositionen har 
man stått i kontakt också med justitieministe-
riet och dataombudsmannen. 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Andra omständigheter som in-
verkat  på  proposit ionens inne-
hå l l  

Till riksdagen har överlåtits den 31 januari 
2002 separat regeringens proposition med 
förslag till lagar om ändring av lagen om 
pension för arbetstagare och av vissa lagar 
som har samband med den. De i propositio-
nen föreslagna lagarna avses träda i kraft den 
1 mars 2002. I nämnda proposition och i fö-
religgande proposition föreslås att 17 § 1 
mom. FöPL och 19 § 1 mom. LFöPL ändras. 
Om de i nämnda proposition föreslagna änd-
ringarna av 17 § 1 mom. FöPL och 19 § 1 
mom. LföPL blir antagna och stadfästa innan 
de i föreliggande proposition föreslagna änd-
ringarna av samma lagrum blir antagna och 
stadfästa, skall detta beaktas när föreliggande 
proposition behandlas i riksdagen. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförslag 

1.1. Lagen om pension för arbetstagare 

3 §. I paragrafen föreslås ett nytt 3 mom. 
till vilket, med smärre ändringar i ordalydel-
sen, överförs bestämmelsen i 24 § APF. En-
ligt momentet skall arbetsgivaren se till att 
det finns information framlagd på arbetsplat-
sen om i vilken pensionsanstalt arbetstagar-
nas pensionsskydd har ordnats. Med arbets-
plats avses en industrianläggning, arbetslokal 
och arbetsledarens rum på en byggplats samt 
med dem jämförbara platser. Därför föreslås 
att 24 § APF upphävs i lagens ikraftträdelse-
bestämmelse. 

4 d §. I 7 mom. hänvisas felaktigt till 19 § 
4 mom. Bestämmelsen i lagrummet överför-
des genom lag 1329/1999 vid ingången av 
2000 till 19 § 5 mom. utan att hänvisningen i 
7 mom. samtidigt ändrades. Det föreslås att 
hänvisningen korrigeras så att den motsvarar 
gällande lag. 

6 a §. I 1 mom. hänvisas till lagen om pen-
sion för vissa konstnärer och redaktörer i ar-
betsförhållande. Namnet på lagen har genom 
en lagändring (1056/1997) som trädde i kraft 
vid ingången av 1998 ändrats till lagen om 
pension för konstnärer och särskilda grupper 
av arbetstagare. Det föreslås att hänvisningen 
ändras så att den motsvarar den gällande la-
gens namn. Samtidigt ändras de två omnäm-
nandena av markbelopp till belopp. 

Ordalydelsen i 2 mom. 5 punkten ändras 
till följd av den föreslagna ändringen i 8 § 4 
mom. 7 punkten. Sakinnehållet kvarstår 
oförändrat. 

7 f §. I 1 mom. 1 punkten preciseras orda-
lydelsen så att inkomstrelaterad arbetslös-
hetsförmån enligt tilläggsförsäkring som av-
ses i 16 b § lagen om utkomststöd för arbets-
lösa inte ger rätt till arbetspensionstillägg. 
Denna paragraf trädde i kraft vid ingången av 
1999 och gäller personer som arbetar inom 
sjöfarten. Även om den tilläggsförsäkrings-
baserade förmånen enligt 16 b § kallas in-
komstrelaterad dagpenning, är det inte fråga 
om en sådan inkomstrelaterad dagpenning 

enligt grundförsäkringen som avses i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa. Dessutom 
deltar inte tilläggsförsäkringen i finansiering-
en av arbetspensionstillägget. Vidare föreslås 
att ordalydelsen i 1 mom. 5 punkten ändras 
att motsvara den föreslagna ordalydelsen i 
6 a § 2 mom. 

8 §. I 3 mom. hänvisas till lagen om pen-
sion för vissa konstnärer och redaktörer i ar-
betsförhållande. Hänvisningen ändras att 
motsvara den gällande lagens namn. 

I 4 mom. 7 punkten avsett grundpensions-
skydd beviljas med stöd av 7 § 1 mom. 8 
punkten lagen om Folkpensionsanstalten 
(731/2001), som trädde i kraft vid ingången 
av 2002, och med stöd av de i 9 punkten 
nämnda pensions- och familjepensionsstad-
gorna för tjänstemän. Lagrummet preciseras 
att motsvara de ovan nämnda ändringarna. 
Detta förutsätter ytterligare att en övergångs-
bestämmelse tas in i ikraftträdelsebestäm-
melsen i APL, eftersom det också efter det 
att lagen trätt i kraft kommer att finnas pen-
sioner som beviljats eller beviljas med stöd 
av de nuvarande bestämmelserna i lagrum-
met. 
15 b §. Hänvisningen i paragrafen till lagen 
om pension för vissa konstnärer och redaktö-
rer i arbetsförhållande ändras att motsvara 
namnet på den gällande lagen. 

16 §. Det föreslås att mellanrubriken fram-
för paragrafen ändras till  Hörande av vittnen 
och att endast denna paragraf skall finnas 
under den nya mellanrubriken. I paragrafen 
stryks den allmänna bestämmelsen om hand-
räckning och i stället fogas bestämmelser om 
handräckning till 17 § 4 mom. och till ett nytt 
3 mom. i 20 §, i vilka rätten att få handräck-
ning blir mera preciserad än tidigare. I övrigt 
kvarstår paragrafen oförändrad. 

17 §. I den gällande paragrafen finns be-
stämmelser om olika instansers skyldighet att 
lämna uppgifter. Med undantag av bestäm-
melserna om arbetsgivarens skyldighet att 
lämna uppgifter överförs de nuvarande be-
stämmelserna i paragrafen till andra paragra-
fer i lagen på det sätt som föreslås nedan.  

Före paragrafen intas en ny mellanrubrik 
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Erhållande, hemlighållande och utlämnande 
av uppgifter. I 1 mom. finns för närvarande 
bl.a. bestämmelser om arbetsgivarens skyl-
dighet att lämna ut uppgifter till pensionsan-
stalterna, pensionsskyddscentralen och  be-
svärsmyndigheter. I 3 § 1 mom. APF finns 
dessutom närmare bestämmelser om arbets-
givarens skyldighet att lämna ut uppgifter. 
Det föreslås att dessa bestämmelser skall 
ingå i föreliggande paragraf, med undantag 
av vissa bestämmelser av teknisk natur i 3 § 
1 mom. APF. Samtidigt preciseras arbetsgi-
varens skyldighet att lämna ut uppgifter på 
lagnivå så, att skyldigheten att lämna ut upp-
gifter gäller dels uppgifter som arbetsgivaren 
skall lämna ut på eget initiativ, dels sådana 
som han skall ge på begäran. Arbetsgivarens 
skyldighet att lämna ut uppgifter gäller både 
uppgifter som är nödvändiga för att ett ären-
de skall kunna avgöras och uppgifter som 
måste beaktas vid verkställigheten av APL. 
Den nuvarande omfattningen av arbetsgiva-
rens skyldighet att lämna ut uppgifter ändras 
inte till följd av de föreslagna ändringarna. 

Enligt föreslagna 1 mom. skall arbetsgiva-
ren på eget initiativ lämna ut sådana uppgif-
ter till pensionsanstalten och pensions-
skyddscentralen som inverkar på försäkrings-
skyldigheten och försäkringspremien. Största 
delen av de uppgifter som skall lämnas ut har 
nämnts i momentet, men det föreslås att 
statsrådet genom förordning skall kunna ut-
färda närmare bestämmelser om vilka upp-
gifter som skall lämnas ut och när det skall 
ske. Om arbetsgivaren försummar sin skyl-
dighet att lämna ut uppgifter som avses i 
momentet, kan han liksom nu påföras en för-
höjd försäkringspremie till högst dubbelt be-
lopp. Enligt gällande lag kan pensions-
skyddscentralen meddela närmare anvisning-
ar om påförande av förhöjning och om avstå-
ende från sådan. Det föreslås att bestämmel-
sen slopas, eftersom det i praktiken visat sig 
att pensionsskyddscentralens anvisningar till 
denna del inte har behövts.  

I 2 mom. föreslås bli bestämt att utöver det 
som bestäms i 1 mom.  är arbetsgivaren 
skyldig att på begäran lämna pensionsanstal-
terna, pensionsskyddscentralen och besvärs-
instanserna alla de uppgifter om arbetstaga-
rens arbete och arbetsförhållanden samt övri-
ga motsvarande uppgifter som kan erhållas 

av arbetsgivaren och som är nödvändiga för 
avgörandet av ett anhängigt ärende eller som 
i övrigt skall beaktas vid verkställigheten av 
APL. 

I 3 § 1 mom. APF anges redan nu hur upp-
gifter som avses i 1 och 2 mom. skall lämnas 
till pensionsanstalten. Momentet i APF änd-
ras inte. För utlämnande av uppgifterna an-
vänds således liksom nu i enlighet med 3 a § 
1 mom. APF pensionsanstaltens blanketter 
eller också lämnas uppgifterna på något an-
nat sätt som pensionsanstalten uttryckligen 
anmält. 

I 3 mom. föreslås en begränsningsbestäm-
melse om vilka sekretessbelagda uppgifter 
om arbetstagaren som skall kunna lämnas ut 
till arbetsgivaren utan arbetstagarens sam-
tycke när man begär sådana uppgifter av ar-
betsgivaren som är nödvändiga för behand-
lingen av arbetstagarens pensions- eller reha-
biliteringsärende. Till arbetsgivaren skall få 
lämnas ut endast de uppgifter som är nöd-
vändiga för att individualisera de uppgifter 
som behövs vid beslutsfattandet i ärenden 
som gäller utredning av rehabiliteringsmöj-
ligheterna eller yrkesinriktad rehabilitering 
eller avgörande av ett pensionsärende. Ut-
över detta får arbetsgivaren bara underrättas 
om att arbetstagarens ärende är anhängigt i 
pensionssystemet. Avsikten är att lagrummet 
inte skall begränsa den nuvarande tillgången 
till sådana uppgifter som behövs för avgö-
randet av ett pensions- eller rehabiliterings-
ärende. 

Till 4 mom. flyttas, med smärre ändringar i 
ordalydelsen, den nuvarande bestämmelsen i 
1 mom. om pensionsanstalternas och pen-
sionsskyddscentralens rätt att i arbetsgivarens 
handlingar granska uppgifternas riktighet. I 
den föreslagna bestämmelsen avses med 
handlingar dels sedvanliga handlingar, dels 
handlingar i elektronisk form och handlingar 
som man kan få tillgång till med andra 
hjälpmedel. En handling förutsätter således 
ingen pappersutskrift. Det är inte heller rele-
vant på vilket sätt handlingen har upprättats. 
Till lagrummet flyttas dessutom den gällande 
bestämmelsen om handräckning i 16 §. Be-
stämmelsen skall gälla rätten att ta del av så-
dana uppgifter som avses i 1 och 2 mom. 
Pensionsanstaltens och pensionsskyddscen-
tralens rätt att begära och få handräckning 
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bibehålls således i oförändrad form. Enligt 5 
kap. 1 § 1 mom. tvångsmedelslagen är rätten 
att företa husrannsakan begränsad till situa-
tioner, där det finns skäl att misstänka brott, 
för vilket det strängaste straffet är fängelse i 
minst sex månader. Enligt detta lagrum och 
gällande 16 § APL har pensionsanstalterna 
och pensionsskyddscentralen således inte rätt 
att få handräckning i sådana situationer, där 
det inte finns skäl att misstänka brott som 
kan leda till fängelse i minst sex månader. 
För att säkerställa att pensionsskyddet verk-
ställs och för att motverka den grå ekonomin 
är det viktigt att pensionsanstalterna och pen-
sionsskyddscentralen alltjämt skall kunna få 
handräckning när de behöver uppgifter som 
avses i 1 och 2 mom. när det finns skäl att 
misstänka att arbetsgivaren eller dennes före-
trädare har gjort sig skyldig till ett sådant 
brott för vilket minimistraffet är fängelse i 
sex månader. 

Gällande 3 mom. är onödigt, eftersom gäl-
lande 3 kap. 34 § f utsökningslagen reglerar 
pensionsanstalternas och pensionsskyddscen-
tralens skyldighet att till utsökningsmyndig-
heten lämna ut bl.a. uppgifter om en gälde-
närs anställnings- och tjänstgöringsförhållan-
den och om det pensionsbelopp de utbetalar. 

Det föreslås att 4 mom. med smärre änd-
ringar i ordalydelsen flyttas till punkt 7 i 1 
mom. i den föreslagna 17 f §. 

17 a §. Det föreslås att gällande 1 och 2 
mom. flyttas till 17 b §. Gällande 3 mom. blir 
obehövligt på grund av den föreslagna 17 §.  

I det föreslagna 1 mom. föreskrivs om pen-
sionsanstalternas, pensionsskyddscentralens 
och APL-besvärsinstansernas rätt att få upp-
gifter utan hinder av sekretessbestämmelser-
na och övriga bestämmelser om rätten att ta 
del av uppgifter. Enligt gällande 17 § 2 mom. 
är en statlig, kommunal eller annan offentlig-
rättslig myndighet eller anstalt, en läkare i of-
fentlig tjänst, sjukhus samt försäkrings- eller 
pensionsanstalter och pensionsstiftelser som 
bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet 
skyldiga att på begäran avgiftsfritt tillställa i 
denna lag avsedd pensionsanstalt, pensions-
skyddscentralen och besvärsmyndighet samt 
försäkringsanstalt, som bedriver lagstadgad 
försäkring, de uppgifter som de har i sin be-
sittning. Det föreslås att bestämmelsen änd-
ras så, att den inte längre innehåller förplik-

telser för olika myndighetsinstanser, utan i 
stället har som utgångspunkt att pensionsan-
stalterna, pensionsskyddscentralen och APL-
besvärsinstanserna ges rätt att få de uppgifter 
som de nödvändigt behöver i sådana situatio-
ner som nämns i paragrafen. Av dem som är 
berättigade att få uppgifter utelämnas de för-
säkringsanstalter som bedriver lagstadgad 
försäkring och som nämns i gällande 17 § 2 
mom., eftersom APL-bestämmelserna gäller 
endast pensionsanstalterna, pensionsskydds-
centralen och APL-besvärsinstanserna. Då 
det gäller övriga försäkringsanstalter som 
bedriver lagstadgad försäkring är det mer än-
damålsenligt att föreskriva om rätten att ta 
del av uppgifter i respektive speciallagar. Det 
föreslås att paragrafen skall innehålla också 
de instanser av vilka pensionsanstalterna, 
pensionsskyddscentralen och en APL-
besvärsinstanserna har rätt att få uppgifter 
enligt gällande 17 § 2 mom.  

I 1 mom. 1 punkten föreslås en utvidgad 
bestämmelse om rätten att få uppgifter från 
statliga eller kommunala myndigheter eller 
andra offentligrättsliga samfund eller inrätt-
ningar. Pensionsanstalterna, pensionsskydds-
centralen och APL-besvärsinstanserna skall 
ha rätt att utan hinder av sekretessbestäm-
melserna och andra begränsningar som gäller 
erhållande av uppgifter av en försäkrings- 
och pensionsanstalt som verkställer lagstad-
gad försäkring och av myndigheter och andra 
instanser på vilka tillämpas lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet få de 
uppgifter som är nödvändiga för avgörande 
av ett ärende eller som annars skall beaktas 
vid verkställande av uppgifter som föreskri-
vits i APL eller i överenskommelser om so-
cial trygghet som är bindande för Finland el-
ler i internationella rättsakter om social 
trygghet. Med stöd av bestämmelsen kan 
pensionsanstalterna inom den privata sektorn 
och pensionsskyddscentralen få uppgifter av 
bland annat Statskontoret, Kommunernas 
pensionsförsäkring, Folkpensionsanstalten 
samt försäkringsbolag som verkställer lag-
stadgad olycksfalls- och trafikförsäkring. 
Pensionsanstalterna behöver uppgifter om 
t.ex. den offentliga sektorns pensionsbeslut 
och pensionsbelopp samt om så kallade SO-
LITA-förmåner bl.a. för samordning av pen-
sioner enligt 8 §. Dessutom är möjligheten att 
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få uppgifter från Folkpensionsanstalten av 
stor betydelse vid förhandsanmälningsförfa-
randet mellan arbetspensionssystemet och 
Folkpensionsanstalten då man behandlar 
ärenden som gäller invalidpension och indi-
viduell förtidspension. Avsikten är att för-
handsanmälningsförfarandet skall förhindra 
motstridiga beslut. Förfarandet förutsätter ut-
byte av information om anhängiga ansök-
ningar, beslutsförslag som gäller arbetsför-
måga och andra uppgifter, t.ex. uppgifter om 
hälsotillstånd, mellan Folkpensionsanstalten 
och arbetspensionsanstalten. 

Med stöd av det lagrummet skall uppgifter 
kunna erhållas också från sådana samman-
slutningar, inrättningar, stiftelser och enskil-
da personer som enligt en lag eller en förord-
ning eller enligt bestämmelser som utfärdats 
med stöd av en lag eller en förordning utför 
ett offentligt uppdrag i enlighet med 4 § 2 
mom. offentlighetslagen. Offentlighetslagen 
gäller dylika sammanslutningar, inrättningar, 
stiftelser och enskilda personer endast då 
dessa utövar offentlig makt. Rätten att ta del 
av uppgifter begränsar sig dock inte endast 
till de uppgifter som erhållits vid offentlig 
maktutövning. 

I gällande 17 § 2 mom. har rätten att ta del 
av uppgifter begränsats till att gälla sådana 
uppgifter som är nödvändiga för att avgöra 
ett anhängigt ärende. I det föreslagna lag-
rummet gäller rätten att ta del av uppgifter 
utöver uppgifter som behövs för avgörande 
av ett anhängigt ärende också i övrigt sådana 
uppgifter som behövs för verkställandet av 
arbetspensionslagarna för den privata sek-
torn, överenskommelser om social trygghet 
som är bindande för Finland och andra inter-
nationella rättsakter om social trygghet. Det 
är nödvändigt att lagstifta mera ingående om 
rätten att ta del av uppgifter för att arbetspen-
sionssystemet fortsättningsvis skall få upp-
gifter av t.ex. skattemyndigheterna för över-
vakning av anställda och företagare. Samti-
digt begränsas dock rätten att ta del av upp-
gifter endast till de uppgifter som är nödvän-
diga för utförandet av ovan nämnda uppgif-
ter. 

Enligt 1 mom. 2 punkten skall uppgifter 
också kunna fås av läkare och andra yrkesut-
bildade personer som avses i lagen om yr-
kesutbildade personer inom hälso- och sjuk-

vården (559/1994) samt av sådana verksam-
hetsenheter för hälso- och sjukvården som 
avses i 2 § 4 punkten lagen om patientens 
ställning och rättigheter (785/1992) samt av 
den som verkställer rehabilitering. Rätten att 
ta del av uppgifter gäller utlåtanden som be-
hövs för avgörandet av ärendet och andra för 
avgörandet nödvändiga uppgifter om pen-
sionssökandens hälsotillstånd, vård, arbets-
förmåga, rehabilitering samt uppgifter ur 
dennes journalhandlingar som den som läm-
nar ut uppgifterna har. 

I den  gällande  lagen  har rätten att få upp-
gifter  begränsats  till  att  gälla läkare i of-
fentlig  tjänst  samt  sjukhus. Det  föreslagna 
lagrummet  innebär  rätt  att vid behandling-
en av  ett  arbetspensionsärende  få   uppgif-
ter även  av  privata läkare  och  privata sjuk-
hus. Med annan  verksamhetsenhet inom häl-
so- och  sjukvården  avses t.ex. enheter som 
utför laboratorie-, röntgen- och ultraljudsun-
dersökningar samt olika enheter som ger te-
rapi eller  medicinsk rehabilitering. Pensions-
systemet  skall  också  ha  rätt  att få uppgif-
ter av enheter som verkställer yrkesinriktad 
rehabilitering.  Rätten  att  ta  del av uppgif-
ter innebär förutom läkarutlåtanden som gi-
vits för sökande  av  pension  också  rätt  att 
ta  del  av  andra  utredningar  om  hälsotill-
stånd  och  rehabilitering  till  den  del  dessa 
kan  anses  vara  nödvändiga f ör  avgörandet 
av  ett  anhängigt  ärende.  

I 2 mom. 1 punkten förslås bli bestämt att 
pensionsskyddscentralen skall ha rätt att utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och övri-
ga bestämmelser som gäller rätten att ta del 
av uppgifter få uppgifter om förmåner som 
inverkar på fastställandet av arbetspensions-
tillägg och pensionsgrundande återstående tid 
av de instanser som beviljar dessa förmåner. 
För närvarande föreskrivs om detta i den sis-
ta meningen i 17 § 1 mom. Till momentet 
överförs dessutom, med en något förändrad 
ordalydelse, den bestämmelse i gällande 3 a 
§ APF enligt vilken uppgifter som behövs för 
fastställandet av arbetspensionstillägget skall 
lämnas till pensionsskyddscentralen på det 
sätt som denna har bestämt före utgången av 
följande maj månad eller före annan med 
pensionsskyddscentralen överenskommen 
tidpunkt. Bestämmelsen tas sålunda in på 
lagnivå och 3 a § APF kan upphävas i ikraft-
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trädelsebestämmelsen. 
Med stöd av 2 mom. 2 punkten skall pen-

sionsskyddscentralen ha rätt att av de instan-
ser som nämns i lagrummet få uppgifter för 
sin statistikföring och forskning enligt APL. 
Uppgiftslämnare kan vid sidan av pensions-
anstalterna vara bl.a. Folkpensionsanstalten, 
inrättningar som beviljar SOLITA-förmåner 
och landskapet Åland. Exempelvis den årliga 
statistiken över  pensionstagarna  i Finland 
baserar  sig  på  folkpensions-  och arbets-
pensionsregistren  och  på  uppgifter  som er-
hållits  från  Olycksfallsförsäkringsanstalter-
nas förbund,  Statskontoret  och Trafikför-
säkringscentralen. 

I 14—16 § personuppgiftslagen finns be-
stämmelser om behandlingen av personupp-
gifter för forskning, statistik och myndighe-
ternas planerings- och utredningsuppgifter. I 
APL bör dock intas en bestämmelse som av-
viker från bestämmelserna i personuppgifts-
lagen, eftersom även sekretessbelagda upp-
gifter kan komma att utbytas vid överlåtandet 
av uppgifter. 

17 b §. Det föreslås att de gällande be-
stämmelserna om återkrav i paragrafen skall 
överföras till 18 § i oförändrad form. För tyd-
lighetens skull intas i 1 mom. en bestämmel-
se som ålägger pensionssökanden att lämna 
de uppgifter till pensionsanstalten som be-
hövs för behandling och avgörande av ar-
betspensionsärendet. Den gällande lagen in-
nehåller inte någon bestämmelse om saken. 
Pensionsanstalten bör dock i enlighet med 
serviceprincipen meddela sökanden vilka 
uppgifter pensionsanstalten har eller själv 
kan skaffa. Det föreslås att bestämmelserna i 
gällande 17 a § 1 och 2 mom. överförs till 
paragrafens 2 och 3 mom., dock ändrade så 
att de uppgifter som pensionstagarens an-
mälningsskyldighet gäller specificeras när-
mare i det föreslagna 2 mom. Å andra sidan 
föreslås bli bestämt att pensionstagaren utan 
dröjsmål skall meddela om ändringar som 
avses i 2 mom. Enligt det föreslagna 3 mom. 
kan pensionsanstalten av pensionstagaren 
kräva en utredning över omständigheter som 
påverkar pensionens belopp och erhållandet 
av pension. Har pensionstagaren inte tillställt 
pensionsanstalten nämnda utredning inom en 
av pensionsanstalten utsatt skälig tid, kan 
ärendet avgöras på basis av de uppgifter som 

finns tillgängliga. Det föreslagna 3 mom. gör 
att nuvarande 12 f § 1 mom. APF blir onö-
digt och därför kan nämnda lagrum i APF 
upphävas i ikraftträdelsebestämmelsen. 

Enligt 4 mom. föreskrivs det närmare om 
pensionssökandens och pensionstagarens 
skyldighet att lämna uppgifter genom förord-
ning av statsrådet. 

I den föreslagna formen ändrar paragrafen 
inte den nuvarande praxisen i fråga om för-
delningen av utredningsskyldigheten mellan 
sökanden eller pensionstagaren och pen-
sionsanstalten. 

17 c §. Det föreslås att de gällande be-
stämmelserna i paragrafen överförs till den 
nya 17 g §. Samtidigt föreslås att paragrafen 
skall innehålla bestämmelser om avgiftsfrihet 
i fråga om de uppgifter som avses i 17 a §. 
Bestämmelsen ersätter de nuvarande be-
stämmelserna om uppgifternas avgiftsfrihet i 
17 § 2 mom. Utgångspunkten är att pen-
sionsanstalterna, pensionsskyddscentralen 
och besvärsinstanserna enligt APL skall ha 
rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som de en-
ligt APL har rätt att få. Dock gäller att om 
uppgifter som avses i 17 a § behövs i en viss 
form och detta förorsakar den som lämnar ut 
uppgifterna betydande kostnader, skall kost-
naderna ersättas. Det är då fråga om massut-
lämning av uppgifter. Dessutom skall yrkes-
utbildade personer inom hälso- och sjukvår-
den ha rätt att få skälig ersättning för utlåtan-
den som ges med stöd av 17 a § 1 mom. 2 
punkten. Enligt den gällande lagen skall skä-
ligt arvode betalas endast för läkarutlåtanden. 
Eftersom det föreslås att kretsen av personer 
som kan ge utlåtanden som nämns i 17 a § 1 
mom. 2 punkten blir större, utvidgas samti-
digt rätten till arvode att utöver läkare gälla 
även andra utlåtanden som ges av yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården, 
såsom psykologer, hälsovårdare och fysiote-
rapeuter. 

17 d §. Paragrafen är ny och i den förtydli-
gas tillämpningen av bestämmelserna om er-
hållande och utlämnande av uppgifter i of-
fentlighetslagen, lagen om försäkringsbolag, 
lagen om pensionsstiftelser och lagen om 
försäkringskassor på utlämnande och hem-
lighållande av handlingar och uppgifter som 
erhålls i samband med verkställigheten av 
APL.  
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I  offentlighetslagen  bestäms  om  rätten  
att  ta  del  av  myndigheternas  offentliga  
handlingar  samt  om  tystnadsplikt  för  den 
som  är  verksam  vid  en  myndighet, om 
handlingssekretess  samt  andra  för  skyd-
dande  av  allmänna  och  enskilda  intressen 
nödvändiga  begränsningar  av  rätten  att  ta 
del  av  en  handling  och  om myndigheter-
nas  skyldigheter  för  att  lagens  syfte  skall 
nås.  Enligt  offentlighetslagen  är  myndig-
hetshandlingar  offentliga,  om  inte  något 
annat  bestäms  i  offentlighetslagen  eller 
särskilt  i  någon  annan  lag.  I  offentlighets-
lagen  anges  särskilt  vilka  handlingar  som 
är sekretessbelagda myndighetshandlingar 
samt  föreskrivs  tystnadsplikt  i  fråga  om 
och  förbud att utnyttja uppgifterna i dem. I 
lagen bestäms likaså om undantag från och 
upphörande av tystnadsplikt. Enligt lagen är 
det  tillåtet  att  ta  del  av  sekretessbelagda 
handlingar  och  uppgifter  i  dem  med  sam-
tycke  av  den  vars  intressen  sekretessplik-
ten  är  avsedd  att skydda  samt  om  i  lag 
särskilt  tagits  in  uttryckliga  bestämmelser 
om  rätten  att  lämna  ut  eller  få  uppgifter. 

Till  den  del  verkställigheten av APL in-
nefattar  behandling av personuppgifter skall 
även   personuppgiftslagen  tillämpas,  om 
inte  något  annat  bestäms i APL eller i nå-
gon   annan speciallag. I  personuppgiftsla-
gen  bestäms  bl.a. om  utlämnande  av  per-
sonuppgifter  ur  personregister.  I 8 § 4 
mom.  sägs  dock  att  om  rätten  att   få  
uppgifter ur myndigheternas personregister 
och om annat utlämnande av personuppgifter 
ur dessa personregister gäller vad som före-
skrivs i offentlighetslagen. I 16 § 3 mom. of-
fentlighetslagen bestäms om utlämnande av 
uppgifter ur en myndighets personregister. 
Bestämmelsen blir således tillämplig på 
verkställigheten av APL till den del det är 
fråga om offentlig maktutövning. I person-
uppgiftslagen bestäms dessutom om annan 
behandling av personuppgifter än utlämnan-
de av uppgifter. Med behandling avses också 
insamling, registrering, organisering, an-
vändning, översändande, lagring, ändring, 
samkörning, blockering, utplåning och 
förstöring av personuppgifter samt andra åt-
gärder som vidtagits i fråga om personupp-
gifterna. I personuppgiftslagen ingår dessut-
om bestämmelser om skyldigheterna för den 

registeransvariga, bl.a. uppgörande av regis-
terbeskrivning, information om behandling 
av uppgifter, den registrerades rätt till insyn 
och utövande av rätten till insyn samt rättelse 
av en uppgift i registret. Till denna del blir 
personuppgiftslagen tillämplig på behand-
lingen av personuppgifter när APL verkställs. 
Enligt personuppgiftslagen får uppgifter be-
handlas med samtycke av den registrerade 
samt även när behandlingen föreskrivs i lag 
eller behandlingen föranleds av en uppgift 
som föreskrivits för den registeransvarige i 
lag eller i en bestämmelse som utfärdats med 
stöd av lag. Det har inte ansetts nödvändigt 
att i den föreslagna lagen ta in en uttrycklig 
bestämmelse om tillämpningen av person-
uppgiftslagen.  

I 1 mom. föreslås bli bestämt att offentlig-
hetslagen skall tillämpas på offentligheten i 
pensionsanstaltens och pensionsskyddscen-
tralens handlingar och verksamhet till den del 
som bestäms i 4 § 2 mom. offentlighetslagen, 
om inte något annat anges i APL eller i nå-
gon annan lag. Alla bestämmelser i offent-
lighetslagen blir således direkt tillämpliga på 
offentligheten i pensionsanstaltens och pen-
sionsskyddscentralens handlingar och verk-
samhet när det är fråga om utövande av of-
fentlig makt enligt 4 § 2 mom. offentlighets-
lagen och om avvikande bestämmelser inte 
ingår i APL eller i någon annan speciallag. 
Offentlighetslagen är således subsidiär i frå-
ga om vad som i APL och andra speciallagar 
bestäms om rätten att ta del av och skyldig-
heten att överlämna eller hemlighålla hand-
lingar och uppgifter. 

I offentlighetslagen anges inte närmare vad 
som avses med offentlig maktutövning. En-
ligt motiveringen till offentlighetslagen har 
ingrepp i den enskildas rättsställning anting-
en genom ett förvaltningsbeslut eller genom 
en faktisk åtgärd ansetts utgöra det centrala i 
begreppet. Enligt motiveringen betraktas 
även beviljande av förmåner som offentlig 
maktutövning. Sålunda är åtminstone be-
slutsfattande om förmåner, försäkringsskyl-
dighet och försäkringspremier enligt APL of-
fentlig maktutövning. Enligt 2 § lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag gäller be-
stämmelserna i FBL även arbetspensionsför-
säkringsbolag, om inte något annat bestäms i 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. 
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Uppgifter i anslutning till arbetspensionsför-
säkringsbolagens bolagsrättsliga beslutsfat-
tande och förvaltningsuppgifter och placer-
ingsverksamhet är inte utövande av offentlig 
makt och hör därmed inte till verkställigheten 
av APL utan till verksamhet som regleras i 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och 
i FBL. Pensionsstiftelsernas och pensions-
kassornas verksamhet regleras på motsvaran-
de sätt delvis av lagen om pensionsstiftelser 
och lagen om försäkringskassor och delvis av 
APL. 

I fråga om verkställigheten av pensionsla-
garna för den privata sektorn tillämpas för 
närvarande också bestämmelserna om tyst-
nadsplikt och utlämnande av uppgifter i 18 
kap.  6,  6 b  och  6 c §  FBL.  Motsvarande 
bestämmelser  finns  i  132, 132 a och 132 c 
§ lagen  om  pensionsstiftelser  och  i 165, 
165 a och 165 c §  lagen  om  försäkringskas-
sor.  Dessa  bestämmelser  om  den  privata 
sektorns  pensionsanstalter  lämpar  sig  dock 
inte  direkt  för  verkställigheten  av  den pri-
vata  sektorns  pensionssystem,  som  också 
regleras  av  offentlighetslagen  som  är  en 
allmän  lag. I 1 mom. föreslås därför också 
att ovan nämnda bestämmelser i FBL, lagen 
om  pensionsstiftelser  och  lagen  om försäk-
ringskassor inte skall tillämpas på pensions-
anstalterna vid verkställigheten av den priva-
ta sektorns pensionssystem. Enligt offentlig-
hetslagen får uppgifter ur sekretessbelagda 
handlingar och om omständigheterna i dem 
lämnas utan  samtycke  av  den  vars  intres-
sen  sekretessplikten  är  avsedd  att  skydda 
bara,  om  i  lag  särskilt  tagits  in  uttryckli-
ga  bestämmelser  om  rätten  att lämna  ut  
eller  att  få  uppgifter.  Det är därför nöd-
vändigt  att  i  de  föreslagna  bestämmelser-
na  i  behövliga  delar  ta  in  ovan  nämnda 
bestämmelser  om  utlämnande  av  uppgifter 
i  FBL,  lagen  om  pensionsstiftelser  och la-
gen  om   försäkringsbolag. 

Bestämmelserna i 18 kap. 6, 6 b och 6 c § 
FBL samt motsvarande bestämmelser i lagen 
om pensionsstiftelser och lagen om pen-
sionskassor kvarstår att tillämpas på pen-
sionsanstalternas verksamhet till den del det 
inte är fråga om skötsel av uppgifter enligt 
den privata sektorns pensionslagar. Bestäm-
melserna tillämpas således bl.a. på pensions-
anstalternas bolagsrättsliga beslutsfattande, 

administration och placeringsverksamhet. 
I 2 mom. föreslås att tillämpningen av of-

fentlighetslagen på handlingar och uppgifter 
som fåtts i samband med verkställigheten av 
APL utvidgas. De uppgifter som föreskrivs 
för pensionsskyddscentralen och pensionsan-
stalterna i APL är offentliga uppdrag. Till 
den del utförandet av uppdragen inte innebär 
utövande av offentlig makt skall 22—24 och 
35 § offentlighetslagen tillämpas när det är 
fråga om handlingar och uppgifter som upp-
gjorts eller erhållits inom verksamheten. För-
pliktelsen enligt offentlighetslagen gällande 
sekretessbelagda handlingar, tystnadsplikt 
och förbud mot utnyttjande samt definitionen 
av sekretessbelagda handlingar utvidgas så-
ledes för enhetlighetens skull till att också 
gälla sådan verksamhet enligt APL som an-
nars inte hör till tillämpningsområdet för of-
fentlighetslagen. Samtidigt medför det före-
slagna momentet att skyldigheten att iaktta 
sekretess enligt offentlighetslagen utvidgas 
till att gälla även sådana handlingar och upp-
gifter som erhållits och upprättats vid verk-
ställigheten av APL och som inte är hand-
lingar eller uppgifter som upprättats eller er-
hållits för uppdrag som hänför sig till offent-
lig maktutövning. Även straffbestämmelser-
na i 35 § offentlighetslagen blir då tillämpli-
ga vid brott mot 22—24 eller 28 §. Dessutom 
kommer bestämmelserna i 7 kap. offentlig-
hetslagen om undantag från sekretessplikt att 
i tillämpliga delar gälla de uppgifter som av-
ses i momentet. Avsikten är dock inte att ge-
nom momentet utsträcka offentlighetsprinci-
pen i offentlighetslagen att gälla sådana 
handlingar och uppgifter som har erhållits el-
ler som hänför sig till den del av pensionsan-
staltens verksamhet som inte är offentlig 
maktutövning. Avsikten är inte heller att 
pensionsanstalten eller pensionsanstalten 
skall betraktas som ett i 4 § 2 mom. offent-
lighetslagen avsett organ när dylika uppgifter 
utlämnas. Avsikten är däremot att alla hand-
lingar jämte uppgifter i dem som hänför sig 
till verkställigheten av APL samt överträdel-
ser av dessa förpliktelser skall lyda under 
samma bestämmelser.  

Det föreslagna 2 mom. är nödvändigt också 
därför att handlingarna och uppgifterna enligt 
1 mom. inte heller omfattas av ovan nämnda 
bestämmelser om sekretess och undantag 
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från sekretess i FBL, lagen om pensionsstif-
telser och lagen om försäkringskassor.  

I 22 § offentlighetslagen bestäms om hand-
lingssekretess och i 23 § om tystnadsplikt 
och förbud mot utnyttjande. I 24 § ingår en 
förteckning över sekretessbelagda myndig-
hetshandlingar. Om straff för brott mot dessa 
bestämmelser  föreskrivs  i 35 §. Med  stöd 
av  det  föreslagna  1 mom.  kan  således gäl-
lande 18 § 2 mom. APL upphävas, där det 
föreskrivs om sekretessen. Detsamma gäller 
3 mom., där det föreskrivs om straff för brott 
mot tystnadsplikten. Eftersom gällande APL 
inte innehåller något förbud mot utnyttjande 
av sekretessbelagda uppgifter, gäller offent-
lighetslagens förbud mot utnyttjande redan i 
dagens läge anställda på pensionsanstalter 
som sköter det lagstadgade pensionsskyddet 
och anställda på pensionsskyddscentralen 
som sköter uppgifter som ingår i offentlig 
maktutövning enligt 4 § 2 mom. offentlig-
hetslagen. Det föreslagna momentet ändrar 
inte den rådande situationen till denna del.  

Huruvida bestämmelsen i 35 § offentlig-
hetslagen, som hänvisar till det straff för 
brott mot tjänstehemlighet och brott mot 
tjänstehemlighet av oaktsamhet som före-
skrivs i 40 kap. 5 § strafflagen, blir tillämplig 
på anställda på pensionsanstalterna och pen-
sionsskyddscentralen fastställs enligt be-
stämmelserna i strafflagen. I 2 kap. 12 § 
strafflagen finns bestämmelser om vem som 
avses med tjänsteman enligt strafflagen. En-
ligt 3 mom. i detta lagrum förstås med tjäns-
teman den som enligt lag eller förordning el-
ler ett med stöd därav utfärdat förordnande 
utövar offentlig makt i ett annat samfund än 
de som nämns i 1 punkten, samt den som på 
nämnda grund på annat sätt än i ett samfund 
utövar offentlig makt. Pensionsanstalterna 
och pensionsskyddscentralen har karaktären 
av privaträttsliga samfund, även om de inom 
lagstadgade gränser sköter ett offentligt upp-
drag och utövar offentlig makt bl.a. i sin be-
slutsverksamhet. Sådana uppdrag sköts av 
t.ex. pensionsanstalternas ombud och servi-
ceföretag. 

I 7 kap. offentlighetslagen finns bl.a. 26 §. 
I 3 mom. föreskrivs om myndighetens rätt att 
lämna ut uppgifter ur en sekretessbelagd 
handling för uppdrag som myndigheten givit 
eller någon uppgift som i övrigt handhas för 

myndighetens räkning. Enligt de föreslagna 1 
och 2 mom. skall 26 § 3 mom. offentlighets-
lagen tillämpas på pensionsanstalterna och 
pensionsskyddscentralen. Sålunda skall dessa 
ha rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgif-
ter för utförande av handräckningsuppdrag 
som hänför sig till verkställigheten av APL 
eller uppgifter som i övrigt handhas för deras 
räkning.  

I 3 mom. utvidgas begreppet sekretessbe-
lagda handlingar jämfört med offentlighets-
lagen. I offentlighetslagen föreskrivs att 
handlingar som innehåller uppgifter om pri-
vat affärs- eller yrkeshemlighet är sekretess-
belagda. Sekretessbelagda är dessutom hand-
lingar som innehåller uppgifter om någon 
annan motsvarande omständighet som har 
samband med enskild näringsverksamhet, om 
utlämnandet av uppgifter ur en sådan hand-
ling skulle medföra ekonomisk skada för när-
ingsutövaren och det inte är fråga om uppgif-
ter som är betydelsefulla för skyddandet av 
konsumenters hälsa eller en hälsosam miljö 
eller för bevakande av de rättigheter som in-
nehas av dem som orsakas skada av verk-
samheten eller uppgifter om näringsidkarens 
skyldigheter och fullgörande av dessa. Enligt 
motiveringen till offentlighetslagen är affärs- 
och yrkeshemligheten ett mycket snävt be-
grepp. Andra uppgifter än dessa som gäller 
enskild näringsverksamhet och som hänför 
sig till verkställigheten av pensionsförsäkring 
är således i princip offentliga, om utlämnan-
de av uppgifterna inte medför konkret eko-
nomisk skada för näringsidkaren.  

Trots att de privata sektorernas lagstadgade 
pensionsförsäkring betraktas som verksamhet 
som hör till utövandet av offentlig makt, är 
det fråga om ett lagreglerat avtalsförhållande 
mellan försäkringstagaren och pensionsan-
stalten. Det föreligger inte något allmänt of-
fentlighetsbehov i fråga om uppgifter om ar-
betsgivarens ekonomiska ställning som fåtts i 
samband med verkställigheten av APL. I 3 
mom. utvidgas därför begreppet sekretess-
plikt jämfört med bestämmelserna i offent-
lighetslagen. 

17 e §. Paragrafen är ny. Enligt förslaget 
överförs bestämmelserna i nuvarande 4 § 1 
mom. APF med en något förändrad ordaly-
delse till den. Bestämmelserna tas in i lagen 
enligt kraven i den nya grundlagen. Bestäm-
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melsen i 4 § 1 mom. APF kan upphävas som 
obehövlig i lagens ikraftträdelsebestämmelse. 

Enligt 1 mom. skall pensionsanstalterna 
och pensionsskyddscentralen på arbetstaga-
rens begäran ge arbetstagaren de uppgifter 
om hans pensionsrätt som pensionsanstalten 
eller pensionsskyddscentralen innehar. Skyl-
digheten att lämna ut uppgifter om arbetsta-
garens pensionsrätt skall också gälla fri-
brevsuppgifter. För tydlighetens skull före-
slås i 1 mom. dessutom bli bestämt att angå-
ende en parts rätt att få information och rätt 
att kontrollera sådana uppgifter om honom 
själv som införts i ett register gäller i övrigt 
det som särskilt bestäms härom. 

Enligt 2 mom. skall en pensionsanstalt utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och övri-
ga bestämmelser som gäller rätten att ta del 
av uppgifter ha rätt att för bokföringen och 
för fastställandet av försäkringspremier som 
orsakats av förmåner beviljade enligt denna 
lag lämna uppgifter om en förmån som ar-
betstagaren beviljats enligt denna lag och om 
dess belopp samt för ovan nämnda ändamål 
också lämna övriga nödvändiga uppgifter till 
den arbetsgivare hos vilken den arbetstagare 
som erhållit förmånen är anställd eller på ba-
sis av vars anställning ansvaret för pensioner 
och rehabiliteringspenning avgörs enligt 
denna lag. 

17 f §. Paragrafen är ny, och i den föreslås 
bestämmelser om de situationer i vilka pen-
sionsanstalten och pensionsskyddscentralen, 
utöver det som bestäms i offentlighetslagen, 
utan hinder av sekretessbestämmelser eller 
andra bestämmelser som gäller rätten att ta 
del av uppgifter, kan lämna ut uppgifter, som 
de har erhållit eller innehar på grundval av 
verkställigheten av APL, till olika myndighe-
ter, anstalter, försäkringsbolag och andra in-
stanser. Enligt 26 och 29 § offentlighetslagen 
kan en myndighet och annan på vilken lagen 
tillämpas, lämna ut uppgifter ur en sekretess-
belagd myndighetshandling bland annat om i 
det lagen särskilt tagits in uttryckliga be-
stämmelser om rätten att lämna ut eller att få 
uppgifter eller när sekretessplikt har före-
skrivits till skydd för någons intressen och 
denne samtycker till att uppgifter lämnas ut. 
Enligt 32 § i samma lag gäller det som i ka-
pitlet i fråga bestäms om sekretessbelagda 
handlingar och om upphörande av sekretess i 

tillämpliga delar även en uppgift för vilken 
tystnadsplikt gäller.  

Största delen av de situationer som föreslås 
i bestämmelsen är sådana som redan med 
stöd av gällande lag omfattas av rätten att 
lämna ut uppgifter eller där rätten att lämna 
ut uppgifter i praktiken har iakttagits inom 
arbetspensionssystemet. Utgångspunkten i de 
situationer som föreslås i paragrafen är att ut-
lämnandet av uppgifter skall medföra nytta 
även ur det lagstadgade pensionssystemets 
synvinkel. Den föreslagna paragrafen inne-
håller således inte några uttömmande före-
skrifter om sådana fall där sekretessbelagda 
uppgifter kan lämnas ut ur den privata sek-
torns arbetspensionssystem, utan även andra 
speciallagar kan innehålla bestämmelser som 
berättigar eller förpliktar till att lämna ut 
uppgifter. 

I  1 mom.   föreslås  bli  bestämt  om pen-
sionsanstaltens och pensionsskyddscentralens 
rätt  att  lämna  ut  uppgifter. I 1—3 punkten 
föreslås  bestämmelser  om  rätten  att  lämna 
ut  uppgifter för skötseln av grupptilläggs-
pensionsskydd, ersättande av tilläggpensions-
skydd  som  upphävts  på  arbetsgivarens ini-
tiativ  med  nytt  tilläggspensionsskydd och 
för  tecknande  av  nya  försäkringar. Arbets-
givaren  kan  komplettera  sina  anställdas 
lagstadgade  arbetspensionsskydd  genom re-
gistrerat  tilläggpensionsskydd enligt 11 § 
APL  som  arbetspensionsförsäkringsbolaget 
beviljar  eller  genom  fritt utformat kollek-
tivt  tilläggspensionsskydd  som beviljas av 
ett  livförsäkringsbolag, så  kallad gruppen-
sionsförsäkring.  En  arbetsgivare  kan   till-
lämpa  dessa  alternativ  genom att vara del-
ägare  i  en  pensionskassa  enligt  lagen om 
försäkringskassor  eller  genom  en  pen-
sionsstiftelse  enligt  lagen  om  pensionsstif-
telser. 

Anställningsuppgifterna för tilläggspen-
sionsskyddet  uppdateras  årligen.   Samtidigt 
beräknas  tilläggspensionen,  föregående  års 
premie  och  förskottspremien  för  det  inne-
varande  året.  I  samband  med  denna  års-
kalkyl  kan  man  också  göra  upp  förhands-
kalkyler  över  pensionsskyddet  för  de för-
säkrade. När  den  försäkrade  går  i pension 
räknas  beloppet  för  tilläggspensionen  ut, 
ges ett  pensionsbeslut  och  utbetalas  pen-
sionen. 
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För uppdateringen av anställningsuppgifter 
för tilläggspensionsskyddet och för uträk-
ningen av tilläggspensionspremien behöver 
livförsäkringsbolaget, pensionskassan eller 
pensionsstiftelsen arbetspensionsuppgifterna 
för de personer som skall försäkras, både för 
det innevarande året och för de tidigare åren. 
För närvarande är det dock förbjudet att läm-
na ut uppgifter till den som sköter frivilligt 
grupptilläggspensionsskydd utan samtycke 
av personen i fråga. Att årligen be om sam-
tycke för varje arbetstagare för årskalkylen 
skulle öka kostnaderna anmärkningsvärt. 
Dessutom är det i praktiken omöjligt att få 
samtycke av alla försäkrade då det gäller för-
säkringar som omfattar en stor personkrets. 
Därför föreslås i 1 mom. 1 punkten bli be-
stämt att pensionsanstalten och pensions-
skyddscentralen skall ha rätt att för skötseln 
av gällande frivilligt grupptilläggspensions-
skydd lämna ut arbetstagarnas namn- och 
adressuppgifter, personbeteckningar, uppgif-
ter om pensionernas belopp och de faktorer 
som påverkar pensionens belopp samt övriga 
nödvändiga uppgifter för ovan nämnda än-
damål till det livförsäkringsbolag, den pen-
sionskassa eller pensionsstiftelse som sköter 
tilläggspensionsskyddet. Bestämmelsen ger 
inte rätt att lämna ut uppgifter för individuel-
la försäkringar. I fråga om individuella för-
säkringar är det möjligt att lämna ut uppgifter 
enbart på basis av den försäkrades individu-
ellt givna samtycke. 

Det är mycket vanligt att arbetsgivaren har 
en tidigare grupptilläggspensionsarrange-
mang i ett arbetspensionsförsäkringsbolag, 
en pensionsstiftelse, en pensionskassa eller 
ett livförsäkringsbolag, som han avslutar och 
ersätter med grupptilläggspensionsskydd i 
något annat livförsäkringsbolag. Då begär 
han i allmänhet försäkringsanbud från några 
livförsäkringsbolag. För anbudsgivningen be-
räknar varje livförsäkringsbolag tilläggspen-
sionens målsatta nivå samt kostnaderna för 
de personer som försäkringen gäller. Detta 
kan de göra med hjälp av vissa icke-
individualiserade uppgifter, vilket betyder att 
man inte bryter mot sekretessbestämmelser-
na, fastän man ännu inte fått alla arbetstaga-
res samtycke till att uppgifter lämnas ut. Så-
dana icke-individualiserade uppgifter är kön, 
födelsetid med en månads noggrannhet, an-

ställningens begynnelsetidpunkt, den pen-
sionsgrundande lönen, pensionsåldern, den 
målsatta pensionen för tilläggspensionen och 
den redan intjänade tilläggspensionen. 

Då ett försäkringsavtal görs upp med det 
livförsäkringsbolag som valts ut på basis av 
anbuden, skall det exakta beloppet på försäk-
ringspremien räknas ut. För beräkningen be-
höver livförsäkringsbolaget individualiserade 
arbetspensionsuppgifter om varje person som 
försäkringen gäller; uppgifter behövs om den 
pågående anställningen och om tidigare an-
ställningar. Den gällande bestämmelsen i 
APL om tystnadsplikt förbjuder dock pen-
sionsskyddscentralen och arbetspensionsan-
stalterna att lämna ut uppgifter. Därför före-
slås i 1 mom. 2 punkten bli bestämt att pen-
sionsskyddscentralen, eller med dess sam-
tycke en pensionsanstalt, skall ha rätt att till 
ett livförsäkringsbolag, en pensionskassa el-
ler en pensionsstiftelse för avtalande av vill-
koren för nytt grupptilläggspensionsskydd 
lämna ut arbetstagarnas namn- och adress-
uppgifter, personbeteckningar, uppgifter om 
pensionernas belopp och om de faktorer som 
påverkar pensionens belopp samt övriga 
uppgifter som behövs för nämnda ändamål, 
om det befintliga tilläggspensionsskyddet er-
sätts med ett annat motsvarande pensions-
skydd i anknytning till det lagstadgade pen-
sionsskyddet. Pensionsskyddscentralen har 
uppgifter om den försäkrades totala arbets-
pensionsskydd. Den nya försäkringsgivaren 
har inga uppgifter om vilka arbetspensions-
anstalter den skall fråga då det gäller den för-
säkrades arbetspensionsskydd. Därför är pen-
sionsskyddscentralen den instans som i första 
hand lämnar ut uppgifter. Med stöd av 2 
mom. skall dock även en enskild pensionsan-
stalt med pensionsskyddscentralens samtycke 
kunna lämna ut uppgifter som den innehar. 
Genom samtyckesförfarandet säkras att upp-
gifterna är täckande och att arbetspensions-
systemet följer en enhetlig praxis. Innan pen-
sionsskyddscentralen  ger  sitt   samtycke  
skall  den kontrollera    att  den  nya  
tilläggspensionsförsäkringsgivaren har  före-
tett  en  utredning över  att  det  är  fråga  om  
att  ersätta  och fortsätta  tidigare  tilläggs-
pensionsskydd. Denna  utredning skall ges  
till pensionsskyddscentralen också  i  de fall 
där  den  som lämnar ut uppgifter  är  en pen-
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sionsanstalt. Om den nya försäkringsgivaren 
inte företer ovan nämnda utredning, får spe-
cificerade uppgifter inte lämnas ut utan ar-
betstagarens samtycke. 

Bestämmelsen i 1 mom. 2 punkten gäller 
endast situationer där tilläggspensionsskyd-
det hävs på arbetsgivarens initiativ. I de fall 
där hävandet av tilläggspensionsskyddet be-
ror t.ex. på att en pensionsstiftelse eller pen-
sionskassa har trätt i likvidation, baseras liv-
försäkringsbolagets rätt att få uppgifter efter 
beslutet om hävning på lagen om pensions-
stiftelser och lagen om försäkringskassor, en-
ligt vilka man i dessa fall skall köpa en mot-
svarande förmån från en annan försäkrings-
anstalt. 

En arbetsgivare som inte har en ovan av-
sedd gällande tilläggspensionsarrangemang 
har två olika alternativ då han utreder möj-
ligheten att ordna tilläggspensionsskydd. Å 
ena sidan kan han be om arbetstagarnas sam-
tycke till att använda deras löneuppgifter och 
andra uppgifter för att begära anbud från liv-
försäkringsbolag eller för att utreda 
möjligheten att grunda en pensionskassa eller 
pensionsstiftelse. Så kan förfaras om den per-
sonkrets som skall försäkras är av mindre 
storlek. Den andra möjligheten är att, på 
samma sätt som vid byte av pensionsarran-
gemang, först utreda alternativen för 
tilläggspensionsskydd med hjälp av ovan av-
sedda icke-individualiserade uppgifter. Då ett 
försäkringsanbud har godkänts eller man har 
beslutat grunda en pensionsanstalt, behöver 
pensionsanstalten detaljerade uppgifter för att 
exakt kunna fastställa villkoren för tilläggs-
pensionsskyddet. Därför föreslås i 1 mom. 3 
punkten en bestämmelse enligt vilken pen-
sionsskyddscentralen, eller med dess sam-
tycke en arbetspensionsanstalt, skall ha rätt 
att lämna ut dessa för fastställande av villko-
ren för pensionsskyddet nödvändiga uppgif-
ter om pensioner och faktorer som inverkar 
på pensionens belopp. Uppgifter får dock 
inte lämnas ut om arbetstagaren avsäger sig 
tilläggspensionsskydd eller förbjuder att 
uppgifterna lämnas ut. Det är också möjligt 
att avsäga sig tilläggspensionsskydd eller 
förbjuda att uppgifter lämnas ut ännu efter 
det att försäkringsofferten har godkänts. En 
förutsättning för att uppgifter skall lämnas ut 
är också att livförsäkringsbolaget, pensions-

kassan eller pensionsstiftelsen har sett till att 
man på ett adekvat sätt har redogjort för ar-
betstagarna om livförsäkringsbolagets, pen-
sionskassans eller pensionsstiftelsens möjlig-
het att få ta del av de nödvändiga uppgifter-
na. Detta kan göras vid samma tillfälle då ar-
betsgivaren också i övrigt informerar om 
tilläggspensionsskyddet för sina anställda. 
Livförsäkringsbolaget, pensionskassan eller 
pensionsstiftelsen kan i samarbete med ar-
betsgivaren se till att detta förfarande utfor-
mas på ett ändamålsenligt sätt. 

I 1 mom. 4 punkten föreslås bestämmelser 
om den privata sektorns arbetspensionssy-
stems rätt att utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna och övriga bestämmelser om 
tillgång till information lämna ut uppgifter 
till berörda myndigheter och inrättningar i 
Finland och utomlands för genomförandet av 
överenskommelser om social trygghet som är 
bindande för Finland eller internationella 
rättsakter om social trygghet. Folkpensions-
anstalten och pensionsskyddscentralen har 
kontakt med motsvarande utländska myndig-
heter och inrättningar när de genomför Euro-
peiska gemenskapernas förordning (EEG) nr 
1408/71 och  de överenskommelser om soci-
al trygghet som är bindande för Finland. 
Verkställigheten förutsätter även utbyte av 
information med både utländska och inhems-
ka myndigheter. Offentlighetslagen förutsät-
ter att det föreskrivs särskilt i lag om utläm-
nande av sådana sekretessbelagda uppgifter 
som är nödvändiga för en myndighet eller ett 
organ för verkställande av en överenskom-
melse om social trygghet som är bindande 
för Finland eller internationella uppdrag som 
gäller den sociala tryggheten. Därför behövs 
i APL en bestämmelse om arbetspensionssy-
stemets rätt att lämna uppgifter till berörda 
myndigheter och inrättningar. 

I 1 mom. 5 punkten föreslås bli bestämt om 
pensionsanstaltens och pensionsskyddscen-
tralens rätt att överlåta sekretessbelagda upp-
gifter som de erhållit från den offentliga sek-
torns arbetspensionssystem vidare till en så-
dan instans som även annars har rätt att få 
dessa uppgifter med stöd av lag. Med stöd av 
4 mom. skall det vara en förutsättning för vi-
darebefordran av uppgifter att man särskilt 
kommit överens om villkoren för utlämnande 
av uppgifterna med den som utlämnat upp-
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gifterna i fråga. Med detta eftersträvas att de 
ovan nämnda pensionsanstalterna inom den 
offentliga sektorn skall vara medvetna om 
och kunna påverka vart uppgifter som de 
lämnat ut till pensionsanstalten eller pen-
sionsskyddscentralen kan lämnas vidare. 

Med stöd av den föreslagna 5 punkten har 
pensionsanstalten och pensionsskyddscentra-
len rätt att utan hinder av sekretessbestäm-
melserna och andra bestämmelser om till-
gång till information lämna uppgifter om 
pension, pensionsrätt och försäkring som er-
hållits från instanser som handhar verkstäl-
ligheten av den offentliga sektorns pensions-
system för dessas räkning vidare till Folk-
pensionsanstalten eller annan sådan mottaga-
re av uppgifter som även annars har rätt att få 
dessa uppgifter med stöd av lag eller med ar-
betstagarens samtycke. Instanser som ombe-
sörjer verkställigheten av de bestämmelser 
som nämns i 8 § 4 mom. APL är, förutom 
Folkpensionsanstalten, Kommunernas pen-
sionsförsäkring, Statskontoret, evangelisk-
lutherska kyrkans centralfond och ortodoxa 
kyrkans centralfond, av vilka den evangelisk-
lutherska och ortodoxa kyrkans centralfonder 
inte är pensionsanstalter. Dessutom betalas 
pensioner som beviljats med stöd av Finlands 
Banks pensionsstadga av Finlands Bank. Så-
som annanstans i lagen avses med pensions-
anstalt även dessa instanser som ombesörjer 
verkställigheten av pensionerna. 

Enligt den föreslagna 5 punkten kan t.ex. 
pensionsskyddscentralen lämna ut uppgifter 
som den erhållit från Kommunernas pen-
sionsanstalt till en pensionsanstalt inom den 
privata sektorn. Rätten att lämna ut uppgifter 
gäller endast uppgifter om pension, pensions-
rätt och försäkring. Den rätt att lämna ut 
uppgifter som gäller dessa uppgifter begrän-
sas till uppgifter som de ovan avsedda in-
stanserna med stöd av lagen eller med den 
försäkrades samtycke även annars har rätt att 
få. Den som överlåter uppgifter vidare skall 
inte ha rätt att till de uppgifter som överlåts 
foga andra uppgifter som han innehar. 

De försäkringssystem som verkställer soci-
alskyddet utgör en helhet,  där de av ett sy-
stem utbetalda förmånerna via samordnings- 
och regressbestämmelserna påverkar också 
de övriga systemens förmåner och ansvar. 
Socialskyddet verkställs dels av myndigheter 

och offentliga inrättningar, dels av privata 
försäkrings- och pensionsanstalter. Instanser-
na har inte alltid tillräckliga uppgifter om 
vilka förmåner andra system betalar ut eller 
om grunderna för förmånerna. De fall av 
missbruk eller brott som riktar sig mot soci-
alskyddet gäller i allmänhet situationer där 
till en person betalas ut överlappande förmå-
ner från flera olika system av den orsaken att 
personen i fråga antingen har uppgett de om-
ständigheter som påverkar beviljandet av 
förmåner på felaktigt sätt eller har undanhål-
lit information. Med hänsyn till syftet med 
den sociala tryggheten och finansieringen 
från samhällets sida bör man försöka före-
bygga att systemen missbrukas i syfte att er-
hålla överlappande och ogrundade ersätt-
ningar. I 1 mom. 6 punkten föreslås därför bli 
bestämt att pensionsanstalterna och pensions-
skyddscentralen skall ha rätt att utan hinder 
av sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar som gäller erhållande av uppgif-
ter till en myndighet som avses i 4 § 1 mom. 
offentlighetslagen lämna ut uppgifter som är 
nödvändiga för att myndigheterna skall kun-
na avvärja och utreda missbruk och brott som 
riktar sig mot socialskyddet samt väcka åtal i 
händelse av vissa enskilda brott. Bestämmel-
sen möjliggör utlämnande av uppgifter som 
behövs för det särskilda utredande arbete 
som i fråga om missbruk av och brott mot 
socialskyddet utförs i första hand som myn-
dighetssamarbete. Bestämmelsen gäller där-
emot inte regelrätt utlämnande av uppgifter. 
Utredningsprojekt enligt bestämmelsen kan 
genomföras t.ex. som samarbete mellan mi-
nisterier eller andra förvaltningsmyndigheter. 
Bestämmelsen gör det också möjligt att i 
nämnda syfte kombinera uppgifter som är 
sekretessbelagda enligt denna lag med såda-
na registeruppgifter om förmånstagarna som 
andra socialskyddssystem förfogar över. 

I bestämmelsen föreskrivs dessutom om 
rätten att utlämna uppgifter för väckande av 
åtal. Bestämmelsen har skrivits så att den 
också gäller möjligheten att till polisen för 
brottsutredning och åklagarmyndigheter för 
väckande av åtal lämna ut uppgifter om 
missbruk och misstänkta brott som erhålls 
som ett resultat av ovan nämnda utredningar. 
Till denna del täcker bestämmelsen också 
andra brott mot bestämmelserna om social 
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trygghet än de misstankar om brott som 
framkommit vid ovan nämnda enskilda ut-
redningsarbeten. Bestämmelsen behövs där-
för att enligt 35 § polislagen har polisen utan 
hinder av en myndighets tystnadsplikt rätt att 
för ett tjänsteuppdrag avgiftsfritt få behövliga 
uppgifter och handlingar av myndigheten och 
av en sammanslutning som tillsatts för att 
handha en offentlig uppgift, om inte lämnan-
de av uppgiften eller handlingen till polisen 
eller användning av uppgiften såsom bevis 
förbjudits eller begränsats i lag. I rättegångs-
balken sägs att vittnesmål får inte avfordras 
tjänsteman eller den, som valts eller förord-
nats att förrätta offentligt uppdrag eller of-
fentlig syssla, om sådant, som han i denna 
egenskap är pliktig att hemlighålla. Utan den 
föreslagna bestämmelsen får i detta syfte inte 
utlämnas t.ex. uppgifter om arbetstagarens 
eller arbetsgivarens ekonomiska ställning, ef-
tersom de är sekretessbelagda. För närvaran-
de lämnar pensionsanstalterna uppgifter till 
åklagar- och förundersökningsmyndigheterna 
med stöd av bestämmelserna i 18 kap. 6 b § 
lagen om försäkringsbolagen samt motsva-
rande bestämmelser i lagen om pensionsstif-
telser och lagen om försäkringskassor. Efter-
som dessa bestämmelser enligt den föreslag-
na 17 d § inte skall tillämpas på pensionsan-
stalter för verkställigheten av APL, behövs 
en särskild bestämmelse i APL. 

Uppgifter som skall kunna utlämnas med 
stöd av bestämmelsen är i fråga om en person 
som erhållit en förmån enligt denna lag per-
sonbeteckning och övriga individualiserade 
uppgifter, uppgifter om utbetalade förmåner, 
uppgifter om arbetsgivaren och andra härmed 
jämförbara uppgifter som är nödvändiga för 
det särskilda arbete som en myndighet utför 
för att utreda brott och missbruk som riktar 
sig mot socialskyddet och för väckande av 
åtal. I fråga om arbetsgivare handlar det bl.a. 
om arbetsgivarens namn, företags- och af-
färssignum och verksamhetsområde. För sär-
skilt arbete enligt bestämmelsen eller för ut-
redning av enskilda brott eller för väckande 
av åtal får dock inte utlämnas uppgifter om 
hälsotillståndet. 

Det föreslås att gällande 17 § 4 mom. med 
något ändrad ordalydelse överförs till 1 
mom. 7 punkten. Enligt momentet skall pen-
sionsanstalten och pensionsskyddscentralen 

ha rätt att till skatteförvaltningen lämna ut 
sådana uppgifter som de erhållit vid skötseln 
av sina uppgifter och som är nödvändiga för 
skatteförvaltningen vid uppfyllandet av den 
övervakningsskyldighet som hör samman 
med uppgifter som föreskrivs i lagen om för-
skottsuppbörd. En förutsättning för utläm-
nande av uppgifter är dock att det finns skäl 
att misstänka att arbetsgivaren inte har full-
gjort sin innehållningsskyldighet. 

I 8 punkten föreslås en bestämmelse om 
pensionsanstaltens och pensionsskyddscen-
tralens rätt att till en registeransvarig som 
bedriver kreditupplysningsverksamhet lämna 
ut uppgifter om en utsökningsbar försäk-
ringspremiefordran som arbetsgivaren har 
med stöd av APL. Bestämmelsen är nödvän-
dig på grund av den föreslagna bestämmelsen 
i 17 d § 3 mom. När det är fråga om kredit-
upplysningar om fysiska personer skall också 
beaktas vad som i 24 § personuppgiftslagen 
bestäms om skyldighet att informera. 

Enligt 2 mom. skall pensionsanstalten få 
lämna ut uppgifter med stöd av 1 mom. 2 och 
3 punkten endast om pensionsskyddscentra-
len har gett tillstånd till det. 

I 3 mom. föreslås en bestämmelse om att 
endast pensionsskyddscentralens skall ha rätt 
att lämna ut uppgifter. Med stöd av det före-
slagna momentet kan pensionsskyddscentra-
len utöver det som bestäms i 1 mom. lämna 
ut sekretessbelagda uppgifter som den erhål-
lit med stöd av APL för ändamål som av-
gränsas närmare i momentet. Enligt 1 punk-
ten skall pensionsskyddscentralen ha rätt att 
utan hinder av sekretessbestämmelserna eller 
andra bestämmelser som gäller rätten att ta 
del av uppgifter ge arbetstagarnas gruppliv-
försäkringspool och lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt de uppgifter som dessa behö-
ver vid avgörandet av huruvida det finns för-
utsättningar för beviljande av grupplivförsäk-
ringens försäkringssumma. Dessutom skall 
pensionsskyddscentralen kunna lämna ut 
uppgifter som motsvarar ovan avsedda upp-
gifter till Statskontoret och den kommunala 
pensionsanstalten för behandling av ärenden 
om ekonomiskt stöd som motsvarar gruppliv-
försäkringen. 

Arbetstagarnas Grupplivförsäkringspool 
grundades genom en överenskommelse mel-
lan de centrala arbetsmarknadsorganisatio-
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nerna år 1976. Enligt överenskommelsen in-
fördes i kollektivavtal som lyder under dessa 
organisationer bestämmelser enligt vilka ar-
betsgivarna måste ordna ett i överenskom-
melsen definierat grupplivförsäkringsskydd 
för sina anställda från ingången av 1977. 
Försäkringsskyldigheten gäller alla arbetsgi-
vare som är bundna av ett kollektivavtal med 
bestämmelser om grupplivförsäkring eller 
som verkar inom en bransch där det finns ett 
allmänt riksomfattande kollektivavtal med 
bestämmelser om grupplivförsäkring. Även i 
fråga om den offentliga sektorns tjänste- och 
kollektivavtal kom man överens om att 
trygghet motsvarande grupplivförsäkringen 
skulle ordnas för de anställda hos staten, i 
kommunerna och församlingarna. 

Medlemmarna i Arbetstagarnas Gruppliv-
försäkringspool är livförsäkringsbolag, som 
beviljar  försäkringarna,  och  olycksfallsför-
säkringsbolag med uppgifter som anknyter 
till skötseln av försäkringarna. Grupplivför-
säkringspoolen har hand om genomförandet 
av de praktiska administrativa frågorna och 
ansvarar med fullmakt av  försäkringsgivarna 
för ersättningsverksamheten  inom  arbetsta-
garnas grupplivförsäkring.  När  poolen  ut-
reder  om  det  finns förutsättningar att bevil-
ja försäkringssumman till en arbetstagares 
förmånstagare  behöver  den  uppgifter  ur 
pensionsskyddscentralens förvärvsarbetsre-
gister. 

I 3 mom. 2 punkten föreslås bli bestämt om 
pensionsskyddscentralens rätt att lämna ut 
uppgifter som den erhållit med stöd av 17 
och 17 a § till den offentliga sektorns pen-
sionssystem. Med stöd av lagrummet kan 
pensionsskyddscentralen under samma förut-
sättningar som anges i motiveringen för 1 
mom. 5 punkten till instanser som ombesör-
jer verkställigheten av den offentliga sek-
torns pensionssystem lämna ut uppgifter som 
den fått med stöd av bestämmelserna i 17 och 
17 a §. Pensionsskyddscentralen skall således 
kunna lämna bl.a. uppgifter som behövs för 
fastställande av arbetspensionstillägg och 
som den erhållit med stöd av 17 a § 3 mom. 
vidare till Kommunernas pensionsförsäkring, 
när denna behandlar ett pensionsärende där 
uppgifterna behövs. Rätten att lämna ut upp-
gifter som avses i lagrummet avgränsas dock 
i 4 mom. Enligt det skall pensionsskyddscen-

tralen innan den lämnar ut uppgifterna kom-
ma överens med berörda pensionsanstalter 
om villkoren för utlämnande av uppgifterna. 

Till övriga delar än det som bestäms i den 
föreslagna paragrafen skall 26 och 29 § of-
fentlighetslagen fortfarande tillämpas på vi-
dareutlämnande av uppgifter. 

17 g §. Det föreslås att innehållet i gällande 
17 c § med smärre ändringar i ordalydelsen 
överförs till 1 och 2 mom. I momenten be-
stäms att ett arbetspensionsförsäkringsbolag 
och dess ombud skall ha rätt att lämna ut 
uppgifter till ett företag som tillhör samma 
försäkringsgrupp eller ekonomiska samman-
slutning. Eftersom 18 kap. 6 § lagen om för-
säkringsbolag i enlighet med föreslagna 
17 d § inte längre skall tillämpas på verk-
samhet enligt APL, föreslås att hänvisningen 
till lagrummet slopas och ersätts med en 
hänvisning till sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar som gäller erhållande av 
uppgifter. 

Enligt 1 mom. skall ett arbetspensions-
försäkringsbolag  och  dess  ombud  har  rätt 
att  utan  hinder  av  sekretessbestämmelserna 
enligt  FBL  och  APL  till  ett  annat  företag 
som  hör  till samma i 14 b kap. FBL eller i 
18 kap. 6 b § 2 mom. FBL avsedda ekono-
miska sammanslutning lämna ut sådana upp-
gifter som omfattas av tystnadsplikten och 
som är nödvändiga för skötseln av uppgifter-
na enligt APL. Exempelvis i situationer där 
företag som hör till en bolagsgrupp för för-
säkringsbolag  eller  till  en  ekonomisk 
sammanslutning under ett gemensamt namn 
erbjuder  sina  kunder  heltäckande  tjänster 
kan  således  en  arbetstagare  som  står  i  
anställningsförhållande till ett annat företag 
inom företagsgruppen och som har tagit emot 
en arbetsansökan eller ansökan om folkpen-
sion i arbetspensionsförsäkringsbolagets re-
gister kontrollera om den person som sökt 
pension varit försäkrad i ett arbetspensions-
försäkringsbolag som hör till företagsgrup-
pen eller om personens anställningsförhål-
lande i fråga har införts i registret över an-
ställningsförhållanden. Eftersom rätten att 
lämna ut uppgifter begränsas till att gälla en-
dast uppgifter som är nödvändiga för sköt-
seln av uppgifterna enligt APL, kan en ar-
betstagare som tagit emot en ansökan om 
pension inte använda de uppgifter han fått 
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när han tagit emot ansökan t.ex. vid mark-
nadsföring eller försäljning av produkter eller 
banktjänster hos ett livförsäkringsbolag som 
hör till samma ekonomiska sammanslutning. 
Genom bestämmelsen kvarstår därmed också 
den gällande begränsningen, enligt vilken de 
uppgifter som inhämtats vid skötseln av ett 
lagstadgat arbetspensionsärende endast får 
lämnas ut för skötseln av uppgifter enligt ar-
betspensionslagarna. 

Enligt 2 mom. skall arbetspensionsförsäk-
ringsbolaget till ett företag som hör till en fö-
retagsgrupp eller ekonomisk sammanslutning 
som nämnts ovan lämna ut uppgifter som be-
hövs för kundbetjäningen, skötseln av kund-
förhållandet och den övriga kundhanteringen. 
Bestämmelsen hindrar således inte att före-
tagsgruppen eller den ekonomiska samman-
slutningen för ett gemensamt kundregister. 
Uppgifter som kan lämnas ut är arbetsgiva-
rens eller företagarens namn, personbeteck-
ning, företags- och organisationsnummer 
samt kundbeteckning, uppgifter som behövs 
för kontakter, uppgifter om företagets ägan-
deförhållanden och försäkringsarrangemang 
samt lönesumman samt sådana uppgifter i 
anslutning till kundhanteringen som jämställs 
med dessa uppgifter. Till uppgifterna om för-
säkringsarrangemanget hör uppgifter om de 
lagstadgade tilläggspensionsförsäkringar som 
arbetsgivaren tecknat. Övriga uppgifter som 
jämställs med de uppgifter som nämns i pa-
ragrafen är bl.a. arbetsgivarens adress, hem-
ort, språk samt förbud mot direkt marknads-
föring. Däremot får inte uppgifter om arbets-
givarens eller företagarens ekonomiska ställ-
ning, lån, lånerättigheter eller t.ex. betal-
ningsstörningar lämnas ut med stöd av den 
föreslagna paragrafen. Rätten att lämna ut 
uppgifter gäller inte uppgifter om enskilda 
försäkrade enligt APL, utan det handlar om 
uppgifter om dem som tecknar försäkring 
(arbetsgivare) enligt APL. 

Behandlingen av uppgifter om kunderna i 
en koncern eller ekonomisk sammanslutning 
är möjlig inom sammanslutningen med stöd 
av 8 § 1 mom. 5 punkten personuppgiftsla-
gen. Det föreslagna 2 mom. ger motsvarande 
informationsbehandlingsrätt åt de arbetspen-
sionsförsäkringsbolag som hör till en sådan 
försäkringsföretagsgrupp som avses i 14 b 
kap. FBL eller till en sådan ekonomisk sam-

manslutning som avses i 18 kap. 6 b § 2 
mom. FBL. 

I 3 mom. föreslås dessutom en bestämmel-
se med stöd av vilken straff för brott mot i 
lagen föreskrivna skyldigheter att iaktta sek-
retess och tystnadsplikt samt mot förbudet 
mot utnyttjande utsträcks till att också gälla 
dem som har fått en sekretessbelagd uppgift 
på grundval av paragrafen.  

17 h §. Paragrafen är ny. I 1 mom. föreslås 
bli bestämt att den som lämnar uppgifter vi-
dare med stöd av 17 f och 17 g § skall ansva-
ra för att innehållet i de uppgifter som lämnas 
ut motsvarar de uppgifter som den som läm-
nar ut uppgifterna fick av den som gav dem. I 
2 mom. föreskrivs att den som lämnar upp-
gifter vidare med stöd av 17 f § skall försäkra 
sig om att den som mottar uppgifterna enligt 
lag har rätt att få de utlämnade uppgifterna av 
den som ursprungligen lämnade ut dem. 

17 i §. Paragrafen är ny. I paragrafen före-
slås bestämmelser om öppnande av teknisk 
anslutning och erhållande av uppgifter med 
hjälp av den. I paragrafen utvidgas rätten att 
genom en teknisk anslutning få uppgifter från 
det som bestäms i 29 § 3 mom. offentlighets-
lagen. Enligt 29 § 3 mom. kan en myndighet 
för en annan myndighet öppna en teknisk an-
slutning till sådana uppgifter i sitt personre-
gister som den andra myndigheten enligt en i 
lag särskilt bestämd skyldighet skall beakta 
när den fattar beslut. Om personuppgifterna 
är sekretessbelagda, får uppgifter sökas med 
hjälp av en teknisk anslutning endast i fråga 
om sådana personer som har samtyckt till 
detta, om inte något annan uttryckligen före-
skrivs särskilt om utlämnande av en sekre-
tessbelagd uppgift. 

Enligt lag skall ett lagstadgat socialförsäk-
ringssystem vid tillämpningen av förmånsbe-
stämmelserna också beakta de förmåner som 
andra lagstadgade socialförsäkringssystem 
utbetalar. Det stora antalet förmånsärenden 
inom den lagstadgade sociala tryggheten, so-
cialskyddets natur och de krav på snabbhet 
och effektivitet som uppställts för verkstäl-
ligheten förutsätter att de uppgifter som sy-
stemen enligt lag skall beakta vid beslutsfat-
tande och de uppgifter de har rätt att få av 
varandra för ändamålet förutsätter att uppgif-
terna kan röra sig så snabbt och smidigt som 
möjligt också när de är sekretessbelagda. 
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Verkställigheten av socialförsäkringssyste-
men innefattar ofta utöver det egentliga be-
slutsfattandet också andra verkställighets-
uppgifter som föreskrivits i lag. Också den 
föreslagna rätt att enligt 17 f § lämna ut upp-
gifter för skötseln av tilläggspensionsskyddet 
bör lämpligen tillåtas ske med hjälp av tek-
nisk anslutning i syfte att underlätta och på-
skynda behandlingen. I paragrafen föreslås 
därför en bestämmelse där rätten att utlämna 
uppgifter ur arbetspensionssystemet med 
hjälp av teknisk anslutning utökas jämfört 
med offentlighetslagen. 

Enligt 1 mom. skall pensionsskyddscentra-
len och med dess samtycke även pensionsan-
stalten, utöver situationer som avses i 29 § 3 
mom. offentlighetslagen, ha rätt att öppna 
teknisk anslutning för en sammanslutning el-
ler inrättning som verkställer lagstadgad so-
cialförsäkring till sådana uppgifter i sina per-
sonregister som sammanslutningen eller in-
rättningen med stöd av APL eller en annan 
lag har rätt att få för verkställigheten av sina 
uppgifter. Bestämmelsen innebär att be-
stämmelsen om teknisk anslutning i 4 § 2 
mom. APF blir obehövlig. Enligt 2 punkten 
skall pensionsskyddscentralen och pensions-
anstalterna på samma sätt ha rätt att öppna 
teknisk anslutning för myndigheter eller or-
gan som anges i 17 f § 1 mom. 4 och 5 punk-
ten för utlämnande av uppgifter som aves i 
nämnda lagrum.  

Likaså skall pensionsskyddscentralen och 
pensionsanstalterna med stöd av 3 punkten 
ha rätt att öppna en teknisk anslutning för 
försäkringsbolag som idkar frivillig pen-
sionsförsäkring som avses i 96 § inkomst-
skattelagen till sådana uppgifter i sina regis-
ter som är nödvändiga för att utreda avdrag i 
beskattningen på basis av frivillig pensions-
försäkringspremie. För att uppgifterna skall 
få lämnas med hjälp av teknisk anslutning 
förutsätts dock samtycke av den person som 
saken gäller. Det föreslagna lagrummet base-
rar sig på 96 § inkomstskattelagen. Enligt 
den påverkas avdragsgillheten för premier 
för en frivillig pensionsförsäkring bl.a. av be-
loppet av pensioner som baserar sig på den 
försäkrades obligatoriska eller övriga frivilli-
ga pensionsskydd. Enligt 16 § 2 mom. lagen 
om beskattningsförfarande (1558/1995) skall 
bl.a. försäkringsanstalterna och övriga pen-

sionsanstalter tillställa skatteförvaltningen 
uppgifter om pensionsförsäkringspremier och 
-avgifter som har betalats av skattskyldiga 
samt utredning om att betalningarna är av-
dragbara. Vid beräkningen av avdraget enligt 
96 § inkomstskattelagen behövs utöver pen-
sionsskyddscentralens uppgifter även uppgif-
ter från den sista pensionsanstaltens register. 
För närvarande kan pensionsskyddscentralen 
och pensionsanstalterna lämna ut uppgifter 
som behövs för utredningen av avdragbarhe-
ten endast i pappersform. 

Enligt 4 punkten skall pensionsskyddscen-
tralen och, med dess samtycke, pensionsan-
stalterna ha rätt att öppna en teknisk anslut-
ning för ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse för utlämnan-
de av uppgifter som avses i 17 f § 1 mom. 
1—3 punkten. Eftersom det vid skötseln av 
en frivillig pensionsförsäkring inte är fråga 
om utförande av ett offentligt uppdrag och då 
de instanser som sköter frivilliga pensions-
försäkringar inte sköter denna uppgift i egen-
skap av myndighet eller en därmed jämförbar 
inrättning som avses i offentlighetslagen, be-
hövs den föreslagna bestämmelsen för att på-
skynda tillgången till information. 

De uppgifter som försäkringsbolag som 
sköter frivilligt tilläggspensionsskydd fått 
med stöd av 1 mom. 4 punkten får användas 
bara för att fastställa det aktuella tilläggspen-
sionsskyddet. Enligt lagen kan uppgifter så-
ledes inte erhållas för andra ändamål med 
hjälp av teknisk anslutning, t.ex. i marknads-
föringssyfte. För erhållande av uppgifter och 
för erhållande av anslutning i marknadsfö-
ringssyfte krävs samtycke av den registrera-
de.  

Arbetspensionsanstalter i bolagsform ingår 
ofta i en försäkringsföretagsgrupp där det 
också finns bl.a. ett livförsäkringsbolag. För 
verkställigheten av arbetspensionslagarna har 
arbetspensionsförsäkringsbolagen en teknisk 
anslutning till pensionsskyddscentralens re-
gister. Samma tjänstemän sköter ofta både 
arbetspensionsärenden och ärenden som gäll-
er frivilliga tilläggspensioner. För andra än-
damål än direkt verkställighet av arbetspen-
sionslagarna, t.ex. för skötsel av livförsäk-
ringsärenden eller för marknadsföring av fri-
villiga försäkringar, kan arbetspensionsför-
säkringsbolagets tjänstemän eller ombud ut-
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nyttja den tekniska anslutningen enbart med 
stöd av en skriftlig fullmakt av den registre-
rade. En sådan fullmakt berättigar förutom 
till erhållande av arbetspensionsuppgifter 
även till utnyttjande av den tekniska anslut-
ningen. I vissa fall är det nödvändigt för ut-
redningen av ärendet att man får uppgifterna 
mera i detalj, i samma omfattning som nor-
malt ingår i det förvärvsarbetsregisterutdrag 
som ges den anställda personligen. Då skall 
fullmakten innehålla ett konstaterande av 
detta. Samtidigt kan ombudet som fått full-
makten ge ett registerutdrag också till den 
anställda själv, varvid de tillsammans kan 
kontrollera att registeruppgifterna är riktiga. 
Avsikten är att Pensionsskyddscentralen skall 
fastställa fullmaktens ordalydelse, så att för-
farandet är enhetligt i alla livförsäkringsbo-
lag. 

Reglerna för  möjliggörande  av  en  tek-
nisk  anslutning  med  tillhörande begräns-
ningar  föreslås  gälla  både  försäkringsföre-
tagsgrupper  och  andra  försäkringsbolag 
som  ingår  i  samma  ekonomiska  samman-
slutning  som  arbetspensionsbolaget  samt 
andra  livförsäkringsbolag.  Anställda  hos 
livförsäkringsbolag  har  med  stöd  av  18 
kap.  6 §  FBL  tystnadsplikt  i  fråga  om  ar-
betspensionsuppgifterna. 

Innan pensionsskyddscentralen ger sitt 
samtycke till att pensionsanstalten öppnar en 
teknisk anslutning, skall pensionsskyddscen-
tralen försäkra sig om att anslutningen upp-
fyller samma villkor som gäller när pensions-
skyddscentralen öppnar anslutning till sina 
egna register.  

Enligt 2 mom. skall pensionsskyddscentra-
len ha rätt att öppna en teknisk anslutning för 
utlämnande av uppgifter enligt 17 f § 3 mom. 
1 punkten till grupplivförsäkringspoolen, 
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Stats-
kontoret och den kommunala pensionsanstal-
ten samt för utlämnade av uppgifter enligt 
17 f § 3 mom. 2 punkten till vederbörande 
instanser. Om tekniska anslutningar som 
nämns först i momentet föreskrivs för närva-
rande i 4 § 2 mom. APF, som således kan 
upphävas i ikraftträdelsebestämmelsen. 

I 3 mom. föreslås bli bestämt att uppgifter 
enligt 17 f § 1 mom. 5 punkten och 3 mom. 2 
punkten skall få utlämnas med hjälp av tek-
nisk anslutning endast om därom i enlighet 

med 17 f § 4 mom. överenskommits med ve-
derbörande pensionsanstalter från vilka den 
som öppnar anslutningen fått de uppgifter 
som skall utlämnas. 

Enligt 4 mom. skall det med undantag av 1 
mom. 3 punkten vara tillåtet att utan sam-
tycke av personen i fråga lämna ut i paragra-
fen avsedda uppgifter med hjälp av teknisk 
anslutning också när det är fråga om sekre-
tessbelagda uppgifter.  

På grundval av 13 § 2 mom. offentlighets-
lagen  och  lagens  bestämmelse  i  18 § om 
god  informationshantering  skall  den  som 
får  en  teknisk  anslutning  innan  anslut-
ningen  öppnas  lämna  in  en  utredning  till 
öppnaren  om  att  uppgifterna  skyddas  på 
tillbörligt  sätt . Enligt 32 §  personuppgifts-
lagen  skall  den  registeransvarige  genomfö-
ra  de  tekniska  och  organisatoriska  åtgär-
der  som  behövs  för  att skydda  personupp-
gifterna  mot  obehörig  åtkomst  och  mot 
förstöring,  ändring,  utlämnande  och  över-
sändande  som  sker  av  misstag  eller  i  
strid  med  lag  eller  mot annan  olaglig be-
handling.  Vid  genomförandet  av  åtgärder-
na  skall  hänsyn  tas  till  de tillgängliga  
tekniska  möjligheterna,  kostnaderna  som 
orsakas  av  åtgärderna,  uppgifternas  art, 
mängd  och  ålder  samt  vilken  betydelse  
behandlingen  av  uppgifterna  har  med  av-
seende  på  integritetsskyddet.  Den  som 
öppnar  en  teknisk  anslutning  skall  också 
för  sin  del  säkerställa  att  uppgifterna  
skyddas. 

Avsikten  är  att  endast  så  många an-
vändarrättigheter    skall    beviljas    ett   bo-
lag   som  en     smidig    kundbetjäning    för-
utsätter.  Användarrättigheter   skall   i  samt-
liga   fall  endast   beviljas   för   nödvändiga  
uppgifter.   I  varje   avtal   om   teknisk   an-
slutning   skall  ingå  bestämmelser  om  an-
sökan  och  beviljande  av  anslutning,  gil-
tighetstiden  för användarrättigheten, vilka 
personer som får använda anslutningen, an-
svaret, fullmakten och övriga förutsättningar 
för  användningen.   Dessutom  skall  avtalen  
innehålla  bestämmelser  om  hur  datasäker-
heten  och  sekretessen  skall  säkras,  hur  
kontrollen  skall  ordnas  och  om  påföljden  
av  missbruk.  

Pensionsskyddscentralen och pensionsan-
stalterna skall ha rätt att bestämma om upp-
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gifterna ges genom anslutningen eller på an-
nat sätt. Kostnaderna för utlämnandet av 
uppgifter skall kunna uppbäras av uppgifts-
mottagaren. 

17 j §. Paragrafen är ny. Med stöd av den 
skall pensionsanstalten på förhand ge pen-
sionssökanden information om var pensions-
anstalten kan skaffa uppgifter om sökanden 
och vart dessa uppgifter kan överlåtas för be-
slutsfattande. Momentet kan iakttas genom 
att de uppgifter som bestämmelsen förutsät-
ter framgår av den pensionsansökningsblan-
kett som pensionssökanden får. 

17 k §. Paragrafen är ny. Det föreslås att 
bestämmelserna i gällande 18 § 1 och 4 
mom. skall överföras till den efter ändringar 
och kompletteringar. I paragrafens 1 mom. 
föreslås bli bestämt om straff som följer av 
brott mot arbetsgivarens skyldigheter enligt 
lagen om pension för arbetstagare. Till skill-
nad från gällande APL-bestämmelser skall 
även en företrädare för arbetsgivaren kunna 
dömas till böter med stöd av lagrummet. En-
ligt förslaget skall det också vara straffbart 
att uppsåtligen försumma arbetsgivarens för-
säkringsskyldighet eller att uppsåtligen inne-
hålla arbetstagarens pensionsavgift felaktigt. 
Dessa kompletteringar till lagen är motivera-
de med tanke på verkställigheten av arbets-
pensionssystemet. Det föreslagna bötesstraf-
fet förutsätter att gärningen är uppsåtlig och 
att den med hänsyn till sin skadlighet och 
menlighet eller andra omständigheter som 
har samband med den inte är ringa som hel-
het betraktad eller att strängare straff för gär-
ningen inte bestäms någon annanstans i lag. 
De gärningar som avses i bestämmelsen skall 
höra under allmänt åtal, inte vara målsägan-
debrott såsom brotten mot arbetsgivarens 
skyldigheter enligt gällande lag.  

I 2 mom. föreslås bli bestämt om brott mot 
skyldigheten att lämna uppgifter enligt lagen 
om pension för arbetstagare. Det föreslagna 
momentet gäller arbetsgivaren och dennes 
företrädare. Gällande APL innehåller ingen 
straffbestämmelse om sådana fall som enligt 
det föreslagna lagrummet kan medföra 
straffpåföljd. För verkställigheten av arbets-
pensionssystemet är det dock önskvärt att det 
även i andra fall än de som avses i 1 mom. 
vore möjligt att utdöma straff för brott mot 
skyldigheten att lämna uppgifter. Även med 

stöd av denna bestämmelse kan ett bötes-
straff utdömas endast om gärningen är upp-
såtlig och den inte kan anses ringa och om 
det inte någon annanstans i lag föreskrivs 
strängare straff för gärningen. Enligt det fö-
reslagna 17 b § 3 mom.  kan  pensionsanstal-
ten,  om  pensionstagaren underlåter att till-
ställa  pensionsanstalten  de  uppgifter  som 
avses i lagrummet, avgöra ärendet på basis 
av  de  uppgifter  som  finns tillgängliga. 
Därför  är   det   inte   nödvändigt  att  före-
skriva om straffpåföljd för att pen-
sionssökanden eller  pensionstagaren under-
låter  att  lämna  uppgifter.  Även  de gär-
ningar som  avses  i  detta  moment  skall  
höra   under   allmänt   åtal. 

Trots att de gärningar som avses i 1 och 2 
mom. hör under allmänt åtal behöver inte 
pensionsanstalten alltid anmäla de gärningar 
de fått kännedom om till polisen eller åklaga-
ren. Pensionsanstalten kan pröva om gär-
ningen bedömd som helhet är så ringa att det 
är onödigt att anmäla den.  

I 3 mom. föreslås en definition av  arbets-
givare och arbetsgivarens företräde. En mot-
svarande bestämmelse finns i bl. a. 47 kap. 
8 § strafflagen. 

I 4 mom. föreslås en närmare bestämmelse 
om vem som kan dömas till straff enligt pa-
ragrafen. Till straff skall dömas den mot vars 
förpliktelser gärningen eller försummelsen 
strider. Motsvarande bestämmelse finns bl.a. 
i 47 kap. 7 § strafflagen. 

18 §. Innehållet i gällande 17 b § överförs 
till paragrafen utan ändringar. Mellanrubri-
ken före paragrafen föreslås bli ändrad till 
Återkrav av förmån och kvittning. 

Det föreslås att bestämmelserna i gällande 
1 mom. överförs i ändrad form till den före-
slagna 17 k §. De gällande bestämmelserna i 
2 och 3 mom. blir obehövliga på grund av 
den föreslagna 17 d §. Bestämmelsen i 4 
mom. blir obehövlig på grund av den före-
slagna 17 k §, eftersom de brott som anges i 
momentet skall höra under allmänt åtal till 
skillnad från vad som föreskrivs i gällande 4 
mom.  

20 §. Det föreslås att till 2 mom. fogas en 
bestämmelse, enligt vilken muntlig förhand-
ling skall ske inom stängda dörrar i ärenden i 
vilka tystnadsplikt gäller. Tystnadsplikten 
gäller uppgifterna, inte behandlingen av 
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ärendet i sig. Behandlingen av ett ärende i 
pensionsnämnden kan således ske inom 
stängda dörrar till den del som nämnden be-
handlar sekretessbelagda uppgifter. Dessut-
om ges pensionsnämnden rätt att förordna att 
ett ärende behandlas inom stängda dörrar, om 
en offentlig behandling kunde medföra sär-
skild olägenhet för en part. I momentet före-
slås också ett omnämnande enligt vilket vid 
muntlig förhandling i övrigt skall iakttas la-
gen om offentlighet vid rättegång 
(945/1984). 

I förvaltningsprocesslagen, som skall till-
lämpas på behandlingen av pensionsnämn-
dens ärenden, finns bestämmelser om munt-
lig förhandling, men inte om när muntlig för-
handling skall verkställas utan att allmänhe-
ten har rätt att närvara. Besvärsärenden som 
behandlas i pensionsnämnden har ofta an-
knytning till ändringssökandens arbetsför-
måga, hans arbete och den lön han fått av ar-
betet eller pensionsbeloppet. Behandlingen 
av ärenden som gäller arbetsförmåga förut-
sätter behandling av utredningar över änd-
ringssökandens hälsotillstånd. Handlingar 
som gäller hälsotillstånd är sekretessbelagda 
enligt offentlighetslagen. Den tystnadsplikt 
som föreskrivs i offentlighetslagen är ovill-
korlig bl.a. i fråga om uppgifter om hälsotill-
stånd. För att skydda ändringssökandens in-
tegritet skall en muntlig förhandling i pen-
sionsnämnden förrättas utan att allmänheten 
har rätt att närvara när sekretessbelagda upp-
gifter behandlas vid förhandlingen. Dessut-
om finns det anledning att ge pensionsnämn-
den rätt att enligt prövning verkställa muntlig 
förhandling utan att allmänheten har rätt att 
närvara även i situationer där man inte be-
handlar uppgifter som är direkt sekretessbe-
lagda, men där en offentlig behandling av 
ärendet skulle medföra särskild olägenhet för 
en part. I övrigt iakttas bestämmelserna i la-
gen om offentlighet vid rättegång. Motsva-
rande bestämmelse finns också i 22 § lagen 
om förvaltningsdomstolarna (430/1999). 

Vidare  föreslås  att  ett  nytt  3  mom. fo-
gas  till  paragrafen,  enligt  vilket  pensions-
nämnden  skall  ha  rätt  att  få  handräck-
ning.  Som  första  besvärsinstans  kan pen-
sionsnämnden  behöva  handräckning  av 
myndigheterna  för  att  ordna  t.ex.  säker-
hetskontroll  vid  en  muntlig  förhandling. 

Försäkringsdomstolen  är  högsta  besvärsin-
stans  inom  arbetspensionssystemet,  och  
om  dess  rätt  att  få  handräckning  bestäms 
i 7 § lagen om försäkringsdomstolen 
(14/1958). 

Ytterligare  föreslås  ett  nytt 4 mom. i pa-
ragrafen,  vilket  innehåller  ett  bemyndi-
gande  som  den  nuvarande  lagen  saknar 
och  som  ger  rätt  att  genom  förordning  av 
statsrådet  bestämma  närmare  om pensions-
nämndens sammansättning och om hand-
läggningen av ärenden i nämnden. APF in-
nehåller redan närmare bestämmelser om 
detta. Till momentet fogas dessutom ett be-
myndigande enligt vilket närmare bestäm-
melser om pensionsnämnden ges i pensions-
nämndens arbetsordning. Till momentet 
överförs även bestämmelsen i gällande APF 
om att social- och hälsovårdsministeriet fast-
ställer pensionsnämndens arbetsordning.  
 
 
 
1.2. Lagen om pension för arbetstagare i 

kortvariga arbetsförhållanden 

10 §. Till slutet av 1 mom. fogas enligt för-
slaget ett bemyndigande enligt vilket det ge-
nom förordning av statsrådet bestäms närma-
re om tidpunkten och sättet för betalning av 
försäkringspremien. I 3 § KAPF finns redan 
för närvarande närmare bestämmelser om när 
och hur arbetsgivaren skall betala försäk-
ringspremien till arbetspensionskassan. Att 
det föreslagna bemyndigandet läggs till lagen 
baserar sig på 80 § i den nya grundlagen. 

Utöver de bestämmelser som redan ingår i 
4 mom. överförs till momentet även bestäm-
melsen i gällande 7 § KAPF om arbetspen-
sionskassans rätt att av arbetsgivaren uppbära 
dröjsmålsränta för den tid som försäkrings-
premien försenats. På grund av tillägget mås-
te momentets ordalydelse ändras något, men 
i sak medför detta ingen ändring av arbets-
pensionskassans rätt att uppbära dröjsmåls-
ränta. Den föreslagna ändringen gör 7 § 
KAPF överflödig, och därför föreslås att pa-
ragrafen upphävs i lagens ikraftträdelsebe-
stämmelse. Den föreslagna ändringen baserar 
sig på 80 § i den nya grundlagen. 

10 c §. Till paragrafen fogas ett nytt 4 
mom. Till momentet överförs med något 
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ändrad ordalydelse bestämmelsen i gällande 
4 § KAPF om att pensionsskyddscentralen på 
begäran av den försäkrade skriftligen skall 
delge honom det sammanlagda med APL-
index omräknade lönebelopp för vilket för-
säkringspremier på grund av den försäkrades 
arbetsförhållande har inbetalats till arbets-
pensionskassan. Sålunda lyfts bestämmelsen 
upp till lagnivå i enlighet med kraven i den 
nya grundlagen. Bestämmelsens innebörd 
ändras inte i sak. Den föreslagna ändringen 
gör 4 § KAPF överflödig, och därför föreslås 
att den upphävs i lagens ikraftträdelsebe-
stämmelse. 

13 a §. I paragrafen införs en hänvisning 
till det föreslagna 3 § 3 mom. i APL. Den 
hänvisning till 8 b § APL som redan för när-
varande finns i paragrafen gör 8 § KAPF 
överflödig, varför 8 § KAPF föreslås bli 
upphävd i ikraftträdelsebestämmelsen. På 
grund av de föreslagna ändringarna i APL 
skall hänvisningarna i paragrafen dessutom 
ses över så att de föreslagna APL-
bestämmelserna om att erhålla, utlämna och 
hemlighålla uppgifter i tillämpliga delar gäll-
er även KAPL-pensionssystemet. Samtidigt 
ändras lagrummets hänvisningar till APL på 
grund av de paragrafarrangemang som enligt 
förslaget skall göras i APL. På så sätt blir 
verkställigheten av pensionsskyddet enligt 
KAPL så enhetlig som möjligt med verkstäl-
ligheten av pensionsskyddet enligt APL. 

Via hänvisningarna till APL i andra lagar 
har arbetspensionskassan rätt att ta del av 
uppgifter även för verkställande av andra ar-
betspensionslagar än KAPL. Dessa uppgifter 
behövs t.ex. när kassan i egenskap av s.k. sis-
ta pensionsanstalt betalar ut fribrevspensio-
ner enligt andra arbetspensionslagar. 

I paragrafen föreslås dessutom ett nytt 2 
mom., enligt vilket bestämmelserna om läm-
nande av uppgifter och om sekretess i 165 
och 165 a—165 c § lagen om försäkringskas-
sor i tillämpliga delar skall gälla LEL Ar-
betspensionskassans verksamhet till den del 
det handlar om annan verksamhet än verk-
ställighet av pensionsskyddet. Sådan verk-
samhet är bl.a. LEL Arbetspensionskassans 
associationsrättsliga beslutsfattande, förvalt-
ning och placering av kassans medel.  
 

1.3. Lagen om pension för konstnärer och 
särskilda grupper av arbetstagare 

7 §. I 4 mom. nämns pensionskassan för 
utövande konstnärer. Genom en lagändring 
(1056/1997) som trädde i kraft vid ingången 
av 1998 ändrades pensionskassans namn till 
pensionskassan för utövande konstnärer och 
särskilda grupper av arbetstagare. Momentets 
ordalydelse ändras av den ovan nämnda an-
ledningen så att den motsvarar gällande lag. 

8 §. Utöver de bestämmelser som redan 
finns i 1 överförs till momentet bestämmel-
sen i gällande 1 § KoPF om rätten för pen-
sionskassan för utövande konstnärer och sär-
skilda grupper av arbetstagare att av arbets-
givaren uppbära dröjsmålsränta för den tid 
som försäkringspremien försenats. På grund 
av detta tillägg måste momentets ordalydelse 
samtidigt ändras något. Den föreslagna änd-
ringen gör 1 § KoPF överflödig, och därför 
föreslås att den upphävs i lagens ikraftträdel-
sebestämmelse. Detta medför i sak ingen 
ändring av pensionskassans rätt att uppbära 
dröjsmålsränta. Den föreslagna ändringen 
baserar sig på 80 § i den nya grundlagen. 

11 §. I paragrafen föreslås ett nytt 2 mom. 
som motsvarar det ovan föreslagna 13 a § 2 
mom. i KAPL. 
 
1.4. Lagen om pension för företagare 

9 §. Innehållet i 4 mom. bibehålls oföränd-
rat i övrigt, men till momentets sista mening 
överförs innehållet i andra meningen i 4 § 
FöPF, som på så sätt lyfts upp till lagnivå en-
ligt kraven i den nya grundlagen.  

17 §. På grund av de föreslagna ändringar-
na i APL ändras hänvisningarna i 1 mom. så 
att de föreslagna APL-bestämmelserna om 
att erhålla, utlämna och hemlighålla uppgifter 
i tillämpliga delar gäller även företagarnas 
pensionssystem. Samtidigt ses lagrummets 
hänvisningar till APL över på grund av de 
paragrafarrangemang som enligt förslaget 
skall göras i APL. På så sätt blir verkställig-
heten av företagarnas pensionsskydd så en-
hetlig som möjligt med verkställigheten av 
pensionsskyddet enligt APL. 

Hänvisningarna till APL i 4 mom. ändras 
till hänvisningar till paragraferna i ändrings-
förslaget. Härigenom blir 3 a och 4 § FöPF 
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överflödiga. 
Till paragrafen fogas nya 5, 6 och 8 mom., 

och samtidigt blir nuvarande 5 mom., med 
mindre ändringar i ordalydelsen, 7 mom. 

Till de föreslagna 5 och 6 mom. överförs 
med ändrad ordalydelse de nuvarande be-
stämmelserna i 2 § FöPF om företagarens 
skyldighet att underrätta pensionsanstalten 
om faktorer som inverkar på försäkringar en-
ligt FöPL. 

Paragrafens 8 mom. baserar sig på lagen 
om ändring av 16 och 33 § sjukförsäkrings-
lagen (511/2001), som gör det möjligt att vid 
beräkningen av sådana förmåner på grund av 
inkomstbortfall som avses i sjukförsäkrings-
lagen använda förvärvsinkomster enligt 
FöPL i stället för förvärvsinkomster som har 
konstaterats vid beskattningen. Ändringen av 
sjukförsäkringslagen träder i kraft fullt ut vid 
ingången av 2004, varefter både förmånerna 
enligt sjukförsäkringslagen och de sjukför-
säkringspremier som tas ut för att finansiera 
dem bestäms enbart utifrån arbetsinkomster-
na enligt FöPL för alla som är försäkrade en-
ligt FöPL. I momentet föreslås bestämmelser 
om lämnande av uppgifter för dessa ändamål 
till Folkpensionsanstalten och skatteförvalt-
ningen. 

Via hänvisningarna till APL i andra lagar 
har pensionsanstalten rätt att ta del av uppgif-
ter även för verkställande av andra arbets-
pensionslagar än FöPL. Dessa uppgifter be-
hövs t.ex. när anstalten i egenskap av s.k. sis-
ta pensionsanstalt betalar ut fribrevspensio-
ner enligt andra arbetspensionslagar. 
 
 
1.5. Lagen om pension för lantbruksföre-

tagare 

10 §. I övrigt bibehålls 5 mom. oförändrat, 
men innehållet i andra meningen i 4 § LFöPF 
inkluderas som sista mening i momentet och 
lyfts på så sätt upp till lagnivå i enlighet med 
kraven i den nya grundlagen.  

18 §. Hänvisningen i 1 mom. till 16 § 3 
mom. ändras till en hänvisning till 16 b § 1 
mom. Den föreslagna ändringen uteblev av 
misstag i samband med lagändring 
1045/1999. Samtidigt stryks ur paragrafen 2 
mom., som upphävdes genom lagändring 
287/1999. 

19 §. På grund av de föreslagna ändringar-
na i APL ses hänvisningarna i 1 mom. över 
så att de föreslagna APL-bestämmelserna om 
att erhålla, utlämna och hemlighålla uppgifter 
i tillämpliga delar gäller även lantbruksföre-
tagarnas pensionssystem. Samtidigt ändras 
lagrummets hänvisningar till APL på grund 
av de paragrafarrangemang som enligt för-
slaget skall göras i APL. På så sätt blir verk-
ställigheten vid lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt av lantbruksföretagarnas pen-
sionsskydd så enhetlig som möjligt med 
verkställigheten av pensionsskyddet enligt 
APL. Den hänvisning till 8 b § APL som re-
dan finns i momentet gör 12 § LFöPF över-
flödig, varför den upphävs i lagens ikraftträ-
delsebestämmelse. 

Paragrafens hänvisningar till APL innebär 
bl.a. att pensionsskyddscentralen kan ta del 
av och lämna ut uppgifter för verkställandet 
av både APL och LFöPL. Dessutom ger be-
stämmelsen, i de ärenden som avses i de be-
stämmelser som det hänvisas till, lantbruks-
företagarnas pensionsanstalt samma rättighe-
ter och skyldigheter då det gäller LFöPL som 
APL ger APL-pensionsanstalterna och pen-
sionsskyddscentralen. 

Via hänvisningarna till APL i andra lagar 
har lantbruksföretagarnas pensionsanstalt rätt 
att ta del av uppgifter även för verkställande 
av andra arbetspensionslagar än LFöPL. Des-
sa uppgifter behövs t.ex. när anstalten i egen-
skap av s.k. sista pensionsanstalt betalar ut 
fribrevspensioner enligt andra arbetspen-
sionslagar. 

Hänvisningarna till APL i 4 mom. ändras 
så att de motsvarar de ändringar som föresla-
gits i APL. 

I 5 mom. föreslås sådana hänvisningar till 
bestämmelserna om lämnande av uppgifter 
och om sekretess i 165 och 165 a—165 c § 
lagen om försäkringskassor att bestämmel-
serna gäller också verksamheten vid lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt till den del 
det handlar om annan verksamhet än verk-
ställighet av pensionsskyddet. Det föreslagna 
lagrummet motsvarar det föreslagna 13 a § 2 
mom. i KAPL. 

Paragrafens 5 och 6 mom. överförs med 
ändrad ordalydelse till de föreslagna 19 b § 2 
och 3 mom., och 7 mom. överförs med änd-
rad ordalydelse till 19 c § 1 mom. Paragra-
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fens nuvarande 6 och 7 moment skulle bli på 
så sätt överflödiga, varför man skulle inte 
tillämpa dessa lagrum under den tiden den 
föreslagna temporär lag är i kraft. 

19 a §. Paragrafen är ny. Till den överförs, 
med ändrad ordalydelse, bestämmelserna i 
2 § LFöPF om lantbruksföretagares skyldig-
het att underrätta pensionsanstalten om fakto-
rer som inverkar på LFöPL-försäkringen. 

19 b §. I 1 mom. föreslås en bestämmelse 
om rätten för lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt att då den behandlar LFöPL-
ärenden använda också de uppgifter som den 
har fått vid behandlingen av sådana ärenden 
enligt andra lagar vars verkställighet den an-
svarar för. Dessa lagar finns uppräknade i 
16 §. En förutsättning för användningen av 
dessa uppgifter är dock att det är uppenbart 
att uppgifterna som används inverkar på en 
LFöPL-förmån och att det är nödvändigt att 
använda uppgifterna vid verkställandet av 
LFöPL-förmåner och vid fastställandet av 
deras riktighet. Uppgifterna kan användas 
endast under förutsättning att lantbruksföre-
tagarnas pensionsanstalt också i övrigt enligt 
LFöPL har rätt att få dessa uppgifter. Dessut-
om skall den som ansöker om en förmån på 
förhand meddelas om att uppgifterna eventu-
ellt kommer att användas. Denna möjlighet 
att använda uppgifter är motiverad för att 
man inte på nytt skall behöva skaffa samma 
uppgifter som redan finns hos lantbruksföre-
tagarnas pensionsanstalt. Som förhandsmed-
delande räcker att detta anges på ansöknings-
blanketterna för förmånerna i fråga.  

Dessutom överförs till denna paragraf spe-
cialbestämmelserna i gällande 19 § 5 och 6 
mom. med ändrad ordalydelse. Bestämmel-
serna gäller skattemyndighetens, renbetesla-
gens och renbeteslagsföreningens skyldighet 
att lämna uppgifter. Dessutom får lantbruks-
företagarnas pensionsanstalt rätt att enligt 
samma principer som för närvarande iakttas 
då det gäller uppgifter från skattemyndighe-
terna inhämta uppgifter från jord- och skogs-
bruksministeriets landsbygdsnäringsregister 
samt från jord- och skogsbruksministeriets 
register som gäller fiske. 

19 c §. Paragrafen är ny. Bestämmelser om 
lämnande av uppgifter för beräknande av er-
sättning för trafikskada finns i nuvarande 
19 § 7 mom. Dessa bestämmelser överförs 

till 1 mom. 1 punkten i denna paragraf. Mo-
mentets 2 och 3 punkter är nya och baserar 
sig på lagen om ändring av 16 och 33 § sjuk-
försäkringslagen (511/2001), som gör det 
möjligt att vid beräkningen av sådana förmå-
ner på grund av inkomstbortfall som avses i 
sjukförsäkringslagen använda förvärvsin-
komster enligt LFöPL i stället för förvärvsin-
komster som har konstaterats vid beskatt-
ningen. Ändringen av sjukförsäkringslagen 
träder i kraft fullt ut vid ingången av 2004, 
varefter både förmånerna enligt sjukförsäk-
ringslagen och de sjukförsäkringspremier 
som tas ut för att finansiera dem bestäms en-
bart utifrån arbetsinkomsterna enligt LFöPL 
för alla som är försäkrade enligt LFöPL. I 2 
och 3 punkten föreslås bestämmelser om 
lämnande av uppgifter för dessa ändamål till 
folkpensionsanstalten och skatteförvaltning-
en.  

I 2 mom.  föreslås  en  bestämmelse  enligt 
vilken  lantbruksföretagarnas  pensionsanstalt 
är  skyldig  att  meddela  förmyndarmyndig-
heten  på  en  omyndigs  hemort  om grupp-
livförsäkringsersättning  som  betalats  till 
den  omyndige.  Bestämmelsen  motsvarar 
principen  i  70 §  2 mom.  lagen  om  försäk-
ringsavtal  (543/1994), och bl.a. de kommu-
nala  pensionsanstalterna  har  motsvarande 
skyldighet  då  de  betalar  omyndiga  eko-
nomiskt  stöd  som  motsvarar grupplivför-
säkringsersättning  enligt  LFöPL. 

 
1.6. Lagen om avträdelsepension 

24 §. Hänvisningarna i 1 mom. till APL 
och LFöPL ändras på så sätt att de bestäm-
melser om erhållande, utlämnande och hem-
lighållande av uppgifter som föreslås i APL 
och LFöPL i tillämpliga delar också skall 
gälla systemet med avträdelsepension för 
lantbruksföretagare. Samtidigt ses hänvis-
ningarna till APL och LFöPL över på grund 
av de föreslagna paragrafarrangemangen. På 
så sätt blir verkställigheten vid lantbruksföre-
tagarnas pensionsanstalt av avträdelsepen-
sion för lantbruksföretagare så enhetlig som 
möjligt med verkställigheten av pensions-
skyddet enligt LFöPL. 

Paragrafens 2 mom. ersätts av en hänvis-
ning till 17 a § 1 mom. APL och behövs så-
ledes inte längre. 
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Hänvisningarna i paragrafen innebär bl.a. 
att pensionsskyddscentralen kan ta del av och 
lämna ut uppgifter för verkställandet av både 
APL och denna lag. I ärenden som gäller er-
hållande och utlämnande av uppgifter ger be-
stämmelsen dessutom lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt samma rättigheter och skyl-
digheter då det gäller avträdelsepension som 
APL ger APL-pensionsanstalterna och pen-
sionsskyddscentralen. 
 
 
1.7. Lagen om generationsväxlingspen-

sion för lantbruksföretagare 

43 §. Hänvisningarna i 1 mom. till APL 
och LFöPL ändras på så sätt att de bestäm-
melser om erhållande, utlämnande och hem-
lighållande av uppgifter som föreslås i APL 
och LFöPL i tillämpliga delar också skall 
gälla systemet med generationsväxlingspen-
sion för lantbruksföretagare. Samtidigt ses 
hänvisningarna till APL och LFöPL över på 
grund av de föreslagna paragrafarrange-
mangen. På så sätt blir verkställigheten vid 
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt av ge-
nerationsväxlingspension för lantbruksföre-
tagare så enhetlig som möjligt med verkstäl-
ligheten av pensionsskyddet enligt LFöPL. 

Hänvisningarna innebär bl.a. att pensions-
skyddscentralen kan ta del av och lämna ut 
uppgifter för verkställandet av både APL och 
denna lag. I ärenden som gäller erhållande 
och utlämnande av uppgifter ger bestämmel-
sen dessutom lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt samma rättigheter och skyldighe-
ter då det gäller generationsväxlingspension 
som APL ger APL-pensionsanstalterna och 
pensionsskyddscentralen.  
 
 
1.8. Lagen om avträdelseersättning för 

lantbruksföretagare 

37 §. Hänvisningarna i 1 mom. till APL 
och LFöPL ändras på så sätt att de bestäm-
melser om erhållande, utlämnande och hem-
lighållande av uppgifter som föreslås i APL 
och LFöPL i tillämpliga delar också skall 
gälla systemet med avträdelseersättning för 
lantbruksföretagare. Samtidigt ses hänvis-
ningarna till APL och LFöPL över på grund 

av de föreslagna paragrafarrangemangen. På 
så sätt blir verkställigheten vid lantbruksföre-
tagarnas pensionsanstalt av avträdelseersätt-
ning för lantbruksföretagare så enhetlig som 
möjligt med verkställigheten av pensions-
skyddet enligt LFöPL. 

Hänvisningarna innebär bl.a. att pensions-
skyddscentralen kan ta del av och lämna ut 
uppgifter för verkställandet av både APL och 
denna lag. I ärenden som gäller erhållande 
och utlämnande av uppgifter ger bestämmel-
sen dessutom lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt samma rättigheter och skyldighe-
ter då det gäller avträdelseersättning som 
APL ger APL-pensionsanstalterna och pen-
sionsskyddscentralen. 
 
1.9. Lagen om avträdelsestöd för lant-

bruksföretagare 

40 §. Hänvisningarna i 1 mom. till APL 
och LFöPL ändras på så sätt att de bestäm-
melser om erhållande, utlämnande och hem-
lighållande av uppgifter som föreslås i APL 
och LFöPL i tillämpliga delar också skall 
gälla systemet med avträdelsestöd för lant-
bruksföretagare. Samtidigt ses hänvisningar-
na till APL och LFöPL över på grund av de 
föreslagna paragrafarrangemangen. På så sätt 
blir verkställigheten vid lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt av avträdelsestöd för 
lantbruksföretagare så enhetlig som möjligt 
med verkställigheten av pensionsskyddet en-
ligt LFöPL. 

Hänvisningarna innebär bl.a. att pensions-
skyddscentralen kan ta del av och lämna ut 
uppgifter för verkställandet av både APL och 
denna lag. I ärenden som gäller erhållande 
och utlämnande av uppgifter ger bestämmel-
sen dessutom lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt samma rättigheter och skyldighe-
ter då det gäller avträdelsestöd som APL ger 
APL-pensionsanstalterna och pensions-
skyddscentralen. 
 
1.10. Lagen om sjömanspensioner 

1 §. I 1 mom. 4 punkten bestäms gräns-
dragningen i fråga om tillämpningen av 
SjPL. Enligt lagrummet gäller SjPL inte en 
arbetstagare som är anställd i ett arbetsförhål-
lande som faller inom tillämpningsområdet 
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för KoPL. När tillämpningsområdet för 
KoPL utvidgades genom lagändring 
1056/1997 ändrades inte lydelsen i SjPL. 
Lydelsen i 4 mom. 4 punkten föreslås i detta 
sammanhang bli ändrad på grund av den 
nämnda utvidgningen av tillämpningsområ-
det för KoPL. Ändringen är teknisk och på-
verkar inte nuvarande praxis i fråga om till-
lämpning. Samtidigt ändras hänvisningen till 
lagen om pension för vissa konstnärer och 
redaktörer i arbetsförhållande till att motsva-
ra namnet på den gällande lagen. 

3 b §. I paragrafen bestäms om den försäk-
ringspremie som skall betalas till pensions-
skyddscentralen för täckandet av det ansvar 
och de kostnader som beaktandet av arbets-
löshets- och utbildningstid förorsakar. I para-
grafen föreslås en teknisk ändring som har 
samband med lagen om finansiering av ar-
betslöshetsförmåner (555/1998) och lagen 
om ändring av lagen om arbetslöshetskassor 
(556/1998). 

12 a §. Paragrafen motsvarar 6 a § APL, 
som föreslås bli ändrad. I 1 och 2 mom. före-
slås motsvarande ändringar som i 6 a § 1 och 
2 mom. APL. 

16 e §. Paragrafen motsvarar 7 f § APL, 
som föreslås bli ändrad. I 1 mom. föreslås 
motsvarande ändringar som i 7 f § 1 mom. 
APL. I lagrummet föreslås dessutom en ny 4 
punkt, enligt vilken också vuxenutbildnings-
stöd enligt lagen om vuxenutbildningsstöd 
(1276/2000) berättigar till arbetspensionstill-
lägg. Motsvarande punkt har genom lagänd-
ring 1279/2000 tagits med i 7 f § APL. Den 
gällande 4 punkten i momentet blir, med änd-
rad ordalydelse, 5 punkt. I fråga om motiver-
ingen hänvisas till motiveringen till den före-
slagna 7 f § 1 mom. 5 punkten i APL. 

31 §. Paragrafen upphävs som överflödig 
eftersom motsvarande bestämmelser, i den 
form de föreslås ingå i 17 b § APL, skall till-
lämpas inom systemet för sjömanspensioner 
med stöd av den hänvisningsbestämmelse 
som föreslås i 64 §. 

36 §. I paragrafen bestäms om utnämnandet 
av pensionskassans styrelse. Styrelsen utses 
av en delegation för fyra kalenderår i sänder. 
Personskiften i styrelsen mitt under mandat-
perioden och extra delegationsmöten bara på 
grund av att styrelsen måste kompletteras har 
visat sig besvärliga i praktiken. Därför före-

slås rätten att utnämna styrelsen bli överförd 
på social- och hälsovårdsministeriet. 

62 §. I paragrafen ingår de gällande 62 § 1 
och 4 mom. ändrade och kompletterade på så 
sätt att paragrafen motsvarar den nya 17 k § 
som föreslås i APL. 

63 b §. I syfte att öka lagtextens läsbarhet 
överförs till denna paragraf, som tidigare har 
upphävts, det gällande 64 § 1 mom. i sak 
oförändrat. I paragrafen föreskrivs om pen-
sionskassans rätt att låta höra vittnen vid en 
allmän underrätt. Bestämmelsen motsvarar 
den föreslagna 16 § i APL. 

64 §. I 1 mom. hänvisas till de föreslagna 
APL-bestämmelserna om att erhålla, utlämna 
och hemlighålla uppgifter. Dessa bestämmel-
ser gäller i tillämpliga delar även SjPL-
pensionssystemet. 

Via hänvisningarna till APL i andra lagar 
har pensionskassan rätt att ta del av uppgifter 
även för verkställande av andra arbetspen-
sionslagar än SjPL. Dessa uppgifter behövs 
t.ex. när kassan i egenskap av s.k. sista pen-
sionsanstalt betalar ut fribrevspensioner en-
ligt andra arbetspensionslagar. 

I 2 mom. föreslås en bestämmelse där det 
hänvisas till bestämmelserna om lämnande 
av uppgifter och om sekretess i 165 och 
165 a—165 c § lagen om försäkringskassor 
på så sätt att bestämmelserna i tillämpliga de-
lar skall gälla också sjömanspensionskassans 
verksamheten till den del det handlar om an-
nan verksamhet än verkställighet av pen-
sionsskyddet. Bestämmelsen motsvarar det 
föreslagna 13 a § 2 mom. i KAPL. 

64 a §. Paragrafen upphävs som överflödig 
eftersom motsvarande bestämmelser, i den 
form de föreslås ingå i 17 b § APL, skall till-
lämpas inom systemet för sjömanspensioner 
med stöd av den hänvisningsbestämmelse 
som föreslås i 64 §. 

Paragrafens nuvarande 1—3 och 5 mom. 
ersätts med de föreslagna hänvisningarna i 
62, 63 b och 64 § till tillämpningen av APL. 
Det nuvarande 4 mom. är överflödigt på 
grund av de bestämmelser som redan finns i 
utsökningslagen. 

I ikraftträdelsebestämmelsen upphävs 7 § 
SjPF. Paragrafen gäller arbetstagarens och 
arbetsgivarens rätt att få uppgifter. Motsva-
rande bestämmelser skall, i den form de före-
slås ingå i 17 e § APL, tillämpas med stöd av 
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den hänvisningsbestämmelse som föreslås i 
64 § SjPL. 
 
1.11. Lagen om statens pensioner 

23 a §. Enligt förslaget fogas till 4 mom. en 
bestämmelse om att statens pensionsnämnd 
skall verkställa muntlig förhandling inom 
stängda dörrar i ärenden i vilka tystnadsplikt 
gäller. Bestämmelsen motsvarar den före-
slagna ändringen i 20 § 2 mom. APL. 

I paragrafen föreslås ett nytt 5 mom. enligt 
vilket pensionsnämnden har rätt att för utfö-
randet av sina uppdrag få handräckning av 
polisen. Ändringen motsvarar den ändring 
som föreslås i 20 § 3 mom. APL. 

26 §. I paragrafen bestäms om rätten för 
Statskontoret och en besvärsinstans enligt 
denna lag att ta del av uppgifter. Genom änd-
ringen av 1 mom. preciseras rätten att erhålla 
uppgifter. Bestämmelsen motsvarar den före-
slagna ändringen av 17 a § 1 mom. APL. En-
ligt 1 mom. har Statskontoret och en besvärs-
instans rätt att av arbetsgivare och myndighe-
ter begära de uppgifter som är nödvändiga 
för avgörandet av ett anhängigt ärende eller i 
övrigt för verkställigheten av lagen. 

Till 2 mom. överförs enligt förslaget en be-
stämmelse från 1 mom. om att uppgifterna 
skall fås avgiftsfritt. Statskontoret och be-
svärsinstansen skall dock fortfarande betala 
en skälig ersättning för läkarutlåtanden. Be-
stämmelsen motsvarar den föreslagna änd-
ringen i 17 c § APL.  

26 a §. Paragrafen är ny. I paragrafen före-
skrivs om pensionssökandens skyldighet att 
lämna uppgifter om rätten till pension eller 
till en rehabiliteringsförmån och om frågor 
som gäller pensionens eller förmånens be-
lopp. I sak motsvarar bestämmelsen den fö-
reslagna 17 b § i APL. 

I 2 mom. bestäms om sådana förändringar i 
en pensionstagares situation som inverkar på 
rätten till pension eller på pensionens belopp 
och om vilka pensionstagaren omedelbart 
skall underrätta Statskontoret. 

I 3 mom. ingår bestämmelser om statskon-
torets rätt att av en förmånstagare få uppgif-
ter som gäller pensionens belopp och pen-
sionsrätten. Om den som erhåller pension el-
ler en rehabiliteringsförmån inte lägger fram 
de krävda utredningarna, får Statskontoret 

avgöra förmånsbeloppet eller rätten till för-
månen på basis av de uppgifter som finns 
tillgängliga. 

26 b §. Paragrafen motsvarar den föreslag-
na 17 § i APL. Enligt 1 mom. skall arbetsgi-
varen en gång i kvartalet meddela Statskon-
toret sådana uppgifter om anställningsförhål-
landet som gäller pensionsrätten för personer 
som omfattas av denna lag. Om arbetsgiva-
ren underlåter att meddela Statskontoret de 
behövliga uppgifterna eller meddelar dem 
senare än vad Statskontoret bestämmer, har 
Statskontoret rätt att bestämma att pensions-
avgiften skall betalas till högst det dubbla be-
loppet. Om fastställande av avgiften till dub-
belt belopp och om lämnande av uppgifter 
bestäms för närvarande i 7 b § lagen om sta-
tens pensionsfond. Denna paragraf föreslås 
bli upphävd. 

I 2 mom. bestäms om arbetsgivarens skyl-
dighet att på begäran lämna uppgifter till 
Statskontoret och en besvärsinstans som av-
ses i denna lag. Skyldigheten att lämna upp-
gifter gäller uppgifter som är nödvändiga för 
avgörandet av ett anhängigt ärende eller upp-
gifter som skall beaktas vid verkställigheten 
av StPL.  

I 3 mom. ingår en bestämmelse som av-
gränsar vilka uppgifter som kan meddelas ar-
betsgivaren utan förmånstagarens samtycke, 
då arbetsgivaren ombes lämna uppgifter som 
behövs för behandlingen av ett pensions- el-
ler rehabiliteringsärende. Då får till arbetsgi-
varen lämnas endast de uppgifter som är 
nödvändiga för att individualisera de uppgif-
ter som behövs vid utredningen av rehabili-
teringsmöjligheterna eller avgörandet av ett 
ärende som gäller yrkesinriktad rehabilitering 
eller avgörandet av ett pensionsärende. Ut-
över detta får arbetsgivaren bara underrättas 
om att ett ärende som gäller arbetstagaren är 
anhängigt inom pensionssystemet. Avsikten 
är inte att genom detta lagrum begränsa till-
gången till uppgifter som behövs för avgö-
randet av pensions- och rehabiliteringsären-
den. 

I 4 mom. ges Statskontoret rätt att granska 
uppgifter i arbetsgivarens handlingar. Med 
handlingar avses utöver traditionella hand-
lingar i pappersform också elektroniska do-
kument och handlingar som kan uppfattas 
med andra hjälpmedel. 
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I 5 mom. föreslås en bestämmelse om att 
Statskontoret skall föra register över anställ-
ningsförhållandena när det gäller förmånsta-
gare som omfattas av StPL och att Statskon-
toret skall ha rätt att i registret föra in de 
uppgifter som det får med stöd av 26 § och 
denna paragraf och som påverkar pensions-
rätten. 

26 c §. Paragrafen är ny. Enligt 4 § lagen 
om statens pensionsfond är arbetsgivaren 
skyldig att betala pensionsavgift. I paragrafen 
bestäms om statskontorets rätt att lämna ar-
betsgivaren nödvändiga uppgifter för faststäl-
landet av avgifter och för bokföringen samt 
om rätten att lämna uppgifter om beviljade 
förmåner till den arbetsgivare hos vilken den 
som erhållit förmånen är anställd eller på ba-
sis av vars anställning avgiften för förmånen 
bestäms. Paragrafens innehåll motsvarar del-
vis den föreslagna ändringen av 17 e § 2 
mom. APL. Eftersom arbetsgivaren måste 
vidta åtgärder för att avsluta ett tjänste- eller 
arbetsförhållande eller besätta en ledig tjänst 
när någon går i pension, är det nödvändigt 
för arbetsgivaren att veta om en person har 
beviljats pension samt tidpunkten för pensio-
nens början och slut. I paragrafen föreslås 
bestämmelser om Statskontorets rätt att läm-
na dessa uppgifter till den arbetsgivare från 
vars tjänst en förmånstagare avgår med pen-
sion. 

26 d §. Paragrafen är ny. Där föreslås be-
stämmelser om de situationer där Statskonto-
ret, utan hinder av sekretessbestämmelserna i 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet och andra begränsningar som gäller 
rätten att lämna uppgifter, har rätt att till oli-
ka myndigheter och inrättningar, pensions-
skyddscentralen, andra pensionsanstalter, 
försäkringsbolag och övriga instanser lämna 
uppgifter som statskontoret får eller innehar 
med stöd av verkställigheten av StPL. En 
delvis motsvarande bestämmelse föreslås i 
17 f § APL. 

I 1 mom. 1 punkten bestäms om Statskon-
torets rätt att utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna lämna vederbörande myndig-
heter och organ i Finland och utomlands 
uppgifter som är nödvändiga för verkställan-
det av en internationell rättsakt om social 
trygghet som är bindande för Finland.  

I 1 mom. 2 punkten bestäms om Statskon-

torets rätt att lämna uppgifter som det har fått 
med stöd av lagens 26 och 26 b § vidare till 
pensionsskyddscentralen och andra instanser 
som sköter verkställandet av arbetspensions-
skyddet. En förutsättning är att de med stöd 
av lag har rätt att få dessa uppgifter av ar-
betsgivaren själv, av någon annan instans 
som nämns i 26 § eller, om det är fråga om 
en annan pensionsanstalt, av pensions-
skyddscentralen. För realiseringen av utläm-
nandet av sådana uppgifter skall Statskonto-
ret enligt 2 mom. komma överens med pen-
sionsskyddscentralen och de övriga pen-
sionsanstalterna om villkoren för vidareut-
lämnande av uppgifter. 

I 1 mom. 3 punkten bestäms om Statskon-
torets rätt att lämna sekretessbelagda uppgif-
ter som det har fått från pensionsskyddscen-
tralen och andra anstalter som har hand om 
arbetspensionssystemet vidare till instanser 
som med stöd av lag också annars har rätt att 
få dessa uppgifter. En sådan instans är bl.a. 
folkpensionsanstalten. Också om vidareut-
lämnande av dessa uppgifter måste en över-
enskommelse ingås mellan pensionsanstal-
terna. Bestämmelsen motsvarar den föreslag-
na 17 f § 1 mom. 5 punkten i APL. 

Enligt 1 mom. 4 punkten har Statskontoret 
rätt att till myndigheter samt sammanslut-
ningar, inrättningar och stiftelser som sköter 
offentliga uppdrag lämna ut uppgifter som är 
nödvändiga för bekämpningen av brott som 
riktar sig mot socialskyddet samt för utred-
ningen av vissa enskilda brott och väckande 
av åtal. Uppgifter om hälsotillstånd får dock 
inte lämnas ut. Bestämmelsen motsvarar den 
föreslagna 17 f § 1 mom. 6 punkten i APL. 

I 1 mom. 5 punkten bestäms om Statskon-
torets rätt att till skatteförvaltningen lämna 
uppgifter som är nödvändiga för uppfyllandet 
av den övervakningsskyldighet som före-
skrivs i lagen om förskottsuppbörd. Bestäm-
melsen motsvarar den föreslagna 17 f § 1 
mom. 7 punkten i APL. 

Enligt 1 mom. 6 punkten har Statskontoret 
rätt att till den pool som sköter arbetstagarnas 
grupplivförsäkringar lämna de uppgifter som 
poolen behöver för att avgöra om förutsätt-
ningarna för beviljande av grupplivförsäk-
ringens försäkringssumma uppfylls. De ovan 
avsedda uppgifterna kan också lämnas till 
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, den 
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kommunala pensionsanstalten samt internt 
inom Statskontoret. På dessa ställen sköter 
man också grupplivförsäkringsförmåner. 
Motsvarande bestämmelse föreslås i 17 f § 3 
mom. 1 punkten APL. 

I 2 mom. begränsas utlämnandet av uppgif-
ter. Statskontoret kan lämna uppgifter som 
avses i 1 mom. 2 punkten till pensions-
skyddscentralen och andra pensionsanstalter, 
om det med dem har kommit överens om på 
vilka villkor de kan vidareutlämna uppgifter 
som de har fått av statskontoret. På motsva-
rande sätt skall statskontoret komma överens 
med pensionsskyddscentralen och andra pen-
sionsanstalter om på vilka villkor statskonto-
ret kan vidareutlämna uppgifter enligt 3 
punkten som det har fått av dem. 

I 3 mom. bestäms också om vidareut-
lämnande  av  uppgifter.  Enligt  detta  mo-
ment  skall  statskontoret  innan  uppgifter  i 
de  fall  som  anges  i  1 mom.  lämnas  vida-
re  försäkra  sig  om  att  den  som  mottar 
uppgifterna enligt  lag  har  rätt  att  få  dessa 
uppgifter  av  pensionsanstalten.  Statskonto-
ret  ansvarar  också  för  att  uppgifterna mot-
svarar  de  ursprungliga  uppgifterna. Be-
stämmelsen  motsvarar  till  innehållet  den 
föreslagna  17  h §  i  APL. 

26 e §. Paragrafen är ny. Där bestäms om 
öppnande av en teknisk anslutning och läm-
nande av uppgifter med hjälp av den. I 29 § 3 
mom. offentlighetslagen föreskrivs om en 
myndighets rätt att för en annan myndighet 
öppna en teknisk anslutning till sådana upp-
gifter i sitt personregister som den andra 
myndigheten enligt en i lag särskilt bestämd 
skyldighet skall beakta när den fattar beslut. 
Enligt bestämmelsen förutsätts särskilda be-
stämmelser om utlämnandet av sekretessbe-
lagda uppgifter. 

Enligt 1 mom. 1 punkten har Statskontoret, 
utöver de situationer som avses i 29 § 3 
mom. offentlighetslagen, rätt att för en sam-
manslutning eller inrättning som verkställer 
lagstadgad socialförsäkring öppna en teknisk 
anslutning till sådana uppgifter i sina person-
register som instansen i fråga med stöd av 
denna eller en annan lag har rätt att få för 
verkställigheten av sina uppgifter. 

På samma sätt har Statskontoret enligt 1 
mom. 2 punkten rätt att öppna en teknisk an-
slutning för myndigheter eller organ som an-

ges i 26 d § 1 mom. 1—3 och 6 punkten för 
utlämnande av uppgifter som avses i de 
nämnda lagrummen. 

Enligt 1 mom. 3 punkten har Statskontoret 
rätt att för försäkringsbolag som avses i 96 § 
inkomstskattelagen och som idkar frivillig 
pensionsförsäkring öppna en teknisk anslut-
ning till sådana uppgifter som är nödvändiga 
för att utreda avdrag i beskattningen på basis 
av frivillig pensionsförsäkringspremie. Mo-
mentet motsvarar de föreslagna 17 i § 1 och 
2 mom. i APL. 

Till Statskontorets register över anställ-
ningsförhållanden  meddelar  arbetsgivarna 
anställningsuppgifter  i  fråga  om  dem  som 
de  har  i  sin  tjänst. I 2  mom.   föreslås  att 
arbetsgivarna  med  hjälp  av  teknisk anslut-
ning  skall  kunna  fullgöra  sin  skyldighet 
att  lämna  uppgifter.  Statskontoret  kan ock-
så  öppna  en  teknisk  anslutning  för  pen-
sionsskyddscentralen  och  andra  pensions-
anstalter  för  att  de  skall  kunna  lämna 
förmånstagaren  själv  uppgifter  om  den 
pension  som  har  tjänats  in  enligt  StPL. 

Enligt 3 mom. får uppgifter som avses i 
26 d § 1 mom. 2 och 3 punkten lämnas ut 
med hjälp av en teknisk anslutning endast om 
man har kommit överens om detta enligt 
26 d § 2 mom. med pensionsskyddscentralen 
eller de pensionsanstalter av vilka den som 
öppnar den tekniska anslutningen har fått de 
uppgifter som lämnas ut. Bestämmelsen mot-
svarar det föreslagna 17 i § 3 mom. i APL.  

Med hjälp av teknisk anslutning får även 
sökas sekretessbelagda uppgifter, med un-
dantag för de situationer som nämns i 1 
mom. 3 punkten. I dessa fall får uppgifter sö-
kas endast om den berörda personen har gett 
sitt samtycke. Om detta bestäms i 4 mom. 
Bestämmelsen motsvarar det föreslagna 
17 i § 4 mom. i APL. 

26 f §. Paragrafen är ny. Där bestäms om 
statskontorets skyldighet att på förhand in-
formera pensionssökanden om var Statskon-
toret kan hämta uppgifter om den sökande 
och vart dessa uppgifter kan lämnas ut. Para-
grafen motsvarar den föreslagna 17 j § i 
APL. 
 
1.12. Lagen om statens familjepensioner 

23 §. I paragrafen bestäms om Statskonto-
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rets rätt att få uppgifter av olika instanser och 
att ingå avtal om samarbete med olika pen-
sionsanstalter. Dessa bestämmelser ersätts 
med en hänvisning till de paragrafer som nu 
föreslås i lagen om statens pensioner. 
 
1.13. Lagen om statens pensionsfond 

7 b §. I paragrafen bestäms om arbetsgiva-
rens skyldighet att lämna Statskontoret upp-
gifter. Paragrafen föreslås bli upphävd, efter-
som det i de paragrafer som nu föreslås i la-
gen om statens pensioner föreskrivs om 
samma sak på ett lite annat sätt. 
 
1.14. Lagen om pension för kommunala 

tjänsteinnehavare och arbetstagare 

5 b §. I 1 mom. föreslås ändringar som be-
ror på revideringen av förmynderskapslag-
stiftningen. Bestämmelsen utökas med hän-
visningar till de nya 16 a och 16 b § i lagen 
om förvaltningsförfarande (598/1982) som 
fogades till lagen genom lagändring 
447/1999. I 16 a § lagen om förvaltningsför-
farande föreskrivs om intressebevakarens rätt 
att föra talan vid sidan av en myndig huvud-
man samt ensam i ärenden som huvudman-
nen inte har rätt att fatta beslut i. I 16 b § i 
den nämnda lagen föreskrivs om hörande av 
intressebevakaren och huvudmannen i de fall 
då detta är nödvändigt med hänsyn till hu-
vudmannens fördel eller för att saken skall 
kunna utredas. Dessutom föreslås i paragra-
fen en särskild begränsning i fråga om föran-
de av talan för personer under 15 år. Då det 
gäller en part under 15 år för intressebevaka-
ren talan även i de fall då det är fråga om en 
förmån som baserar sig på partens eget arbe-
te. 

7 §. I 6 mom. föreslås en bestämmelse en-
ligt vilken kommunernas pensionsnämnd 
skall verkställa muntlig förhandling inom 
stängda dörrar i ärenden i vilka tystnadsplikt 
gäller. Bestämmelsen motsvarar den före-
slagna ändringen i 20 § 2 mom. APL. 

Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 
7 mom. enligt vilket pensionsnämnden har 
rätt att få handräckning av polisen för utfö-
randet av sina uppdrag. Ändringen motsvarar 
den föreslagna ändringen i 20 § 3 mom. 
APL. 

12 §. I paragrafen bestäms om rätten för 
pensionsanstalten och en besvärsinstans en-
ligt denna lag att få uppgifter. Genom änd-
ringen av 1 mom. preciseras rätten att få 
uppgifter. Bestämmelsen motsvarar den änd-
ring som föreslagits i 17 a § 1 mom. APL. 
Enligt 1 mom. har pensionsanstalten och en 
besvärsinstans rätt att av bl.a. kommuner, 
samkommuner och pensionsanstalternas öv-
riga medlemssamfund begära uppgifter som 
behövs för avgörandet av avhängiga ärenden 
eller som i övrigt är nödvändiga för verkstäl-
landet av lagen. 

Bestämmelsen i 1 mom. enligt vilken upp-
gifter skall fås avgiftsfritt föreslås bli flyttad 
till 2 mom. Pensionsanstalten skall ändå fort-
farande betala en skälig ersättning för läkar-
utlåtanden. Bestämmelsen motsvarar den fö-
reslagna ändringen i 17 c § APL. Bestäm-
melserna i det nuvarande 2 mom. om med-
lemssamfundens skyldighet att lämna uppgif-
ter föreslås bli flyttade till 12 b § 1 mom. 

Bestämmelsen i det nuvarande 3 mom. om 
utmätningsmäns rätt att få uppgifter av pen-
sionsanstalten föreslås bli upphävd som över-
flödig. Utsökningsmyndigheten har rätt att få 
uppgifter med stöd av utsökningslagen. 

12 a §. Paragrafen är ny. I paragrafen före-
skrivs om pensionssökandens skyldighet att 
lämna uppgifter i ärenden som gäller rätten 
till pension eller rehabiliteringsförmån och 
dess belopp. Om skyldigheten att lämna upp-
gifter föreskrivs för närvarande i den kom-
munala pensionsanstaltens pensionsstadga. 
Det nya i bestämmelsen är skyldigheten för 
den sökande att lämna den kommunala pen-
sionsanstalten de uppgifter som behövs för 
behandlingen och avgörandet av ett pen-
sionsärende. I övrigt ändrar den nya bestäm-
melsen inte parternas nuvarande utrednings-
skyldighet. Bestämmelsen motsvarar till in-
nehållet den föreslagna 17 b § i APL. 

I 2 mom. bestäms om sådana förändringar i 
pensionstagarens situation som inverkar på 
rätten till pension eller på pensionens belopp 
och om vilka pensionstagaren är skyldig att 
utan dröjsmål underrätta pensionsanstalten. 

I 3 mom. föreskrivs om pensionsanstaltens 
rätt att av förmånstagaren få uppgifter om 
pensionens belopp och pensionsrätten. Om 
en pensions- eller rehabiliteringsförmånsta-
gare inte lämnar de utredningar som krävs, 
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har pensionsanstalten rätt att avgöra för-
månsbeloppet eller rätten till förmånen på 
basis av de uppgifter som pensionsanstalten 
har. 

12 b §. Det föreslås att bestämmelsen i det 
gällande 12 § 2 mom. om skyldigheten för 
pensionsanstalternas medlemssamfund att 
anmäla uppgifter till pensionsanstalten över-
förs till 1 mom. Paragrafen motsvarar 17 § 
APL. Enligt 1 mom. är medlemssamfunden 
skyldiga att en gång i kvartalet meddela pen-
sionsanstalten sådana uppgifter om anställ-
ningsförhållandet som gäller pensionsrätten 
för de personer som lagen tillämpas på. Om 
ett medlemssamfund inte meddelar de upp-
gifter som pensionsanstalten behöver eller 
meddelar dem senare än vad pensionsanstal-
ten bestämmer, har pensionsanstalten dessut-
om rätt att bestämma att betalningsandelen 
skall betalas till högst det dubbla beloppet. 
Bestämmelserna i den nuvarande 12 b § före-
slås bli flyttade till den nya 12 g §. 

I 2 mom. bestäms om medlemssamfundens 
skyldighet att lämna pensionsanstalten och 
besvärsinstanser enligt KTAPL uppgifter på 
begäran. Skyldigheten att lämna uppgifter 
gäller uppgifter som är nödvändiga för avgö-
randet av ett anhängigt ärende eller uppgifter 
som skall beaktas vid verkställigheten av 
KTAPL.  

I 3 mom. föreslås en bestämmelse som av-
gränsar vilka av de uppgifter som behövs för 
behandlingen av ett pensions- eller rehabili-
teringsärende som utan personens samtycke 
kan meddelas medlemssamfundet då detta 
ombes lämna uppgifter. Då får medlemssam-
fundet meddelas endast de uppgifter som vid 
utredningen av rehabiliteringsmöjligheterna 
eller avgörandet av ett ärende som gäller yr-
kesinriktad rehabilitering eller av ett pen-
sionsärende är nödvändiga för att individua-
lisera de uppgifter som behövs vid beslutsfat-
tandet. Utöver detta får medlemssamfundet 
bara underrättas om att ett ärende som gäller 
denna person är anhängigt inom pensionssy-
stemet. Avsikten är inte att genom detta lag-
rum begränsa tillgången till uppgifter som 
behövs för avgörandet av pensions- och re-
habiliteringsärenden. 

I 4 mom. föreskrivs om pensionsanstaltens 
rätt att kontrollera uppgifter i medlemssam-
fundets handlingar. Med handlingar avses ut-

över traditionella handlingar i pappersform 
också elektroniska dokument och handlingar 
som kan uppfattas med andra hjälpmedel. 

I 5 mom. föreslås en bestämmelse om att 
pensionsanstalten skall föra register över an-
ställningsförhållandena när det gäller perso-
ner som omfattas av KTAPL och i registret 
föra in de uppgifter som den med stöd av 
12 § och denna paragraf fått om ärenden som 
påverkar pensionsrätten. 

12 c §. Paragrafen är ny. Enligt 6 § fördelas 
pensionsanstaltens utgifter på medlemssam-
funden. Medlemssamfundens betalningsan-
delar bestäms i huvudsak enligt lönesumman 
för de personer som omfattas av lagen. En 
del av betalningsandelen kan uppbäras i för-
hållande till pensioner eller delar av dessa 
som bestäms enligt anställning hos medlems-
samfundet. Dessutom kan man hos ett med-
lemssamfund uppbära en s.k. självriskandel 
på basis av beviljad pension. I paragrafen be-
stäms om folkpensionsanstaltens rätt att läm-
na sitt medlemssamfund de nödvändiga upp-
gifterna för fastställande av betalningsande-
len enligt 6 § och för bokföringen samt om 
rätten att lämna uppgifter om beviljade för-
måner till det medlemssamfund hos vilket 
den som erhållit förmånen är anställd eller på 
basis av vars anställning betalningsandelen 
för förmånen bestäms. Paragrafens innehåll 
motsvarar delvis den föreslagna ändringen av 
17 e § 2 mom. APL. Eftersom medlemssam-
fundet måste vidta åtgärder för att avsluta ett 
tjänste- eller arbetsförhållande eller besätta 
en ledig tjänst när någon går i pension, är det 
nödvändigt för medlemssamfundet att veta 
om en person har beviljats pension samt tid-
punkten för pensionens början och slut. I pa-
ragrafen föreslås bestämmelser om pensions-
anstaltens rätt att lämna dessa uppgifter till 
det medlemssamfund från vars tjänst en per-
son avgår med pension. 

12 d §. Paragrafen är ny. Där föreslås be-
stämmelser om de situationer där pensions-
anstalten, utan hinder av sekretessbestäm-
melserna i offentlighetslagen och andra be-
gränsningar som gäller rätten att lämna upp-
gifter, har rätt att till olika myndigheter och 
inrättningar, pensionsskyddscentralen, andra 
pensionsanstalter, försäkringsbolag och övri-
ga instanser lämna uppgifter som den får el-
ler innehar med stöd av verkställigheten av 
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KTAPL. En delvis motsvarande bestämmelse 
föreslås i 17 f § APL. 

I 1 mom. 1 punkten bestäms om pensions-
anstaltens rätt att utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna lämna vederbörande myndig-
heter och organ i Finland och utomlands 
uppgifter som är nödvändiga för verkställan-
det av en internationell rättsakt om social 
trygghet som är bindande för Finland.  

I 1 mom. 2 punkten bestäms om pen-
sionsanstaltens  rätt  att  lämna  uppgifter 
som  den  har  fått  med  stöd  av  12  och 
12 b §  vidare  till  pensionsskyddscentralen 
och  andra  instanser  som  sköter  verkstäl-
landet  av  arbetspensionsskyddet.  En  förut-
sättning  är  att  de  med  stöd  av  lag  har 
rätt  att  få  dessa  uppgifter  av  medlems-
samfundet  självt,  av  någon  annan  instans 
som  nämns  i 12 §  eller,  om  det  är  fråga 
om  en  annan  pensionsanstalt, av pensions-
skyddscentralen.  För  realiseringen  av  ut-
lämnandet  av  sådana  uppgifter  skall  pen-
sionsanstalten  enligt  2 mom.  komma  över-
ens  med  pensionsskyddscentralen  och  de 
övriga  pensionsanstalterna  om  villkoren  
för  vidareutlämnande  av  uppgifter. 

I 1 mom. 3 punkten bestäms om pensions-
anstaltens rätt att lämna sekretessbelagda 
uppgifter som den har fått från pensions-
skyddscentralen och andra anstalter som har 
hand om arbetspensionssystemet vidare till 
instanser som med stöd av lag också annars 
har rätt att få dessa uppgifter. En sådan in-
stans är bl.a. Folkpensionsanstalten. Också 
om vidareutlämnande av dessa uppgifter 
måste en överenskommelse ingås mellan 
pensionsanstalterna. Bestämmelsen motsva-
rar den föreslagna 17 f § 1 mom. 5 punkten i 
APL. 

Enligt 1 mom. 4 punkten har pensionsan-
stalten rätt att till myndigheter lämna ut upp-
gifter som är nödvändiga för utredandet av 
brott och missbruk som riktar sig mot social-
skyddet samt för väckande av åtal för enskil-
da brott. Uppgifter om hälsotillstånd får dock 
inte lämnas ut. Bestämmelsen motsvarar den 
föreslagna 17 f § 1 mom. 6 punkten i APL. 

I 1  mom.  5 punkten bestäms om pen-
sionsanstaltens rätt att till skatteförvaltningen 
lämna uppgifter som är nödvändiga för upp-
fyllandet  av  den övervakningsskyldighet 
som föreskrivs i lagen   om   förskottsupp-

börd. Bestämmelsen   motsvarar  den  före-
slagna   17 f §  1 mom. 7 punkten i APL. 

Enligt  1  mom.  6  punkten har pensions-
anstalten  rätt  att till den pool som sköter ar-
betstagarnas grupplivförsäkringar lämna de 
uppgifter som poolen behöver för att avgöra 
om förutsättningarna för beviljande av 
grupplivförsäkringens försäkringssumma 
uppfylls. De ovan avsedda uppgifterna kan 
också lämnas till lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt och till Statskontoret. På dessa 
ställen sköter man också grupplivförsäkrings-
förmåner. Motsvarande bestämmelse  före-
slås  i  17 f §  3 mom. 1 punkten APL. 

I 1 mom. 7—9 punkten föreslås bestäm-
melser om rätten att för skötseln och ordnan-
det av tilläggspensionsskydd lämna uppgifter 
om pensioner som har tjänats in enligt 
KTAPL. Bestämmelserna motsvarar den fö-
reslagna 17 f § 1 mom. 1—3 punkten i APL. 
I 1 mom. 7 punkten bestäms om pensionsan-
staltens rätt att lämna uppgifter till ett försäk-
ringsbolag, om medlemssamfundet har ord-
nat ett icke formbundet tilläggsskydd enligt 
19 § 2 mom. för en tjänsteinnehavare eller 
arbetstagare, en familje- eller närståendevår-
dare som har ingått ett uppdragsavtal enligt 
1 § 7 mom. eller en förtroendevald som skö-
ter ett förtroendeuppdrag enligt 1 § 8 mom. 
Pensionsanstalten kan också lämna uppgifter 
om pensioner som har tjänats in enligt 
KTAPL när en privat arbetsgivare har kom-
pletterat det lagstadgade pensionsskyddet för 
en anställd och den anställda har tjänat in 
pension också enligt KTAPL. En privat ar-
betsgivare har kunnat ordna tilläggspensions-
skyddet också genom att vara delägare i en 
pensionskassa enligt lagen om försäkrings-
kassor eller anlita en pensionsstiftelse enligt 
lagen om pensionsstiftelser.  

I momentets 8 punkt bestäms om pensions-
anstaltens rätt att lämna uppgifter när ett be-
fintligt tilläggspensionsarrangemang ersätts 
med ett annat motsvarande pensionsarrange-
mang som har samband med det lagstadgade 
pensionsskyddet. Uppgifter lämnas bara un-
der förutsättning att pensionsanstalten företes 
utredning om att det nya arrangemanget in-
nebär att det tidigare arrangemanget ersätts 
eller fortgår. 

Momentets 9 punkt gäller situationer där 
inget ovan avsett tilläggspensionsarrange-
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mang är i kraft. Pensionsanstalten kan lämna 
uppgifter som behövs för fastställandet av 
villkoren för tilläggspension. Uppgifter får 
inte lämnas ut om personen i fråga har avsagt 
sig pensionsarrangemanget eller förbjudit ut-
lämnandet av uppgifter. Vidare förutsätts att 
de som omfattas av pensionsarrangemanget 
har informerats om rätten för den som ordnar 
tilläggsskyddet att få de nödvändiga uppgif-
terna. 

I 2 mom. begränsas utlämnandet av uppgif-
ter. Den kommunala pensionsanstalten kan 
lämna uppgifter som avses i 1 mom. 2 punk-
ten till pensionsskyddscentralen och andra 
pensionsanstalter, om den med dem har 
kommit överens om på vilka villkor de kan 
vidareutlämna uppgifter som de har fått av 
den kommunala pensionsanstalten. På mot-
svarande sätt skall den kommunala pensions-
anstalten komma överens med pensions-
skyddscentralen och andra pensionsanstalter 
om på vilka villkor den kan vidareutlämna 
uppgifter enligt 3 punkten som den har fått 
av dem. 

I  3  mom.  bestäms  också  om  vidareut-
lämnande  av  uppgifter.   Enligt  detta  mo-
ment  skall  den  kommunala pensionsanstal-
ten  innan  uppgifter  i  de  fall som  anges  i 
1  mom.  lämnas  vidare  försäkra  sig o m  
att  den s om  mottar  uppgifterna  enligt  lag 
har  rätt  att  få  dessa  uppgifter  av pen-
sionsanstalten.  Den kommunala  pensions-
anstalten  ansvarar  också  för  att  uppgifter-
na  motsvarar  de  ursprungliga  uppgifterna. 
Bestämmelsen  motsvarar  till  innehållet  
den  föreslagna  17 h § i APL. 

12 e §. Paragrafen är ny. Där bestäms om 
öppnande av en teknisk anslutning och läm-
nande av uppgifter med hjälp av den. I 29 § 3 
mom. offentlighetslagen föreskrivs om en 
myndighets rätt att för en annan myndighet 
öppna en teknisk anslutning till sådana upp-
gifter i sitt personregister som den andra 
myndigheten enligt en i lag särskilt bestämd 
skyldighet skall beakta när den fattar beslut. 
Enligt bestämmelsen förutsätts särskilda be-
stämmelser om utlämnandet av sekretessbe-
lagda uppgifter. 

Enligt 1 mom. 1 punkten har den kommu-
nala pensionsanstalten, utöver de situationer 
som avses i 29 § 3 mom. offentlighetslagen, 
rätt att för en sammanslutning eller inrättning 

som verkställer lagstadgad socialförsäkring 
öppna en teknisk anslutning till sådana upp-
gifter i sina personregister som instansen i 
fråga med stöd av denna eller en annan lag 
har rätt att få för verkställigheten av sina 
uppgifter. På samma sätt har pensionsanstal-
ten enligt 1 mom. 2 punkten rätt att öppna en 
teknisk anslutning för myndigheter eller or-
gan som anges i 12 d § 1 mom. 1—3 och 6 
punkten för utlämnande av uppgifter som av-
ses i de nämnda lagrummen. 

Enligt  1 mom.  3  punkten  har  pensions-
anstalten  rätt  att  för  försäkringsbolag  som 
avses  i  96 §  inkomstskattelagen  och  som 
idkar  frivillig  pensionsförsäkring  öppna  en 
teknisk  anslutning  till  sådana  uppgifter  
som  är  nödvändiga  för  att  utreda  avdrag  i 
beskattningen  på  basis  av  frivillig pen-
sionsförsäkringspremie. Dessutom har pen-
sionsanstalten  enligt  4  punkten  rätt  att 
öppna  en  teknisk  anslutning  för  ett  livför-
säkringsbolag,  en  pensionskassa  eller  en 
pensionsstiftelse  för  utlämnande  av uppgif-
ter  som  avses  i  12 d § 1 mom. 7—9 punk-
ten. Bestämmelsen  motsvarar  det  föreslag-
na  17 i §  1  mom. i  APL. 

Till pensionsanstaltens register över an-
ställningsförhållanden meddelar den kom-
munala pensionsanstaltens medlemssamfund 
anställningsuppgifter i fråga om dem som de 
har i sin tjänst. I 2 mom. föreslås att med-
lemssamfunden med hjälp av teknisk anslut-
ning skall kunna fullgöra sin skyldighet att 
lämna uppgifter. Pensionsanstalten kan också 
öppna en teknisk anslutning för pensions-
skyddscentralen och andra pensionsanstalter 
för att de skall kunna lämna personen själv 
uppgifter om den pension som har tjänats in 
enligt KTAPL. 

Enligt 3 mom. får uppgifter som avses i 
12 d § 1 mom. 2 och 3 punkten lämnas ut 
med hjälp av en teknisk anslutning endast om 
man har kommit överens om detta enligt 
12 d § 2 mom. med pensionsskyddscentralen 
eller de pensionsanstalter av vilka den som 
öppnar den tekniska anslutningen har fått de 
uppgifter som lämnas ut. Bestämmelsen mot-
svarar det föreslagna 17 i § 3 mom. i APL. 

Med hjälp av teknisk anslutning får även 
sökas sekretessbelagda uppgifter, med un-
dantag för de situationer som nämns i 1 
mom. 3 punkten. I dessa fall får uppgifter sö-
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kas endast om den berörda personen har gett 
sitt samtycke. Om detta bestäms i 4 mom. 
Bestämmelsen motsvarar det föreslagna 
17 i § 4 mom. i APL. 

12 f §. Paragrafen är ny. Det föreslås att 
bestämmelsen i den nuvarande 12 b § skall 
överföras till paragrafen. Bestämmelsen gäll-
er pensionsanstaltens skyldighet att underrät-
ta förmyndarmyndigheten i en omyndigs 
hemkommun om ekonomiskt stöd som bevil-
jats den omyndige. Samtidigt ändras i para-
grafen, i enlighet med lagen om förmyndar-
verksamhet (442/1999) som trädde i kraft vid 
ingången av december 1999, benämningen 
förmyndarnämnd till förmyndarmyndighet, 
inom vars verksamhetsområde den som har 
en intressebevakare har sin hemkommun en-
ligt lagen om hemkommun (201/1994). 

12 g §. Paragrafen är ny. Där bestäms om 
pensionsanstaltens skyldighet att på förhand 
informera pensionssökanden om var pen-
sionsanstalten kan hämta uppgifter om den 
sökande och vart dessa uppgifter kan lämnas 
ut. Paragrafen motsvarar den föreslagna 
17 j § i APL. 
 
2.  Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att de har antagits och blivit 
stadfästa. Eftersom man i en del av de före-
slagna lagarna delvis ändrar samma lagrum 
som i lagarna 375—384/2001 vilka stadfäs-
tes i syfte att genomföra principen om sista 
pensionsanstalt och skall träda i kraft vid in-
gången av 2004, föreslås lagarna vara tempo-
rära och gälla till utgången av 2003. Avsikten 
är att senare till behövliga delar se över de nu 
föreslagna lagarna och de lagar som gäller 
principen om sista pensionsanstalt i förhål-

lande till varandra och avlåta en ny proposi-
tion enligt vilken de lagar som då ändras trä-
der i kraft vid ingången av 2004. 
 
3.  Lagst if tningsordning 

I 2 kap. grundlagen bestäms om de grund-
läggande fri- och rättigheterna. I de föreslag-
na bestämmelserna om erhållande, utläm-
nande och hemlighållande av uppgifter har 
bestämmelserna om skydd för privatlivet i 
10 § grundlagen beaktats. Frågan om det 
skall vara tillåtet att ingripa i skyddet av pri-
vatlivet har bedömts mot bakgrund av de 
allmänna villkoren för begränsningar av de 
grundläggande fri- och rättigheterna. I syn-
nerhet har kravet på reglering i lag beaktats. 

Grundlagsutskottet har bl.a. i sitt utlåtande 
(GrUU 7/2000 rd) om regeringens proposi-
tion med förslag till lagar om klientens ställ-
ning och rättigheter inom socialvården samt 
om ändring av socialvårdslagen och av vissa 
lagar som har samband med dem (RP 
137/1999 rd) tagit ställning till erhållande, 
utlämnande och hemlighållande av uppgifter 
som behandlas vid verkställandet av social-
vården. 

I de föreslagna lagändringarna har särskilt 
även 80 § grundlagen beaktats. 

Regeringen anser att de föreslagna lagarna 
inte kränker de grundläggande fri- och rättig-
heterna enligt grundlagen och inte heller i 
övrigt strider mot grundlagen, varför de kan 
behandlas i vanlig lagstiftningsordning. Re-
geringen anser det dock önskvärt att grund-
lagsutskottets utlåtande inbegärs i ärendet. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 

 
 

1. 
Lag  

om temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras temporärt i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) 4 d § 7 

mom., 6 a § 1 mom. och 2 mom. 5 punkten, 7 f § 1 mom. 1 och 5 punkten, 8 § 3 mom. och 4 
mom. 7 punkten, 15 b och 16 § och mellanrubriken före 16 §, 17, 17 a—17 c och 18 § och 
mellanrubriken före 18 § samt 20 § 2 mom.,  

av dessa lagrum 4 d § 7 mom. sådant det lyder i lag 612/1991, 6 a § 1 mom. och 7 f § 1 
mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 1482/1995, 6 a § 2 mom. 5 punkten och 8 § 3 mom. så-
dana de lyder i lag 559/1993, 7 f § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 1279/2000, 8 § 4 
mom. 7 punkten sådan den lyder i lag 571/1993, 15 b § sådan den lyder i lag 1730/1991, 17 § 
sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1304/1989 och 1167/1996 samt i nämnda lag 
1482/1995, 17 a § sådan den lyder i lag 603/1986, 17 b § sådan den lyder i lag 949/1992, 
17 c § sådan den lyder i lag 33/2002, 18 § sådan den lyder i lagarna 459/1986 och 621/1995 
samt 20 § 2 mom. sådant det lyder i lag 283/1999, och 

fogas temporärt till 3 §, sådan den lyder i lag 356/1997, ett nytt 3 mom., en ny mellanrubrik 
före 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1304/1989, 1482/1995 och 
1167/1996, och till 20 §, sådan den lyder i nämnda lag 283/1999, nya 3 och 4 mom. samt till 
lagen nya 17 d—17 k § och en ny mellanrubrik före 17 k § som följer: 
 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Arbetsgivaren skall se till att det på varje 
arbetsplats finns framlagt information om i 
vilken pensionsanstalt arbetsgivaren anordnat 
pensionsskydd enligt denna lag för sina ar-
betstagare. 
 

4 d § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Utbetalas invalidpension enligt 19 b § 5 
mom. i ett för allt, skall på invalidpensionen 
inte tillämpas det som ovan i denna paragraf 
bestäms. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 a § 
Om arbetsoförmågan har börjat innan 360 

dagar har förflutit efter att arbetsförhållandet 
upphörde, skall även tiden mellan arbets-
oförmågans början och pensionsåldern (åter-
stående tid) räknas såsom till pension berät-

tigande tid när den invalidpension som bevil-
jas på grundval av detta arbetsförhållande 
fastställs. En förutsättning är dock att arbets-
tagaren under det år då arbetsoförmågan bör-
jade och de omedelbart föregående tio kalen-
deråren i minst 12 månader har handhaft så-
dant förvärvsarbete som berättigar till grund-
pension enligt 8 § 4 mom. och skall försäkras 
i Finland. När ovan nämnda tid om 12 måna-
der räknas ut betraktas såsom till pension be-
rättigande tid en sådan kalendermånad under 
vilken arbetstagaren har haft sådana inkoms-
ter som avses i lagen om pension för arbets-
tagare i kortvariga arbetsförhållanden, dock 
under förutsättning att inkomsterna för hela 
kalenderåret uppgår till minst det belopp som 
nämns i lagens 5 § 2 mom. En kalendermå-
nad under vilken arbetstagaren har haft såda-
na inkomster som avses i lagen om pension 
för konstnärer och särskilda grupper av ar-
betstagare (662/1985) beaktas på motsvaran-
de sätt, om inkomsterna för hela kalenderåret 
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uppgår till minst det belopp som nämns i den 
sistnämnda lagens 3 § 2 mom. 

Vid beräknandet av de 360 dagar som av-
ses i 1 mom. beaktas inte de dagar då arbets-
tagaren 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) har fått rehabiliteringspenning enligt en 
lag eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 
4 mom. eller enligt lagen om rehabiliterings-
penning eller ersättning för inkomstbortfall 
enligt rehabiliteringsbestämmelserna inom 
olycksfalls- eller trafikförsäkringen, eller 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 f § 
Annan pension än deltidspension höjs med 

ett arbetspensionstillägg, om arbetstagaren 
har fått 

1) dagpenning avvägd enligt förtjänsten 
med stöd av lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa antingen såsom i nämnda lag avsedd 
löntagare eller såsom i 1 a § 1 mom. 1—3 
punkten i nämnda lag avsedd person som id-
kar företagsverksamhet, dock inte om arbets-
tagaren har fått i 16 b § i nämnda lag avsedd 
dagpenning som grundar sig på tilläggsför-
säkring, 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) rehabiliteringspenning enligt en lag eller 
en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. 
eller enligt lagen om rehabiliteringspenning 
eller ersättning för inkomstbortfall enligt re-
habiliteringsbestämmelserna inom olycks-
falls- eller trafikförsäkringen, dock inte om 
rehabiliteringspenningen har betalts som 
tillägg till pensionen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om en arbetstagare inte har rätt till grund-
pension som omfattar minst ett år till pension 
berättigande tid, skall såsom samordnings-
grund användas den högsta pensionslön eller 
arbetsinkomst som ligger till grund för 
grundpensionen. Är en arbetstagare utan av-
brott under en tid av minst ett år samtidigt 
sysselsatt i två eller flera till i 4 mom. nämnd 
grundpension berättigande arbets- eller tjäns-
teförhållanden eller i företagarverksamhet, 
sammanräknas motsvarande pensionslöner 
och arbetsinkomster vid fastställandet av 

samordningsgrunden. Om en arbetstagare 
omedelbart före pensionsfallet på grund av 
ett tidigare pensionsfall har fått grundpension 
eller annan därmed jämförbar, på arbets- el-
ler tjänsteförhållande grundad pension, och 
har han samtidigt under minst tre år stått i 
sådant arbets- eller tjänsteförhållande eller 
bedrivit sådan företagarverksamhet som be-
rättigar till grundpension enligt 4 mom., 
läggs vid bestämmandet av samordnings-
grunden till pensionslönen eller arbetsin-
komsten i nämnda arbets- eller tjänsteförhål-
lande eller företagarverksamhet 10/6 av den 
tidigare pensionen. Beträffande tillämpning-
en av detta moment på arbetsförhållanden 
som omfattas av lagen om pension för arbets-
tagare i kortvariga arbetsförhållanden eller 
lagen om pension för konstnärer och särskil-
da grupper av arbetstagare gäller dock vad 
som bestäms i dessa lagar. 

De grundpensioner som skall beaktas vid 
samordningen är följande på arbets- och 
tjänsteförhållande samt företagarverksamhet 
grundade ålders- och invalidpensioner: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) med stöd av 7 § 1 mom. 8 punkten lagen 
om Folkpensionsanstalten (731/2001) eller 
med stöd av de pensions- och familjepen-
sionsstadgor som avses i 9 punkten lagen om 
Folkpensionsanstalten beviljad pension i en-
lighet med grundpensionsskyddet; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 b § 
Har en arbetsgivare anordnat pensions-

skyddet för sina arbetstagare enligt lagen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbets-
förhållanden eller lagen om pension för 
konstnärer och särskilda grupper av arbetsta-
gare, fastän denna lag borde ha tillämpats på 
arbetsförhållandet, skall pensionsanordning-
en rättas räknat från ingången av kalenderåret 
före det under vilket pensionsanstalten har 
meddelat arbetsgivaren rättelsen. Pensions-
skydd som för tid före denna tidpunkt har 
anordnats enligt lagen om pension för arbets-
tagare i kortvariga arbetsförhållanden eller 
lagen om pension för konstnärer och särskil-
da grupper av arbetstagare förblir i kraft. Ar-
betstagarens pension bestäms dock enligt 
denna lag. Pensionsbelopp som har betalts ut 
enligt lagen om pension för arbetstagare i 
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kortvariga arbetsförhållanden eller lagen om 
pension för konstnärer och särskilda grupper 
av arbetstagare skall anses som delbetalning-
ar av pensionen. 
 

Hörande av vittnen 

16 § 
Pensionsanstalterna och pensionsskydds-

centralen har rätt att på eget initiativ eller på 
anhållan av den som saken gäller för utred-
ning av ett ärende som är under behandling 
låta höra vittnen vid en allmän underrätt. 
 
Erhållande, hemlighållande och utlämnande 

av uppgifter 

17 § 
Arbetsgivaren är skyldig att till pensions-

anstalterna och pensionsskyddscentralen 
lämna ut namn, personbeteckning, datum när 
anställningen började och när den slutade 
samt löne- och tjänstgöringstidsuppgifter gäl-
lande sina anställda i arbetsförhållanden en-
ligt denna lag. Dessutom är arbetsgivaren 
skyldig att till pensionsanstalterna och pen-
sionsskyddscentralen lämna ut uppgifter om 
de anställningar som fortgår vid kalender-
årets slut samt om övriga faktorer som på-
verkar arbetsgivarens skyldighet att teckna 
försäkring och försäkringspremien. Närmare 
bestämmelser om de ovan avsedda uppgif-
terna och utlämnandet av dessa ges genom 
förordning av statsrådet. Om arbetsgivaren 
underlåter att lämna de ovan avsedda uppgif-
terna eller gör detta senare än vad som be-
stäms i statsrådets förordning, påför pen-
sionsanstalten arbetsgivaren enligt uppskatt-
ning en till högst dubbelt belopp förhöjd för-
säkringspremie, om det inte finns särskilda 
skäl för att avstå från förhöjning. 

Utöver det som bestäms i 1 mom. är ar-
betsgivaren skyldig att på begäran lämna 
pensionsanstalterna, pensionsskyddscentralen 
och en besvärsinstans som avses i denna lag 
alla de uppgifter om arbetstagarens arbete 
och arbetsförhållanden samt övriga motsva-
rande uppgifter som kan erhållas av arbetsgi-
varen och som är nödvändiga för avgörandet 
av ett anhängigt ärende eller som i övrigt 
skall beaktas vid verkställigheten av uppdrag 
enligt denna lag.  

Då arbetsgivaren ombes lämna uppgifter 
som behövs för behandlingen av arbetstaga-
rens pensions- eller rehabiliteringsärende, får 
till arbetsgivaren utan arbetstagarens sam-
tycke meddelas endast de sekretessbelagda 
uppgifter om arbetstagaren som är nödvändi-
ga för att individualisera de uppgifter som 
behövs vid beslutsfattandet i de nämnda 
ärendena.  

Pensionsanstalterna och pensionsskydds-
centralen har rätt att i arbetsgivarens hand-
lingar granska riktigheten i de uppgifter som 
avses i 1 och 2 mom. De har också rätt att få 
handräckning av polis och övriga myndighe-
ter för att få de ovan avsedda uppgifterna. 
 

17 a §  
Pensionsanstalterna, pensionsskyddscentra-

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

1) av en försäkrings- och pensionsanstalt 
som verkställer lagstadgad försäkring och av 
myndigheter och andra instanser på vilka till-
lämpas lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet (621/1999) få de uppgifter 
som är nödvändiga för avgörandet av ett an-
hängigt ärende eller som i övrigt skall beak-
tas enligt denna lag eller överenskommelser 
om social trygghet som är bindande för Fin-
land eller vid utförandet av uppdrag som fö-
reskrivits i internationella rättsakter om soci-
al trygghet, 

2) av läkare och andra yrkesutbildade per-
soner som avses i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården 
(559/1994) och av sådana verksamhetsenhe-
ter för hälso- och sjukvården som avses i 2 § 
4 punkten lagen om patientens ställning och 
rättigheter (785/1992) samt av den som verk-
ställer rehabilitering för avgörandet av ett 
anhängigt ärende få utlåtanden och övriga 
nödvändiga uppgifter om arbetstagarens häl-
sotillstånd, vård, arbetsförmåga och rehabili-
tering samt uppgifter ur dennes journalhand-
lingar. 

Pensionsskyddscentralen har på det sätt 
som avses i det inledande stycket i  1 mom. 
dessutom rätt att  

1) av dem som beviljat förmåner få de 
uppgifter om i 6 a § 2 mom. avsedda förmå-
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ner som arbetstagaren beviljats och som be-
hövs för fastställandet av pensionsgrundande 
rätt till återstående tid samt de uppgifter om i 
7 f § 1 mom. avsedda förmåner som arbets-
tagarna beviljats och som behövs för faststäl-
landet av arbetspensionstillägget; de uppgif-
ter som behövs för fastställandet av arbets-
pensionstillägget skall, på det sätt pensions-
skyddscentralen bestämmer, lämnas till pen-
sionsskyddscentralen för varje kalenderår 
före utgången av följande maj månad eller 
före en annan med pensionsskyddscentralen 
överenskommen tidpunkt; 

2) förutom av pensionsanstalterna också av 
landskapet Åland, Folkpensionsanstalten, 
Statskontoret, Olycksfallsförsäkringsanstal-
ternas förbund, Trafikförsäkringscentralen, 
de försäkringsbolag som sköter lagstadgad 
olycksfalls- och trafikförsäkring, Försäk-
ringsbranschens Rehabilitering rf samt övriga 
myndigheter och inrättningar inom socialför-
säkringen få de personuppgifter och övriga 
uppgifter om det pensionsskydd och övriga 
socialskydd som dessa instanser sköter och 
som behövs för att handha de uppdrag som 
nämns i 14 § 1 mom. 6 punkten. 
 

17 b §  
Den som ansöker om pension är skyldig att 

lämna pensionsanstalten de uppgifter som är 
nödvändiga för behandlingen och avgörandet 
av pensionsärendet. 

Pensionstagaren är skyldig att utan dröjs-
mål underrätta pensionsanstalten om sådana 
förändringar i sitt hälsotillstånd, sina arbets-
inkomster, sina familjeförhållanden och öv-
riga faktorer som inverkar på pensionstaga-
rens rätt till pension eller på pensionens be-
lopp. 

Pensionsanstalten kan av pensionstagaren 
kräva en utredning över omständigheter som 
påverkar pensionens belopp och en utredning 
över att pensionstagaren fortfarande uppfyl-
ler villkoren för erhållande av pension. Har 
pensionstagaren inte tillställt pensionsanstal-
ten dessa utredningar inom en av pensionsan-
stalten utsatt skälig tid, kan ärendet avgöras 
på basis av de uppgifter som finns tillgängli-
ga. 

Närmare bestämmelser om en pensionssö-
kandes och pensionstagares skyldighet att 
lämna uppgifter som avses i 1—3 mom. ges 

genom förordning av statsrådet. 
 

17 c §  
Pensionsanstalterna, pensionsskyddscentra-

len och en besvärsinstans enligt denna lag 
har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som de 
enligt denna lag har rätt att få. Om de i 17 a § 
avsedda uppgifterna behövs i en viss form 
och detta förorsakar den som lämnar ut upp-
gifterna betydande tilläggskostnader, skall 
kostnaderna dock ersättas. Dessutom har en 
yrkesutbildad person som avses i lagen om 
yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården rätt att få skälig ersättning för ut-
låtanden som ges på basis av den skyldighet 
att lämna uppgifter som föreskrivs i 17 a § 1 
mom. 2 punkten. 
 

17 d § 
Lagen om offentlighet i myndigheternas 

verksamhet tillämpas på offentligheten i pen-
sionsanstaltens och pensionsskyddscentralens 
handlingar och verksamhet till den del som 
bestäms i 4 § 2 mom. i nämnda lag, om inte 
något annat anges i denna eller i någon annan 
lag. På verkställigheten av denna lag tilläm-
pas inte 18 kap. 6, 6 b och 6 c § lagen om 
försäkringsbolag (1062/1979), 132, 132 a 
och 132 c § lagen om pensionsstiftelser 
(1774/1995) och inte 165, 165 a och 165 c § 
lagen om försäkringskassor (1164/1992). 

På sekretessen gällande handlingar och så-
dana uppgifter i dem som erhållits eller upp-
gjorts vid utförandet av uppdrag som före-
skrivs i denna lag eller uppdrag som hänför 
sig till verkställandet av denna lag samt i frå-
ga om tystnadsplikt och förbud mot utnytt-
jande i fråga om uppgifter som erhållits vid 
utförandet av dessa uppdrag tillämpas 22—
24 och 35 § lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet också när det inte är 
fråga om handlingar och uppgifter som upp-
gjorts eller erhållits för uppdrag som hör till 
utövandet av offentlig makt enligt 4 § 2 
mom. i nämnda lag. Beträffande utlämnande 
av uppgifter gäller härvid i tillämpliga delar 
vad som bestäms i 7 kap. lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet. 

Utöver det som bestäms i 24 § 1 mom. 20 
punkten lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet är också sådana handling-
ar och uppgifter sekretessbelagda som grun-
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dar sig på verkställigheten av denna lag och 
som gäller arbetsgivarens ekonomiska ställ-
ning. 
 

17 e § 
Pensionsanstalterna och pensionsskydds-

centralen skall på arbetstagarens begäran 
lämna ut till honom de uppgifter pensionsan-
stalten eller pensionsskyddscentralen innehar 
gällande arbetstagarens rätt till pension. An-
gående en parts rätt att få information, rätt att 
ta del av uppgift om handlingar gällande ho-
nom själv samt rätt att kontrollera sådana 
uppgifter om honom själv som införts i ett 
register gäller i övrigt det som särskilt be-
stäms härom. 

Pensionsanstalterna har rätt att, utan hinder 
av sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar som gäller erhållande av uppgif-
ter, för arbetsgivarens bokföring och för fast-
ställandet av försäkringspremier som orsakas 
av förmåner beviljade enligt denna lag lämna 
uppgifter om en förmån enligt denna lag som 
arbetstagaren beviljats och om dess belopp 
samt för ovan nämnda ändamål också lämna 
övriga nödvändiga uppgifter till den arbets-
givare hos vilken den som erhållit förmånen 
är anställd eller på basis av vars anställning 
ansvaret för pensioner och rehabiliterings-
penning bestäms enligt denna lag. 
 

17 f § 
Utöver det som bestäms i lagen om offent-

lighet i myndigheternas verksamhet har pen-
sionsanstalterna och pensionsskyddscentralen 
rätt att, utan hinder av sekretessbestämmel-
serna och andra begränsningar som gäller er-
hållande av uppgifter, lämna uppgifter som 
grundar sig på verkställigheten av denna lag 
enligt följande: 

1) till ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse som sköter 
tilläggspensionsskyddet får för den löpande 
skötseln av annat pensionsskydd enligt denna 
lag än frivilligt grupptilläggspensionsskydd 
som avses i 11 § 1 mom. utlämnas arbetsta-
garnas namn- och adressuppgifter, personbe-
teckningar, uppgifter om pensionernas be-
lopp och de faktorer som påverkar pensio-
nens belopp samt övriga nödvändiga uppgif-
ter för ändamål som nämns i denna punkt,  

2) till ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse får för avta-
lande av villkoren för nytt grupptilläggspen-
sionsskydd utlämnas arbetstagarnas namn- 
och adressuppgifter, personbeteckningar, 
uppgifter om pensionernas belopp och om de 
faktorer som påverkar pensionens belopp 
samt övriga nödvändiga uppgifter för ända-
mål som nämns i denna punkt, om tilläggs-
pensionsskyddet avslutas på arbetsgivarens 
initiativ och ersätts med motsvarande nytt 
tilläggspensionsskydd; den som ger den nya 
tilläggspensionsförsäkringen skall härvid fö-
rete utredning för pensionsskyddscentralen 
om att det nya tilläggspensionsskyddet inne-
bär ersättande av tidigare tilläggspensions-
skydd med nytt pensionsskydd, 

3) till ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse får för fast-
ställande av tilläggspensionsskyddet och 
kostnaderna för det utlämnas uppgifter om 
arbetstagarnas anställningar, pensionsrätt, ål-
ders- och könsfördelning och om de faktorer 
som påverkar pensionens belopp samt, för 
fastställande av tilläggspensionsskyddets 
slutliga innehåll, arbetstagarnas namn- och 
adressuppgifter, personbeteckningar, uppgif-
ter om pensionernas belopp och om de fakto-
rer som påverkar pensionens belopp samt öv-
riga nödvändiga uppgifter för ändamål som 
nämns i denna punkt; förutsättningar för ut-
lämnandet av individualiserade personupp-
gifter är dock att livförsäkringsbolaget, pen-
sionskassan eller pensionsstiftelsen har sett 
till att de arbetstagare som omfattas av 
tilläggspensionsarrangemanget har, efter att 
försäkringsavtalet eller pensionsarrange-
manget godkänts, fått behövlig utredning om 
livförsäkringsbolagets, pensionskassans eller 
pensionsstiftelsens möjlighet att få de nöd-
vändiga uppgifterna och att arbetstagaren 
inte uttryckligen avsäger sig tilläggspen-
sionsarrangemanget eller förbjuder utläm-
nandet av uppgifter, 

4) till vederbörande myndighet och organ 
får utlämnas uppgifter som är nödvändiga för 
verkställandet av uppdrag enligt en överens-
kommelse om social trygghet som är bindan-
de för Finland eller en internationell rättsakt 
om social trygghet, 

5) uppgifter om pension, pensionsrätt eller 
försäkring som erhållits från en pensionsan-
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stalt som sköter verkställandet av i 8 § 4 
mom. 3—5 och 7—9 punkten nämnda lagar 
och pensionsstadgor får utlämnas till Folk-
pensionsanstalten eller en annan sådan mot-
tagare som har rätt att få dessa uppgifter med 
stöd av lag,  

6) till en myndighet som avses i 4 § 1 
mom. lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet får i fråga om en person som 
erhållit en förmån enligt denna lag utlämnas 
personbeteckning och övriga individualisera-
de uppgifter, uppgifter om utbetalade förmå-
ner, uppgifter om arbetsgivaren och andra 
härmed jämförbara uppgifter som är nödvän-
diga för det särskilda arbete som en myndig-
het utför för att utreda brott och missbruk 
som riktar sig mot socialskyddet och för 
väckande av åtal, dock inte uppgifter om häl-
sotillstånd, 

7) till skatteförvaltningen får utlämnas de 
uppgifter som den behöver för uppfyllandet 
av den övervakningsskyldighet som före-
skrivs i lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996), om det finns skäl att misstänka 
att arbetsgivaren inte har fullgjort sin inne-
hållningsskyldighet, 

8) till en registeransvarig som bedriver 
kreditupplysningsverksamhet får utlämnas 
uppgifter om en utsökningsbar försäkrings-
premiefordran som arbetsgivaren har med 
stöd av denna lag. 

I ovan nämnda fall som avses i 1 mom. 2 
och 3 punkten får pensionsanstalten lämna ut 
uppgifterna endast på det villkoret att pen-
sionsskyddscentralen har gett tillstånd därtill. 

Pensionsskyddscentralen har på det sätt 
som avses i det inledande stycket i 1 mom. 
dessutom rätt 

1) att till arbetstagarnas grupplivförsäk-
ringspool, som med fullmakt av livförsäk-
rings- och olycksfallsförsäkringsbolagen skö-
ter ersättningsverksamheten gällande arbets-
tagarnas grupplivförsäkring, och till lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt lämna ut 
namn, personbeteckning och dödsdatum för 
arbetstagare som haft en anställning som om-
fattas av denna lag och som avlidit före 65 
års ålder, arbetstagarnas förmånstagares 
namn och personbeteckningar samt övriga 
motsvarande uppgifter som behövs när det 
avgörs huruvida förutsättningarna för bevil-
jande av grupplivförsäkringens försäkrings-

summa uppfylls; motsvarande uppgifter har 
pensionsskyddscentralen rätt att lämna ut 
också till Statskontoret och den kommunala 
pensionsanstalten för behandling av ekono-
miskt stöd motsvarande grupplivförsäkring 
och 

2) att lämna ut uppgifter som den fått med 
stöd av 17 och 17 a § till de pensionsanstalter 
som sköter verkställandet av i 8 § 4 mom. 
3—5 och 7—9 punkten nämnda lagar och 
pensionsstadgor och som med stöd av lag har 
rätt att få dessa uppgifter av arbetsgivaren, av 
en instans som nämns i 17 a § eller av pen-
sionsskyddscentralen. 

Pensionsanstalterna och pensionsskydds-
centralen skall för realiseringen av utläm-
nandet av sådana uppgifter som avses i 1 
mom. 5 punkten och 3 mom. 2 punkten 
komma överens med de pensionsanstalter 
som sköter verkställandet av i 8 § 4 mom. 
3—5 och 7—9 punkten nämnda lagar och 
pensionsstadgor om villkoren för vidareut-
lämnande av uppgifterna. 
 

17 g §  
Ett arbetspensionsförsäkringsbolag och 

dess ombud har rätt att utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
som gäller erhållande av uppgifter till ett an-
nat företag som hör till samma i 14 b kap. la-
gen om försäkringsbolag avsedda försäk-
ringsgrupp eller i 18 kap. 6 b § 2 mom. lagen 
om försäkringsbolag avsedda ekonomiska 
sammanslutning lämna ut sådana uppgifter 
som omfattas av tystnadsplikten och som är 
nödvändiga för skötseln av uppgifterna enligt 
denna lag.  

Utöver det som bestäms i 1 mom. kan ar-
betspensionsförsäkringsbolaget till ett annat 
företag som avses i 1 mom. lämna ut de upp-
gifter som behövs för kundbetjäning, sköt-
seln av kundförhållanden och annan kund-
hantering. Sådana uppgifter är arbetsgivarens 
eller företagarens namn, personbeteckning, 
företags- och organisationsnummer och 
kundbeteckning, uppgifter som behövs för 
kontakter, uppgifter om företagets ägande-
förhållanden och försäkringsarrangemang 
och lönesumman samt sådana uppgifter i an-
slutning till kundhanteringen som jämställs 
med dessa uppgifter. 

Vad som i denna lag bestäms om skyldig-
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heten att iaktta sekretess och brott mot den 
gäller också dem som har fått en sekretessbe-
lagd uppgift på grundval av denna paragraf. 
 

17 h § 
Den som lämnar uppgifter vidare med stöd 

av 17 f och 17 g § ansvarar för att innehållet i 
de uppgifter som lämnas ut motsvarar de 
uppgifter som den som lämnar ut uppgifterna 
fick av den som gav dem. 

Innan uppgifter lämnas vidare med stöd av 
17 f § skall den som lämnar ut uppgifterna 
försäkra sig om att den som mottar uppgif-
terna enligt lag har rätt att få de utlämnade 
uppgifterna av den som har gett dem till den 
som lämnar ut uppgifterna.  
 

17 i § 
Pensionsskyddscentralen och, med dess 

samtycke, pensionsanstalterna har, utöver det 
som bestäms i 29 § 3 mom. lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet, rätt att 
öppna en teknisk anslutning  

1) för en sammanslutning eller inrättning 
som verkställer lagstadgad socialförsäkring 
till sådana uppgifter i sina personregister som 
sammanslutningen eller inrättningen med 
stöd av denna eller en annan lag har rätt att få 
för verkställigheten av sina uppgifter, 

2) för myndigheter eller organ som nämns i 
17 f § 1 mom. 4 och 5 punkten för utlämnan-
de av uppgifter som avses i dessa punkter , 

3) för försäkringsbolag som idkar frivillig 
pensionsförsäkring som avses i 96 § in-
komstskattelagen (1535/1992) till sådana 
uppgifter i sina register som är nödvändiga 
för att utreda avdrag i beskattningen på basis 
av frivillig pensionsförsäkringspremie, 

4) för ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse för utlämnan-
de av uppgifter som avses i 17 f § 1 mom. 
1—3 punkten. 

Pensionsskyddscentralen har utöver det 
som bestäms i 1 mom. rätt att öppna teknisk 
anslutning för de i 17 f § 3 mom. 1 och 2 
punkten nämnda instanserna för lämnandet 
av uppgifter som avses i dessa punkter. 

En teknisk anslutning får dock öppnas för 
utlämnande av uppgifter som avses i 17 f § 1 
mom. 5 punkten och 3 mom. 2 punkten en-
dast om därom kommits överens enligt 17 f § 
4 mom. 

Med hjälp av teknisk anslutning som öpp-
nats med stöd av denna paragraf får även sö-
kas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke 
av den vars intressen sekretessplikten är av-
sedd att skydda. Om det dock är fråga om en 
teknisk anslutning som öppnats med stöd av 
1 mom. 3 punkten, får med hjälp av den sö-
kas sekretessbelagda personuppgifter endast 
med samtycke av personen i fråga. 
 

17 j § 
Pensionsanstalten skall på förhand infor-

mera pensionssökanden om var uppgifter om 
honom finns att få och vart uppgifterna kan 
lämnas ut för beslutsfattande. 
 

Straffbestämmelser 

17 k § 
En arbetsgivare eller dennes företrädare 

som uppsåtligen underlåter att sköta försäk-
ringsskyldigheten enligt denna lag eller till 
någon som handhar uppdrag enligt denna lag 
lämnar felaktiga uppgifter som är nödvändi-
ga enligt denna lag och som påverkar försäk-
ringspremien eller vägrar att lämna ut dessa 
uppgifter eller uppsåtligen felaktigt innehål-
ler arbetstagarens pensionsavgift som avses i 
12 b § 1 mom. skall, om inte gärningen med 
hänsyn till sin menlighet eller skadlighet eller 
andra omständigheter som har samband med 
den, bedömt som en helhet är ringa eller om 
inte strängare straff för gärningen bestäms 
någon annanstans i lag, för brott mot arbets-
givarens skyldigheter enligt lagen om pen-
sion för arbetstagare dömas till böter. 

En arbetsgivare eller dennes företrädare 
som i andra fall än de som avses i 1 mom. 
uppsåtligen underlåter att lämna uppgift en-
ligt denna lag eller uppsåtligen lämnar felak-
tiga uppgifter skall, om inte gärningen med 
hänsyn till sin menlighet eller skadlighet eller 
andra omständigheter som har samband med 
den, bedömt som en helhet är ringa eller om 
inte strängare straff för gärningen bestäms 
någon annanstans i lag, för brott mot skyldig-
heten att lämna uppgifter enligt lagen om 
pension för arbetstagare dömas till böter. 

I denna paragraf avses arbetsgivare den 
som låter utföra arbete i ett arbetsförhållande 
eller därmed jämförbart anställningsförhål-
lande samt den som faktiskt utövar den be-
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slutanderätt som hör till arbetsgivaren. Ar-
betsgivarens företrädare avses en medlem i 
ett lagstadgat eller annat beslutande organ 
hos en juridisk person som är arbetsgivare 
samt den som i arbetsgivarens ställe leder el-
ler övervakar arbetet.  

Till straff för ett förfarande som är belagt 
med straff enligt denna paragraf döms den 
mot vars förpliktelser gärningen eller för-
summelsen strider. Vid bedömningen av det-
ta skall beaktas dennes ställning, arten och 
omfattningen av hans uppgifter och befogen-
heter samt även i övrigt hans andel i att den 
lagstridiga situationen uppkommit eller fort-
gått. 
 

Återkrav av förmån och kvittning 

18 §  
Om en person har uppburit en i denna lag 

avsedd förmån till ett större belopp än vad 
han haft rätt till, skall den förmån som betalts 
utan grund krävas tillbaka.  

Återkrav av en förmån som betalts utan 
grund kan lämnas helt eller delvis därhän om 
detta kan anses skäligt och om utbetalningen 
av förmånen inte kan anses vara en följd av 
förmånstagarens eller hans företrädares svik-
liga förfarande eller om det belopp som skall 
krävas tillbaka är obetydligt.  

En förmån som betalts utan grund får även 
återkrävas genom kvittning mot framtida 
pensionsrater. Från den pensionsrat som i 
varje enskilt fall skall utbetalas får dock inte 
utan pensionstagarens medgivande avdras 
mer än en sjättedel av den del av pensionsra-
ten som återstår sedan på denna har verk-
ställts förskottsinnehållning med stöd av la-
gen om förskottsuppbörd eller uppburits käll-
skatt med stöd av lagen om beskattning av 
begränsat skattskyldig för inkomst och för-
mögenhet (627/1978). 
 
 
 

20 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid behandlingen av ärenden i pensions-
nämnden tillämpas förvaltningsprocesslagen 
(586/1996), om inte något annat bestäms sär-
skilt. För att ett ärende skall kunna utredas 
hålls vid behov muntlig förhandling i pen-
sionsnämnden på det sätt som bestäms i 37 § 
förvaltningsprocesslagen. I ärenden i vilka 
tystnadsplikt gäller skall muntlig förhandling 
ske inom stängda dörrar. Pensionsnämnden 
kan bestämma att ett ärende skall behandlas 
inom stängda dörrar, om offentlig behandling 
kunde medföra särskild olägenhet för en part. 
Vid muntlig förhandling skall i övrigt iakttas 
lagen om offentlighet vid rättegång 
(945/1984). 

Pensionsnämnden har rätt att för utförandet 
av sina uppdrag enligt denna lag få hand-
räckning av polis och övriga myndigheter. 

Om pensionsnämndens sammansättning 
och handläggningen av ärenden i pensions-
nämnden bestäms närmare genom förordning 
av statsrådet. Närmare bestämmelser om 
pensionsnämnden finns i pensionsnämndens 
arbetsordning, som social- och hälsovårds-
ministeriet fastställer på det sätt som närmare 
anges genom förordning av statsrådet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den      2002 och 

gäller till och med den 31 december 2003. 
Det som bestäms angående pension som 

avses i 8 § 4 mom. 7 punkten i denna lag, 
gäller även pension och familjepension mot-
svarande denna pension som beviljats en per-
son som varit anställd hos folkpensionsan-
stalten.  

Genom denna lag upphävs 3 a och 4 § samt 
12 f § 1 mom. och 24 § förordningen den 23 
februari 1962 om pension för arbetstagare 
(183/1962), av dessa lagrum 3 a § sådan den 
lyder i förordning 1506/1995, 4 §  sådan den 
delvis lyder i förordning 542/1990 och 12 § 1 
mom. sådant det lyder i förordning 655/1991. 

 
————— 
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2.  
 
 

Lag  

om temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga ar-

betsförhållanden (134/1962) 10 § 1 och 4 mom. samt 13 a §,  
dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 1 mom. i lag 691/1968 och 4 mom. i lag 314/1995 samt 

13 a § i lag 1332/1999, och 
fogas temporärt till 10 c §, sådan den lyder i lag 560/1993, ett nytt 4 mom. som följer: 

 
 

10 § 
Arbetsgivaren är skyldig att betala en för-

säkringspremie som social- och hälsovårds-
ministeriet på framställning av arbetspen-
sionskassan eller en i 2 § avsedd annan pen-
sionsanstalt fastställer för alla arbetsgivare på 
samma område till samma procenttal av de 
löner som arbetsgivaren utbetalat till sina an-
ställda i arbetsförhållande på ett arbetsområ-
de som hör till denna lags tillämpningsområ-
de. Härvid beaktas likväl inte löner som utbe-
talats till funktionärer eller till andra arbets-
tagare som avses i 1 § 2 mom. eller i 3 §. Om 
tidpunkten och sättet för betalning av försäk-
ringspremien bestäms närmare genom för-
ordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Har arbetsgivaren försummat att betala en 
försäkringspremie som avses i denna lag och 
rättar han inte, sedan han uppmanats därtill, 
sin försummelse inom en av arbetspensions-
kassan föreskriven skälig tid, kan kassan på 
basis av inhämtad utredning eller, om sådan 
saknas, enligt uppskattning påföra arbetsgi-
varen en försäkringspremie som förhöjts till 
högst det dubbla beloppet. Försäkringspre-
mie får dock inte påföras för annan tid än för 
det löpande kalenderåret och de fem föregå-
ende kalenderåren. Arbetspensionskassan har 
även rätt att för den tid som försäkringspre-
mien försenats uppbära en årlig dröjsmåls-
ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 
mom. räntelagen (633/1982). En försäkrings-
premie som påförts av arbetspensionskassan 

jämte en på premien för betalningsdröjsmålet 
beräknad årlig dröjsmålsränta får utsökas 
utan dom eller utslag på det sätt som bestäms 
i lagen om indrivning av skatter och avgifter 
i utsökningsväg (367/1961). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Pensionsskyddscentralen skall på begäran 
av arbetstagaren skriftligen delge honom det 
enligt första meningen i 9 § 2 mom. lagen om 
pension för arbetstagare ändrade samman-
lagda lönebelopp för vilket försäkringspre-
mier på grund av hans arbetsförhållande har 
inbetalats till arbetspensionskassan.  

 
13 a § 

Om inte något annat följer av denna lag, 
gäller dessutom i tillämpliga delar 1 § 6 och 
7 mom., 3 § 2 och 3 mom., 3 a §, 4 § 1 och 5 
mom., 4 a § 2—6 mom., 4 b—4 d, 4 f—4 h 
och 4 j—4 n §, 5 § 4 och 6 mom., 5 c, 7 f—
7 h, 8, 8 a—8 g, 9, 9 a, 10, 10 a—10 c och 
12 §, 12 a § 4 och 5 mom., 13 a, 13 b och 
14 §, 15 § 2 mom., 15 a, 15 b, 16 och 17 §, 
17 a § 1 mom., 17 b—17 e §, 17 f § 1, 2 och 
4 mom., 17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom. samt 
17 j, 17 k, 18, 19 b—19 d, 20, 21, 21 a—
21 e, 22 och 23 § lagen om pension för ar-
betstagare. 

Till den del arbetspensionskassans verk-
samhet inte gäller verkställighet av pensions-
skyddet tillämpas på arbetspensionskassans 
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verksamhet i tillämpliga delar 165 och 
165 a—165 c § lagen om försäkringskassor 
(1164/1992). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   2002 och 

gäller till och med den 31 december 2003. 
Genom denna lag upphävs 4, 7 och 8 § för-

ordningen den 23 februari 1962 om pension 
för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållan-
den (184/1962), dessa lagrum sådana de ly-
der, 4 § i förordning 1084/1997, 7 § i förord-
ning 1131/1985 och 8 § i förordning 
543/1990.  

 
————— 

 
 
 
 
 
 

3.  
 
 

Lag  

om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen den 26 juli 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbets-

tagare (662/1985) 7 § 4 mom. och 8 § 1 mom., 
dessa lagrum sådana de lyder, 7 § 4 mom. i lag 981/1993 och 8 § 1 mom. i lag 319/1995, 

och  
fogas till 11 § ett nytt 2 mom. som följer: 

 
7 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Det som i 12 §, 13 a § 2 och 3 mom. samt 

13 b § 4 mom. lagen om pension för arbets-
tagare bestäms om pensionsanstalter som be-
driver verksamhet enligt den nämnda lagen 
skall på motsvarande sätt tillämpas på pen-
sionskassan för utövande konstnärer och sär-
skilda grupper av arbetstagare. 
 

8 § 
Har arbetsgivaren försummat att betala en 

försäkringspremie som avses i denna lag och 
rättar han inte, sedan han uppmanats därtill, 
sin försummelse inom en av pensionskassan 
föreskriven skälig tid, kan pensionskassan på 
basis av inhämtad kompletterande utredning 
eller, om sådan saknas, enligt uppskattning 
påföra arbetsgivaren en försäkringspremie 
som förhöjts till högst det dubbla beloppet. 
Försäkringspremie får dock inte påföras för 
annan tid än för det löpande kalenderåret och 

de fem föregående kalenderåren. Pensions-
kassan har även rätt att för den tid som för-
säkringspremien försenats uppbära en årlig 
dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses 
i 4 § 3 mom. räntelagen (633/1982). En för-
säkringspremie som påförts av pensionskas-
san jämte en på premien för betalningsdröjs-
målet beräknad årlig dröjsmålsränta får utsö-
kas utan dom eller utslag på det sätt som be-
stäms i lagen om indrivning av skatter och 
avgifter i utsökningsväg (367/1961). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Till den del pensionskassans verksamhet 
inte gäller verkställighet av pensionsskyddet 
tillämpas på pensionskassans verksamhet i 
tillämpliga delar 165 och 165 a—165 c § la-
gen om försäkringskassor (1164/1992). 

——— 
Denna lag träder i kraft den    2002. 
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Genom denna lag upphävs 1 § förordning-
en den 15 november 1985 om pension för 
konstnärer och särskilda grupper av arbetsta-

gare (870/1985), sådan den lyder i förordning 
1085/1997. 

————— 
 
 
 
 

4.  
 
 
 

Lag  

om temporär ändring av 9 och 17 § lagen om pension för företagare 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras temporärt i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969) 9 § 4 mom. 

och 17 § 1, 4 och 5 mom.,  
av dessa lagrum 9 § 4 mom. sådant det lyder i lag 393/1995 och 17 § 1 mom. sådant det ly-

der i lag 656/2000, och  
fogas temporärt till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1485/1995 samt i nämnda lag 

656/2000, nya 5, 6 och 8 mom., varvid det nuvarande 5 mom. i sin ändrade form blir 7 mom. 
som följer: 
 
 

9 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

En företagare svarar såsom för egen skuld 
för i hans företag arbetande familjemedlem-
mars försäkringspremie. Om företagarverk-
samhet som avses i denna lag bedrivs i form 
av en sammanslutning eller ett samfund, sva-
rar även sammanslutningen eller samfundet 
för sina delägares på nämnda verksamhet 
grundade försäkringspremier såsom för egen 
skuld. Pensionsanstalten skall på begäran 
lämna personer, sammanslutningar och sam-
fund som avses i detta moment de uppgifter 
som inverkar på ansvaret enligt detta mo-
ment. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 § 
Om inte något annat följer av denna lag 

gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 
mom., 3 § 1 och 2 mom., 3 a, 4, 4 a—4 h, 
4 j—4 n §, 5 § 1 mom., 2 mom. 1 punkten 
samt 3, 4 och 6 mom., 5 a—5 c, 7 g, 7 h, 8, 
8 a—8 g, 9, 9 a, 10, 10 b och 10 c §, 11 § 2 
och 11 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten och 4 

mom., 14 och 16 §, 17 a § 1 mom., 17 b—
17 d §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 g och 
17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom., 17 j §, 17 k § 
2—4 mom. samt 18, 19, 19 b—19 e, 20, 21, 
21 a—21 e och 22 § lagen om pension för 
arbetstagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid tillämpningen av 17 d § 3 mom., 17 f § 
1 mom. 7 och 8 punkten samt 17 k § 2—4 
mom. lagen om pension för arbetstagare lik-
ställs en företagare med en arbetsgivare som 
avses i den nämnda lagen. 

En företagare är skyldig att utan dröjsmål 
lämna pensionsanstalten uppgifter om inle-
dande av företagarverksamhet och om sådana 
väsentliga förändringar i verksamheten som 
påverkar eller kan påverka utredningen av 
försäkringsskyldigheten, justeringen av den 
fastställda arbetsinkomsten eller skyldigheten 
att betala försäkringspremier. Likaså är en 
företagare skyldig att utan dröjsmål meddela 
pensionsanstalten om företagarverksamheten 
upphör. 

Utöver det som bestäms i 5 mom. är en fö-
retagare  skyldig  att  lämna  pensionsanstal-
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ten  begärda  uppgifter   som  inverkar   på  
skötseln  av försäkringen  och  på  arbetsin-
komsten. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och övriga bestämmelser om rätten att få 
uppgifter har pensionsanstalten och pen-
sionsskyddscentralen rätt att av skattemyn-
digheterna få de uppgifter som är nödvändiga 
för verkställandet av denna lag. Pensionsan-
stalten och pensionsskyddscentralen har rätt 
att få de nämnda uppgifterna avgiftsfritt, om 
de är avsedda för avgörandet av ett anhängigt 
ärende. I annat fall skall den som begärt upp-
gifterna på yrkande av skattemyndigheterna 
betala skäliga kostnader för utlämnandet av 
uppgifterna. 

Pensionsanstalten skall, utöver det som nå-
gon annanstans i lag bestäms om pensionsan-

staltens skyldighet att lämna ut uppgifter, 
lämna ut uppgifter till 

1) Folkpensionsanstalten för beräknandet 
av förmåner enligt sjukförsäkringslagen 
(364/1963), 

2) skatteförvaltningen för fastställandet av 
sjukförsäkringsavgiften enligt sjukförsäk-
ringslagen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den    2002 och 

gäller till och med den 31 december 2003.  
Genom denna lag upphävs lagen den 25 ja-

nuari 2002 om temporär ändring av 17 § la-
gen om pension för företagare (34/2002) 
samt 2, 3, 3 a och 4 § förordningen den 7 no-
vember 1969 om pension för företagare 
(668/1969) av dessa lagrum 3 a § och 4 § så-
dana de lyder i förordning 1508/1995. 

 
————— 

 
 
 
 
 

5.  
 
 
 
 

Lag  

om temporär ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras temporärt i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 

10 § 5 mom., 18 § samt 19 § 1, 4 och 5 mom.,  
dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 5 mom. i lag 1282/2001, 18 § i lagarna 882/1994 och 

287/1999, 19 § 1 mom. i lag 655/2000 samt 4 och 5 mom. i lag 751/1974, och 
fogas temporärt till lagen nya 19 a—19 c § som följer: 

 
 

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En lantbruksföretagare som avses i 1 § 2 
mom. 1—3 eller 6 punkten svarar såsom för 
egen skuld för försäkringspremierna för en i 
samma företag arbetande make eller medlem 
i familjeföretag samt för den som avses i 1 § 
2 mom. 5 punkten. Det ansvar för en annans 
försäkringspremier som avses här gäller dock 

inte en lantbruksföretagare enligt 1 § 2 mom. 
1—3 eller 5 punkten som i ett företag han el-
ler hon har bestämmanderätt i inte bedriver 
lantbruksföretagarverksamhet på grundval av 
ägande- eller arrenderätt. Om företagarverk-
samhet enligt denna lag bedrivs i form av en 
sammanslutning, svarar även sammanslut-
ningen såsom för egen skuld för sina deläga-
res försäkringspremier som grundar sig på 



 RP 8/2002 rd  
  
   

 

68

verksamheten. Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt skall på begäran lämna personer 
och sammanslutningar som avses i detta 
moment de uppgifter som påverkar ansvaret 
enligt detta moment. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 § 
Till den pensionsnämnd som avses i 20 § 

lagen om pension för arbetstagare förordnar 
social- och hälsovårdsministeriet på förslag 
av de organisationer som avses i 16 b § 1 
mom. för högst tre år i sänder åtminstone två 
ledamöter. 
 

19 § 
Om inte något annat följer av denna lag 

gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 
mom., 3 a, 4, 4 a—4 h, 4 j—4 n §, 5 § 1 
mom., 2 mom. 1 punkten samt, 3, 4 och 6 
mom., 5 a—5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a—8 g, 9, 9 a 
och 10 c §, 11 § 2 och 11 mom., 12 § 1 mom. 
5 punkten samt 14 och 16 §, 17 § 2 och 3 
mom., 17 a § 1 mom., 17 b—17 d §, 17 f  § 
1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 
mom., 17 j §, 17 k § 2—4 mom. samt 18, 19, 
19 b—19 e, 20, 21, 21 a—21 e och 22 § la-
gen om pension för arbetstagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid tillämpningen av 17 § 2 och 3 mom., 
17 d § 3 mom., 17 f § 1 mom. 7 och 8 punk-
ten samt 17 k § 2—4 mom. lagen om pension 
för arbetstagare likställs en lantbruksföreta-
gare med en arbetsgivare som avses i den 
nämnda lagen. 

Till den del pensionsanstaltens verksamhet 
inte gäller verkställighet av pensionsskyddet 
tillämpas på pensionsanstaltens verksamhet i 
tillämpliga delar 165 och 165 a—165 c § la-
gen om försäkringskassor (1164/1992). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 a §  
En lantbruksföretagare är skyldig att utan 

dröjsmål lämna lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt uppgifter om inledande av lant-
bruksföretagarverksamhet och om sådana vä-
sentliga förändringar i verksamheten som 
påverkar eller kan påverka utredningen av 
försäkringsskyldigheten, justeringen av den 
fastställda arbetsinkomsten eller skyldigheten 
att betala försäkringspremier. Likaså är en 

lantbruksföretagare skyldig att utan dröjsmål 
meddela pensionsanstalten om företagarverk-
samheten upphör. 

Utöver det som bestäms i 1 mom. är en 
lantbruksföretagare skyldig att lämna pen-
sionsanstalten begärda uppgifter som inver-
kar på skötseln av försäkringen och på ar-
betsinkomsten. 
 

19 b § 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har 

rätt att vid behandlingen av ett ärende enligt 
denna lag i enskilda fall använda uppgifter 
som den fått för skötseln av övriga uppdrag 
som anges i de lagar som nämns i 16 §, om 
det är uppenbart att dessa uppgifter påverkar 
en förmån enligt denna lag och uppgifterna 
enligt lag skall beaktas vid beslutsfattandet 
och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
också annars separat har rätt till dessa 
uppgifter. Den som ansöker om en förmån 
skall på förhand meddelas om ett eventuellt 
användande av uppgifterna. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och övriga bestämmelser om rätten att få 
uppgifter har lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt och pensionsskyddscentralen rätt 
att av skattemyndigheterna och den register-
myndighet som avses i lagen om lands-
bygdsnäringsregistret (1515/1994) få de upp-
gifter som är nödvändiga för verkställandet 
av uppdrag enligt denna lag. Lantbruksföre-
tagarnas pensionsanstalt och pensions-
skyddscentralen har dessutom rätt att av den 
myndighet som avses i lagen om verkställig-
het av Europeiska gemenskapens gemen-
samma fiskeripolitik (1139/1994) få de upp-
gifter som är nödvändiga för verkställandet 
av de uppdrag enligt denna lag som gäller 
fiske. Pensionsskyddscentralen och lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt har rätt att 
få de nämnda uppgifterna avgiftsfritt, om de 
är avsedda för avgörandet av ett anhängigt 
ärende. I annat fall skall den som begärt upp-
gifterna på yrkande av skattemyndigheterna 
betala skäliga kostnader för utlämnandet av 
uppgifterna. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och övriga bestämmelser om rätten att få 
uppgifter har lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt rätt att av renbeteslagen och ren-
beteslagsföreningen få de uppgifter som är 
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nödvändiga för verkställandet av uppdrag en-
ligt denna lag. Dessa uppgifter skall varje år 
efter renskötselårets utgång lämnas till pen-
sionsanstalten på det sätt som lantbruksföre-
tagarnas pensionsanstalt närmare bestämmer. 
Pensionsskyddscentralen och lantbruksföre-
tagarnas pensionsanstalt har rätt att vid behov 
även vid andra tidpunkter få dessa uppgifter 
av renbeteslagen och renbeteslagsföreningen. 
 

19 c § 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 

skall, utöver det som någon annanstans i lag 
bestäms om pensionsanstaltens skyldighet att 
lämna ut uppgifter, lämna ut uppgifter till 

1) de försäkringsbolag som nämns i 19 § 
trafikförsäkringslagen (279/1959) samt till 
trafikförsäkringscentralen och statskontoret 
för fastställande av den årsarbetsförtjänst 
som behövs för beräknandet av ersättning för 
trafikskada, 

2) Folkpensionsanstalten för beräknandet 
av förmåner enligt sjukförsäkringslagen 
(364/1963), 

3) skatteförvaltningen för fastställandet av 
sjukförsäkringsavgiften enligt sjukförsäk-
ringslagen. 

Om lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
till en omyndig betalar en sådan försäkrings-
summa ur grupplivförsäkringen för lant-
bruksföretagare som avses i 9 a §, skall pen-
sionsanstalten utan hinder av bestämmelserna 
om sekretessplikt i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet och andra be-
gränsningar som gäller erhållande av uppgif-
ter meddela om försäkringssumman till den 
förmyndarmyndighet inom vars verksam-
hetsområde den omyndiga personen har sin 
hemkommun enligt lagen om hemkommun 
(201/1994). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   2002 och 

gäller till och med den 31 december 2003. 
Under den tid denna lag är i kraft tillämpas 

inte 19 § 6 och 7 mom., dessa lagrum sådana 
de lyder, 6 mom. i lag 830/1970 och 7 mom. 
i lag 37/1987.  

Genom denna lag upphävs 2, 3, 3 a, 4 och 
12 § förordningen den 7 november 1969 om 
pension för lantbruksföretagare (667/1969), 
av dessa lagrum 3 a § sådan den lyder i för-
ordning 1661/1993, 4 § sådan den lyder i 
förordning 941/1972 och 12 § sådan den ly-
der i förordning 544/1990.  

 
————— 
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6.  
 
 
 

Lag  

om temporär ändring av 24 § lagen om avträdelsepension 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/1974) 24 § 1 mom., 

sådant det lyder i lag 1336/1999, som följer: 
 
 

24 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelsepension dessutom i till-
lämpliga delar 9, 9 a, 10 c och 16 §, 17 a § 1 
mom., 17 b—17 d §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 
17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom., 17 k § 2—4 
mom., 18, 19, 19 b—19 d, 20, 21, 21 a—
21 e § lagen om pension för arbetstagare 

samt 16—18 och 19 b § samt 19 c § 1 mom. 
lagen om pension för lantbruksföretagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den    2002 och 

gäller till och med den 31 december 2003. 
Under den tid denna lag är i kraft tillämpas 

inte 24 § 2 mom. 
 

————— 
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7.  
 

Lag  

om temporär ändring av 43 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lant-

bruksföretagare (1317/1990) 43 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1337/1999, som följer: 
 
 

43 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för generationsväxlingspension dess-
utom i tillämpliga delar 8 g, 9, 9 a och 10 c §, 
12 § 1 mom. 5 punkten, 16 §, 17 § 2 och 3 
mom., 17 a § 1 mom., 17 b—17 d §, 17 f § 1, 
2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom., 
17 k § 2—4 mom., 19 b § 1—4 mom., 19 c § 

2—4 mom. samt 19 d, 20, 21 och 21 a—
21 e § lagen om pension för arbetstagare 
samt 16, 17 och 19 b § och 19 c § 1 mom. la-
gen om pension för lantbruksföretagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   2002 och 

gäller till och med den 31 december 2003. 
 

————— 
 
 
 
 
 

8. 
 

Lag  

om temporär ändring av 37 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen den 18 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföre-

tagare (1330/1992) 37 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1338/1999, som följer: 
 
 

37 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelseersättning dessutom i till-
lämpliga delar 9, 9 a och 10 c §, 12 § 1 mom. 
5 punkten, 16 §, 17 a § 1 mom., 17 b—
17 d §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 
1, 3 och 4 mom., 17 k § 2—4 mom., 19 b § 
1—4 mom., 19 c § 2—4 mom. samt 19 d, 20, 

21 och 21 a—21 e § lagen om pension för 
arbetstagare samt 16—18 och 19 b § och 
19 c § 1 mom. lagen om pension för lant-
bruksföretagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den    2002 och 

gäller till och med den 31 december 2003. 
 

————— 
 
 



 RP 8/2002 rd  
  
   

 

72

 
 
 
 
 
 

9.  
 
 
 
 
 

Lag  

om temporär ändring av 40 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 
(1293/1994) 40 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1339/1999, som följer: 

 
 

 
40 § 

Om inte något annat följer av denna lag, 
gäller för avträdelsestöd i tillämpliga delar 
8 g, 9, 9 a och 10 c §, 12 § 1 mom. 5 punk-
ten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a § 1 mom., 
17 b—17 d §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 
17 i § 1, 3 och 4 mom., 17 k § 2—4 mom., 
19 b § 1—4 mom., 19 c § 2—4 mom. samt 

19 d, 20, 21 och 21 a—21 e § lagen om pen-
sion för arbetstagare samt 16—18 och 19 b § 
och 19 c § 1 mom. lagen om pension för 
lantbruksföretagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   2002 och 

gäller till och med den 31 december 2003. 
 

————— 
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10. 
 

Lag  

om ändring av lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) 31 och 64 a §, 
sådana de lyder, 31 § i lag 1346/1990 och 64 a § i lag 1595/1993, 
ändras 1 § 4 mom. 4 punkten, 3 b §, 12 a § 1 mom. och 2 mom. 5 punkten, 16 e § 1 mom. 1 

och 4 punkten, 36 § 1 och 2 mom. samt 62 och 64 §,  
dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 4 mom. 4 punkten i lag 1169/1996, 3 b §, 12 a § 1 mom. 

och 16 e § 1 mom. 1 och 4 punkten i lag 1745/1995, 12 a § 2 mom. 5 punkten i nämnda lag 
1595/1993, 36 §  1 mom. i lag 1046/1999 och 2 mom. i lag 1309/1989, 62 § i lagarna 
1038/1986, 623/1995 och 623/1999 samt 64 § delvis ändrad i lagarna 1/1981 och 1305/1989 
samt i nämnda lagar 1595/1993 och 1169/1996, samt, 

fogas  till 16 e § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 1745/1995, en ny 5 punkt och till la-
gen en ny 63 b § i stället för den 63 b § som upphävdes genom lag 880/1994 som följer: 
 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Denna lag gäller inte en arbetstagare som 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) är anställd i ett arbetsförhållande som 
med stöd av 1 § 1 och 2 mom. lagen om pen-
sion för konstnärer och särskilda grupper av 
arbetstagare (662/1985) faller inom tillämp-
ningsområdet för den nämnda lagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 b § 
För täckandet av det ansvar och de kostna-

der som beaktandet av arbetslöshets- och ut-
bildningstid förorsakar, skall den i lagen om 
finansiering av arbetslöshetsförmåner 
(555/1998) nämnda arbetslöshetsförsäkrings-
fonden till pensionsskyddscentralen betala en 
försäkringspremie för att vidare gottgöras 
pensionskassan på det sätt som bestäms i 
12 c § lagen om pension för arbetstagare. 
Den gottgjorda försäkringspremien beaktas 
vid fastställandet av den försäkringspremie 
som avses i 3 §. 
 

12 a § 
Om arbetsoförmågan har börjat innan 360 

dagar har förflutit efter att arbetsförhållandet 
upphörde, skall även tiden mellan arbets-
oförmågans början och pensionsåldern (åter-

stående tid) räknas såsom till pension berät-
tigande tid när den invaliditetspension som 
beviljas på grundval av detta arbetsförhållan-
de fastställs. En förutsättning är dock att ar-
betstagaren under det år då arbetsoförmågan 
började och de omedelbart föregående tio ka-
lenderåren i minst 12 månader har haft ett 
förvärvsarbete som berättigar till grundpen-
sion enligt 8 § 4 mom. lagen om pension för 
arbetstagare och skall försäkras i Finland. 
När den ovan avsedda tiden på 12 månader 
räknas ut betraktas såsom till pension berätti-
gande tid även en kalendermånad under vil-
ken arbetstagaren har haft sådana inkomster 
som avses i lagen om pension för arbetstaga-
re i kortvariga arbetsförhållanden, dock un-
der förutsättning att inkomsterna för hela ka-
lenderåret uppgår till minst det belopp som 
nämns i lagens 5 § 2 mom. En kalendermå-
nad under vilken arbetstagaren har haft såda-
na inkomster som avses i lagen om pension 
för konstnärer och särskilda grupper av ar-
betstagare beaktas på motsvarande sätt, om 
inkomsterna för hela kalenderåret uppgår till 
minst det belopp som nämns i den sistnämn-
da lagens 3 § 2 mom.  

Vid beräkning av de 360 dagar som avses i 
1 mom. beaktas inte de dagar då arbetstaga-
ren  
— — — — — — — — — — — — — —  
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5) har fått rehabiliteringspenning enligt en 
lag eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 
4 mom. lagen om pension för arbetstagare el-
ler enligt lagen om rehabiliteringspenning 
(611/1991) eller ersättning för inkomstbort-
fall enligt rehabiliteringsbestämmelserna 
inom olycksfalls- eller trafikförsäkringen, el-
ler  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 e § 
Annan pension än deltidspension höjs med 

ett arbetspensionstillägg, om arbetstagaren 
har fått  

1) dagpenning avvägd enligt förtjänsten 
med stöd av lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa antingen såsom löntagare enligt den 
nämnda lagen eller såsom i 1 a § 1 mom. 1—
3 punkten i den nämnda lagen avsedd person 
som idkar företagsverksamhet, dock inte om 
arbetstagaren har fått sådan dagpenning base-
rad på tilläggsförsäkring som avses i 16 b § i 
den nämnda lagen, 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) vuxenutbildningsstöd enligt lagen om 

vuxenutbildningsstöd (1276/2000), eller 
5) rehabiliteringspenning enligt en lag eller 

en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. 
lagen om pension för arbetstagare eller enligt 
lagen om rehabiliteringspenning eller ersätt-
ning för inkomstbortfall enligt rehabiliter-
ingsbestämmelserna inom olycksfalls- eller 
trafikförsäkringen, dock inte om rehabiliter-
ingspenningen har betalats som tillägg till 
pensionen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

36 § 
Social- och hälsovårdsministeriet utnäm-

ner, med de undantag som anges nedan, för 
fyra kalenderår i sänder pensionskassans sty-
relse, som består av fem medlemmar och av 
de personliga suppleanter som har utsetts för 
dem. Av dessa är den medlem som ministeri-
et utser ordförande och samtidigt represen-
tant för staten, och denna medlems suppleant 
är vice ordförande. Av de övriga medlem-
marna skall två företräda redarna och två sjö-
folket. Av sjöfolkets representanter skall den 
ena företräda manskapet och den andra befä-
let. Den medlem som representerar befälet 
utses för ett kalenderår i sänder så att däcks-

befälet och maskinbefälet turvis är företrädda 
i styrelsen.  

Social- och hälsovårdsministeriet skall in-
nan de medlemmar och de suppleanter för 
dem som företräder redarna och sjöfolket ut-
ses inhämta förslag från varje erkänd organi-
sation inom respektive område. När styrelsen 
utses skall ministeriet följa förslagen. För att 
ett förslag skall bli beaktat skall det i fråga 
om varje särskild medlem och suppleant om-
fatta dubbelt så många kandidater som det 
antal som skall utses. Om en organisation 
inom den tid som ministeriet har utsatt inte 
framställer ett korrekt förslag, skall ministe-
riet likväl utse representanter för den. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

62 § 
En arbetsgivare eller dennes företrädare 

som uppsåtligen underlåter att sköta försäk-
ringsskyldigheten enligt denna lag eller till 
någon som handhar uppdrag enligt denna lag 
lämnar felaktiga uppgifter som är nödvändi-
ga enligt denna lag och som påverkar försäk-
ringspremien eller vägrar att lämna ut dessa 
uppgifter eller uppsåtligen felaktigt innehål-
ler en försäkringspremie som avses i 5 § 1 
mom. skall, om inte gärningen med hänsyn 
till sin menlighet eller skadlighet eller andra 
omständigheter som har samband med den, 
bedömt som en helhet är ringa eller om inte 
strängare straff för gärningen bestäms någon 
annanstans i lag, för brott mot arbetsgivarens 
skyldigheter enligt lagen om sjömanspensio-
ner dömas till böter. 

En arbetsgivare eller dennes företrädare 
som i andra fall än de som avses i 1 mom. 
uppsåtligen underlåter att lämna uppgifter 
enligt denna lag eller uppsåtligen lämnar fel-
aktiga uppgifter skall, om inte gärningen med 
hänsyn till sin menlighet eller skadlighet eller 
andra omständigheter som har samband med 
den, bedömt som en helhet är ringa eller om 
inte strängare straff för gärningen bestäms 
någon annanstans i lag, för brott mot skyldig-
heten att lämna uppgifter enligt lagen om 
sjömanspensioner dömas till böter. 

I denna paragraf avses arbetsgivare den 
som låter utföra arbete i ett arbetsförhållande 
eller därmed jämförbart anställningsförhål-
lande samt den som faktiskt utövar den be-
slutanderätt som hör till arbetsgivaren. Ar-
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betsgivarens företrädare avses en medlem i 
ett lagstadgat eller annat beslutande organ 
hos en juridisk person som är arbetsgivare 
samt den som i arbetsgivarens ställe leder el-
ler övervakar arbetet.  

Till straff för ett förfarande som är belagt 
med straff enligt denna paragraf döms den 
mot vars förpliktelser gärningen eller för-
summelsen strider. Vid bedömningen av det-
ta skall beaktas dennes ställning, arten och 
omfattningen av hans uppgifter och befogen-
heter samt även i övrigt hans andel i att den 
lagstridiga situationen uppkommit eller fort-
gått.  
 

63 b § 
Pensionskassan har rätt att på eget initiativ 

eller på anhållan av den som saken gäller för 
utredning av ett ärende som är under behand-

ling låta höra vittnen vid en allmän underrätt. 
 

64 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller i tillämpliga delar dessutom 17 §, 
17 a § 1 mom., 17 b—17 e §, 17 f § 1, 2 och 
4 mom., 17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom. samt 
17 j § lagen om pension för arbetstagare. 

Till den del pensionskassans verksamhet 
inte gäller verkställighet av pensionsskyddet 
tillämpas på pensionskassans verksamhet i 
tillämpliga delar 165 och 165 a—165 c § la-
gen om försäkringskassor (1164/1992). 

——— 
Denna lag träder i kraft den    2002. 
Genom denna lag upphävs 7 § förordning-

en den 12 april 1991 om sjömanspensioner 
(654/1991). 

 
————— 

 
 
 
 

11.  
 

Lag  

om ändring av lagen om statens pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/1966) 18 § 12 och 13 mom., 
dessa lagrum sådana de lyder i lag 103/1989, 
ändras 23 a § 4 mom. och 26 §,  
dessa lagrum sådana de lyder, 23 a § 4 mom. i lag 293/1999 och 26 § delvis ändrad i lag 

1528/1993, samt 
fogas till 23 a §, sådan den lyder i lagarna 229/1991 och 1231/1995 samt i nämnda lag 

293/1999, ett nytt 5 mom., varvid de nuvarande 5—7 mom. blir 6—8 mom., samt till lagen 
nya 26 a—26 f § som följer: 
 
 

23 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid behandlingen av ärenden i statens pen-
sionsnämnd tillämpas förvaltningsprocessla-
gen (586/1996), om inte något annat bestäms 
särskilt. Om det behövs för att ett ärende 
skall kunna utredas, verkställs i pensions-
nämnden muntlig förhandling på det sätt som 
bestäms i 37 § förvaltningsprocesslagen. I 

ärenden i vilka tystnadsplikt gäller skall 
muntlig förhandling ske inom stängda dörrar. 
Pensionsnämnden kan bestämma att ett ären-
de skall behandlas inom stängda dörrar, om 
offentlig behandling kunde medföra särskild 
olägenhet för en part. Vid muntlig förhand-
ling skall i övrigt iakttas lagen om offentlig-
het vid rättegång (945/1984). 

Statens pensionsnämnd har rätt att för utfö-
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randet av sina uppdrag enligt denna lag få 
handräckning av polis och övriga myndighe-
ter. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
26 §  

Statskontoret och en besvärsinstans enligt 
denna lag har rätt att utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
som gäller erhållande av uppgifter 

1) av en försäkrings- och pensionsanstalt 
som verkställer lagstadgad försäkring, av 
myndigheter och andra instanser på vilka till-
lämpas lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet (621/1999) och av privata 
arbetsgivare få de uppgifter som är nödvän-
diga för avgörandet av ett anhängigt ärende 
eller som i övrigt skall beaktas enligt denna 
lag eller överenskommelser om social trygg-
het som är bindande för Finland eller vid ut-
förandet av uppdrag som föreskrivits i andra 
internationella rättsakter om social trygghet, 

2) av läkare och andra yrkesutbildade per-
soner som avses i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården 
(559/1994) och av sådana verksamhetsenhe-
ter för hälso- och sjukvården som avses i 2 § 
4 punkten lagen om patientens ställning och 
rättigheter (785/1992) samt av den som verk-
ställer rehabilitering för avgörandet av ett 
anhängigt ärende få utlåtanden och övriga 
nödvändiga uppgifter om pensionssökandens 
hälsotillstånd, vård, arbetsförmåga och reha-
bilitering samt uppgifter ur dennes journal-
handlingar. 

Statskontoret och besvärsinstansen har rätt 
att få uppgifterna enligt 1 mom. avgiftsfritt. 
En yrkesutbildad person som avses i lagen 
om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården har likväl rätt att få skälig ersätt-
ning för utlåtanden som ges på basis av den 
skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs 
i 1 mom. 2 punkten.  
 

26 a § 
Den som ansöker om pension är skyldig att 

lämna statskontoret de uppgifter som är nöd-
vändiga för behandlingen och avgörandet av 
pensionsärendet.  

Pensionstagaren är skyldig att utan dröjs-
mål underrätta statskontoret om sådana för-
ändringar i sitt hälsotillstånd, sina arbetsin-

komster, sina familjeförhållanden och övriga 
faktorer som inverkar på pensionstagarens 
rätt till pension eller på pensionens belopp. 

Statskontoret kan av pensionstagaren kräva 
en utredning över omständigheter som på-
verkar pensionens belopp och en utredning 
över att pensionstagaren fortfarande uppfyl-
ler villkoren för erhållande av pension. Har 
pensionstagaren inte tillställt statskontoret 
dessa utredningar inom en av statskontoret 
utsatt skälig tid, kan ärendet avgöras på basis 
av de uppgifter som finns tillgängliga. 
 

26 b §  
Arbetsgivaren är skyldig att åtminstone en 

gång i kvartalet på det sätt som statskontoret 
bestämmer meddela statskontoret namn, per-
sonbeteckning, datum för inledande och av-
slutande av anställningen eller ett arbete som 
utförs på basis av ett uppdrags- eller konsult-
avtal eller ett liknande arrangemang enligt 
1 § 2 mom., uppgifter om löner och arvoden 
samt uppgifter om tjänstgöringstider och av-
brott i fråga om förmånstagare som omfattas 
av denna lag. Dessutom är arbetsgivaren 
skyldig att lämna statskontoret uppgifter om 
löner och arvoden för de ovan nämnda an-
ställningar och arbeten som fortgår vid ka-
lenderårets slut samt övriga uppgifter som 
gäller förmånstagarnas pensionsrätt och ar-
betsgivarens betalningsskyldighet. Om ar-
betsgivaren underlåter att meddela statskon-
toret de ovan avsedda uppgifterna eller med-
delar dem senare än vad statskontoret be-
stämmer, kan det bestämmas att den pen-
sionsavgift som avses i 4 § lagen om statens 
pensionsfond (1372/1989) skall betalas till 
högst det dubbla beloppet. 

Utöver det som bestäms i 1 mom. är ar-
betsgivaren skyldig att på begäran lämna 
statskontoret och en besvärsinstans som av-
ses i denna lag alla de uppgifter om en av 
denna lag omfattad förmånstagares arbete 
och arbetsförhållanden samt övriga motsva-
rande uppgifter som kan erhållas av arbetsgi-
varen och som är nödvändiga för avgörandet 
av ett anhängigt ärende eller som i övrigt 
skall beaktas vid verkställigheten av uppdrag 
enligt denna lag.  

Då arbetsgivaren ombes lämna uppgifter 
som behövs för behandlingen av pensionssö-
kandens pensions- eller rehabiliteringsären-
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de, får till arbetsgivaren utan förmånstaga-
rens samtycke meddelas endast de sekretess-
belagda uppgifter om förmånstagaren som är 
nödvändiga för att individualisera de uppgif-
ter som behövs vid beslutsfattandet i de 
nämnda ärendena.  

Statskontoret har rätt att i arbetsgivarens 
handlingar granska riktigheten i de uppgifter 
som avses i 1 och 2 mom. 

Statskontoret för register över de uppgifter 
som det får med stöd av denna paragraf och 
26 § och som påverkar rätten till pension för 
förmånstagare som omfattas av denna lag. 
 

26 c § 
Statskontoret har rätt att, utan hinder av 

den sekretessplikt som föreskrivs i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
och andra begränsningar som gäller erhållan-
de av uppgifter, för arbetsgivarens bokföring 
och för fastställandet av sådana avgifter en-
ligt 4 § lagen om statens pensionsfond som 
orsakas av förmåner beviljade enligt denna 
lag lämna uppgifter om en förmån enligt 
denna lag som pensionstagaren beviljats och 
om dess belopp samt för ovan nämnda än-
damål också lämna övriga nödvändiga upp-
gifter till den arbetsgivare hos vilken den 
som erhållit förmånen är anställd eller på ba-
sis av vars anställning arbetsgivarens avgift 
bestäms. Statskontoret har också rätt att 
meddela den arbetsgivare från vars tjänst en 
förmånstagare avgår med pension den bevil-
jade pensionens art samt tidpunkten för pen-
sionens början och slut för att arbetsgivaren 
skall kunna avsluta anställningen. 
 

26 d § 
Utöver det som bestäms i lagen om offent-

lighet i myndigheternas verksamhet har 
statskontoret rätt att, utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
som gäller erhållande av uppgifter, lämna 
uppgifter som grundar sig på verkställigheten 
av denna lag enligt följande: 

1) till vederbörande myndighet och organ 
får utlämnas de uppgifter som är nödvändiga 
för verkställandet av uppdrag enligt en över-
enskommelse om social trygghet som är bin-
dande för Finland eller en internationell 
rättsakt om social trygghet,  

2) till pensionsskyddscentralen och de pen-
sionsanstalter som sköter verkställandet av i 
8 § 4 mom. 1—3, 5 och 7—13 punkten lagen 
om pension för arbetstagare nämnda lagar 
och pensionsstadgor och som med stöd av 
lag har rätt att få dessa uppgifter av arbetsgi-
varen, av en instans som nämns i 26 § eller 
av pensionsskyddscentralen får utlämnas 
uppgifter som statskontoret fått med stöd av 
26 och 26 b §, 

3) uppgifter om pension, pensionsrätt eller 
försäkring som erhållits från pensions-
skyddscentralen eller en pensionsanstalt som 
sköter verkställandet av i 8 § 4 mom. 1—3, 5 
och 7—13 punkten lagen om pension för ar-
betstagare nämnda lagar och pensionsstadgor 
får utlämnas till Folkpensionsanstalten eller 
en annan sådan mottagare som har rätt att få 
dessa uppgifter med stöd av lag, 

4) till en myndighet som avses i 4 § 1 
mom. lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet får i fråga om en förmånsta-
gare som erhållit en förmån enligt denna lag 
utlämnas personbeteckning och övriga indi-
vidualiserade uppgifter, uppgifter om utbeta-
lade förmåner, uppgifter om arbetsgivaren 
och andra härmed jämförbara uppgifter som 
är nödvändiga för det särskilda arbete som en 
myndighet utför för att utreda brott och 
missbruk som riktar sig mot socialskyddet 
och för väckande av åtal, dock inte uppgifter 
om hälsotillstånd, 

5) till skatteförvaltningen får utlämnas de 
uppgifter som är nödvändiga för uppfyllandet 
av den övervakningsskyldighet som före-
skrivs i lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996), om det finns skäl att misstänka 
att arbetsgivaren inte har fullgjort sin inne-
hållningsskyldighet, 

6) till arbetstagarnas grupplivförsäkrings-
pool, som med fullmakt av livförsäkrings- 
och  olycksfallsförsäkringsbolagen  sköter 
ersättningsverksamheten  gällande  arbetsta-
garnas grupplivförsäkring, och till lantbruks-
företagarnas pensionsanstalt får, i fråga om 
förmånstagare som haft en anställning enligt 
denna lag eller ett arbete som utförts på basis 
av ett uppdrags- eller konsultavtal eller ett 
liknande arrangemang enligt 1 § 2 mom. och 
som avlidit före 65 års ålder, utlämnas namn, 
personbeteckning, dödsdatum, uppgifter i an-
slutning till anställningar eller till arbete ut-
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fört på basis av i 1 § 2 mom. avsedda upp-
drags- eller konsultavtal eller liknande arran-
gemang, förmånstagarnas namn och person-
beteckningar  samt  övriga  motsvarande 
uppgifter  som  behövs  när  det avgörs huru-
vida  förutsättningarna  för  beviljande av  
grupplivförsäkringens  försäkringssumma 
uppfylls,  samt  motsvarande  uppgifter  till 
statskontoret  och  den  kommunala pen-
sionsanstalten  för  behandling  av ekono-
miskt  stöd  motsvarande  grupplivförsäkring. 

Statskontoret skall för realiseringen av ut-
lämnandet av sådana uppgifter som avses i 1 
mom. 2 och 3 punkten komma överens med 
pensionsskyddscentralen och pensionsanstal-
terna om villkoren för vidareutlämnande av 
uppgifterna. 

Innan uppgifter lämnas ut med stöd av 
denna paragraf skall statskontoret försäkra 
sig om att den som mottar uppgifterna enligt 
lag har rätt att få de utlämnade uppgifterna av 
den som ursprungligen lämnade ut dem. 
Statskontoret ansvarar för att innehållet i de 
uppgifter som lämnas ut motsvarar de 
uppgifter som det fick av den som 
ursprungligen lämnade uppgifterna. 
 

26 e § 
Statskontoret har, utöver det som bestäms i 

29 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet, rätt att öppna en tek-
nisk anslutning  

1) för en sammanslutning eller inrättning 
som verkställer lagstadgad socialförsäkring 
till sådana uppgifter i sina personregister som 
sammanslutningen eller inrättningen med 
stöd av denna eller en annan lag har rätt att få 
för verkställigheten av sina uppgifter, 

2) för myndigheter eller organ som nämns i 
26 d § 1 mom. 1—3 och 6 punkten för ut-

lämnande av uppgifter som avses i nämnda 
punkter, 

3) för försäkringsbolag som idkar frivillig 
pensionsförsäkring som avses i 96 § in-
komstskattelagen (1535/1992) till sådana 
uppgifter i sina register som är nödvändiga 
för att utreda avdrag i beskattningen på basis 
av frivillig pensionsförsäkringspremie. 

Statskontoret har rätt att för en arbetsgivare 
öppna en teknisk anslutning för fullgörandet 
av den skyldighet att lämna uppgifter som 
avses i 26 b §. Statskontoret har rätt att också 
för pensionsskyddscentralen och andra pen-
sionsanstalter öppna en teknisk anslutning 
för lämnandet av uppgifter till förmånstaga-
ren själv om hans eller hennes pensionsskydd 
enligt denna lag. 

En teknisk anslutning får dock öppnas för 
utlämnande av uppgifter som avses i 26 d § 1 
mom. 2 och 3 punkten endast om därom 
kommits överens enligt 26 d § 2 mom. 

Med hjälp av teknisk anslutning som öpp-
nats med stöd av denna paragraf får även sö-
kas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke 
av den vars intressen sekretessplikten är av-
sedd att skydda. Om det dock är fråga om en 
teknisk anslutning som öppnats med stöd av 
1 mom. 3 punkten, får med hjälp av den sö-
kas sekretessbelagda personuppgifter endast 
med samtycke av personen i fråga. 
 

26 f § 
Statskontoret skall på förhand informera 

pensionssökanden om var uppgifter om ho-
nom finns att få och vart uppgifterna kan 
lämnas ut för beslutsfattande. 

——— 
Denna lag träder i kraft            2002. 

 
————— 
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12.  
 

Lag  

om ändring av 23 § lagen om statens familjepensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/1968) 23 §, sådan 

den lyder delvis ändrad i lag 1530/1993, som följer: 
 
 

23 § 
Det som bestäms i 26 och 26 a—26 f § la-

gen om statens pensioner gäller i tillämpliga 

delar även verkställigheten av denna lag. 
——— 

Denna lag träder i kraft den             2002. 
 

————— 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  
 

Lag  

om upphävande av 7 b § lagen om statens pensionsfond 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 
 

1 § 
Genom denna lag upphävs i lagen den 29 de-
cember 1989 om statens pensionsfond 

(1372/1989) 7 b §, sådan den lyder i lag 
942/1993. 

——— 
Denna lag träder i kraft den    2002. 

 
————— 
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14. 
 
 
 

Lag  

om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetsta-

gare (202/1964) 5 b § 1 mom., 7 § 6 mom., samt 12  och 12 b §, 
dessa lagrum sådana de lyder, 5 b § 1 mom. i lag 1324/1994, 7 § 6 mom. i lag 295/1999, 

12 § i nämnda lag 1324/1994 och i lag 404/1997 samt 12 b § i lag 683/1999, samt 
fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 404/1997 och 295/1999, ett nytt 

7 mom. samt till lagen en ny 12 a § i stället för den 12 a § som upphävts genom lag 683/1999 
och till lagen nya 12 c—12 g § som följer: 
 
 

5 b § 
När pensionsanstalten i anslutning till pen-

sionsskydd behandlar sådana ärenden enligt 
denna lag och den i 3 § 1 mom. nämnda pen-
sionsstadgan som gäller pensionsansökan, 
pensionsrätt, pensionsbelopp och utbetalning 
samt återkrav och därmed jämförbara ären-
den skall den ge den som är part i ärendet 
tillfälle att bli hörd, om det med tanke på 
hans fördel är uppenbart behövligt. Talan för 
den som inte har fyllt 15 år förs i andra ären-
den än sådana som gäller hans person av 
hans intressebevakare. I övrigt iakttas vid 
behandlingen i tillämpliga delar de principer 
som uttrycks i 4, 6, 9—11, 16, 16 a, 16 b, 21, 
23 och 24 § lagen om förvaltningsförfarande 
(598/1982). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid behandlingen av ärenden i kommuner-
nas pensionsnämnd tillämpas förvaltnings-
processlagen (586/1996), om inte något annat 
bestäms särskilt. Om det behövs för att ett 
ärende skall kunna utredas, verkställs i 
kommunernas pensionsnämnd muntlig för-
handling på det sätt som bestäms i 37 § för-
valtningsprocesslagen. I ärenden i vilka tyst-
nadsplikt gäller skall muntlig förhandling ske 

inom stängda dörrar. Pensionsnämnden kan 
bestämma att ett ärende skall behandlas inom 
stängda dörrar, om offentlig behandling kun-
de medföra särskild olägenhet för en part. 
Vid muntlig förhandling skall i övrigt iakttas 
lagen om offentlighet vid rättegång 
(945/1984). 

Pensionsnämnden har rätt att för utförandet 
av sina uppdrag enligt denna lag få hand-
räckning av polis och övriga myndigheter. 
 

12 § 
Den kommunala pensionsanstalten och en 

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

1) av en försäkrings- och pensionsanstalt 
som verkställer lagstadgad försäkring, av 
myndigheter och andra instanser på vilka till-
lämpas lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet (621/1999) och av privata 
arbetsgivare få de uppgifter som är nödvän-
diga för avgörandet av ett anhängigt ärende 
eller som i övrigt skall beaktas enligt denna 
lag eller överenskommelser om social trygg-
het som är bindande för Finland eller vid ut-
förandet av uppdrag som föreskrivits i andra 
internationella rättsakter om social trygghet, 
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2) av läkare och andra yrkesutbildade per-
soner som avses i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården 
(559/1994) och av sådana verksamhetsenhe-
ter för hälso- och sjukvården som avses i 2 § 
4 punkten lagen om patientens ställning och 
rättigheter (785/1992) samt av den som verk-
ställer rehabilitering för avgörandet av ett 
anhängigt ärende få utlåtanden och övriga 
nödvändiga uppgifter om pensionssökandens 
hälsotillstånd, vård, arbetsförmåga och reha-
bilitering samt uppgifter ur dennes journal-
handlingar. 

Pensionsanstalten och en besvärsinstans 
enligt denna lag har rätt att få uppgifterna en-
ligt 1 mom. avgiftsfritt. En yrkesutbildad 
person som avses i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården har lik-
väl rätt att få skälig ersättning för utlåtanden 
som ges på basis av den skyldighet att lämna 
uppgifter som föreskrivs i 1 mom. 2 punkten. 
 

12 a § 
Den som ansöker om pension är skyldig att 

lämna den kommunala pensionsanstalten de 
uppgifter som är nödvändiga för behandling-
en och avgörandet av pensionsärendet.  

Pensionstagaren är skyldig att utan dröjs-
mål underrätta pensionsanstalten om sådana 
förändringar i sitt hälsotillstånd, sina arbets-
inkomster, sina familjeförhållanden och öv-
riga faktorer som inverkar på pensionstaga-
rens rätt till pension eller på pensionens be-
lopp. 

Pensionsanstalten kan av pensionstagaren 
kräva en utredning över omständigheter som 
påverkar pensionens belopp och en utredning 
över att pensionstagaren fortfarande uppfyl-
ler villkoren för erhållande av pension. Har 
pensionstagaren inte tillställt pensionsanstal-
ten dessa utredningar inom en av pensionsan-
stalten utsatt skälig tid, kan ärendet avgöras 
på basis av de uppgifter som finns tillgängli-
ga. 
 

12 b § 
Den kommunala pensionsanstaltens med-

lemssamfund är skyldigt att åtminstone en 
gång i kvartalet på det sätt som pensionsan-
stalten bestämmer meddela pensionsanstalten 
namn, personbeteckning, datum för inledan-
de och avslutande av tjänste- och arbetsför-

hållanden och i 1 § 7 mom. avsedda upp-
dragsavtal samt i 1 § 8 mom. avsedda förtro-
endeuppdrag, uppgifter om löner och arvo-
den samt uppgifter om tjänstgöringstider och 
avbrott i fråga om personer som omfattas av 
denna lag. Dessutom är medlemssamfundet 
skyldigt att lämna pensionsanstalten uppgif-
ter om löner och arvoden för de ovan nämnda 
anställningsförhållanden som fortgår vid ka-
lenderårets slut samt övriga uppgifter som 
gäller personernas pensionsrätt och med-
lemssamfundens betalningsskyldighet. Om 
medlemssamfundet underlåter att meddela 
pensionsanstalten de ovan avsedda uppgif-
terna eller meddelar dem senare än vad pen-
sionsanstalten bestämmer, kan det bestäm-
mas att betalningsandelen enligt 6 § skall be-
talas till högst det dubbla beloppet. 

Utöver det som bestäms i 1 mom. är med-
lemssamfundet skyldigt att på begäran lämna 
pensionsanstalten och en besvärsinstans som 
avses i denna lag alla de uppgifter om en av 
denna lag omfattad persons arbete och ar-
betsförhållanden samt övriga motsvarande 
uppgifter som kan erhållas av medlemssam-
fundet och som är nödvändiga för avgörandet 
av ett anhängigt ärende eller som i övrigt 
skall beaktas vid verkställigheten av uppdrag 
enligt denna lag.  

Då medlemssamfundet ombes lämna upp-
gifter  som  behövs  för  behandlingen av 
pensionssökandens pensions- eller rehabili-
teringsärende får till medlemssamfundet utan 
personens samtycke meddelas endast de sek-
retessbelagda uppgifter om pensionssökan-
den som är nödvändiga för att individualisera 
de  uppgifter  som  behövs  vid   beslutsfat-
tandet  i  de  nämnda  ärendena.  

Pensionsanstalten har rätt att i medlems-
samfundets handlingar granska riktigheten i 
de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. 

Pensionsanstalten för register över de upp-
gifter som den får med stöd av denna para-
graf och 12 § och som påverkar rätten till 
pension för personer som omfattas av denna 
lag. 
 

12 c § 
Den kommunala pensionsanstalten har rätt 

att, utan hinder av den sekretessplikt som fö-
reskrivs i lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet och andra begränsningar 
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som gäller erhållande av uppgifter, för med-
lemssamfundets bokföring och för faststäl-
landet av de betalningsandelar enligt 6 § som 
orsakas av förmåner beviljade enligt denna 
lag lämna uppgifter om en förmån enligt 
denna lag som pensionstagaren beviljats och 
om dess belopp samt för ovan nämnda än-
damål också lämna övriga nödvändiga upp-
gifter till det medlemssamfund hos vilket den 
som erhållit förmånen är anställd eller på ba-
sis av vars anställning medlemssamfundets 
betalningsandelar bestäms. Pensionsanstalten 
har också rätt att meddela det medlemssam-
fund från vars tjänst en person avgår med 
pension den beviljade pensionens art samt 
tidpunkten för pensionens början och slut för 
att medlemssamfundet skall kunna avsluta 
tjänste- eller arbetsförhållandet. 

 
 

12 d § 
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 enligt följande: 

1) till vederbörande myndighet och organ 
får utlämnas de uppgifter som är nödvändiga 
för verkställandet av uppdrag enligt en över-
enskommelse om social trygghet som är bin-
dande för Finland eller en internationell 
rättsakt om social trygghet,  

2) till pensionsskyddscentralen och de pen-
sionsanstalter som sköter verkställandet av i 
8 § 4 mom. 1, 2, 4, 5 och 7—13 punkten la-
gen om pension för arbetstagare nämnda la-
gar och pensionsstadgor och som med stöd 
av lag har rätt att få dessa uppgifter av ar-
betsgivaren, av en instans som nämns i 12 § 
eller av pensionsskyddscentralen får utläm-
nas uppgifter som den kommunala pensions-
anstalten fått med stöd av 12 och 12 b §, 

3) uppgifter om pension, pensionsrätt eller 
försäkring som erhållits från pensions-
skyddscentralen eller en pensionsanstalt som 
sköter verkställandet av i 8 § 4 mom. 1, 2, 4, 
5 och 7—13 punkten lagen om pension för 
arbetstagare nämnda lagar och pensionsstad-
gor får utlämnas till Folkpensionsanstalten 

eller en annan sådan mottagare som har rätt 
att få dessa uppgifter med stöd av lag, 

4) till en myndighet som avses i 4 § 1 
mom. lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet får i fråga om en person som 
erhållit en förmån enligt denna lag utlämnas 
personbeteckning och övriga individualisera-
de uppgifter, uppgifter om utbetalade förmå-
ner, uppgifter om arbetsgivaren och andra 
härmed jämförbara uppgifter som är nödvän-
diga för det särskilda arbete som en myndig-
het utför för att utreda brott och missbruk 
som riktar sig mot socialskyddet och för 
väckande av åtal, dock inte uppgifter om häl-
sotillstånd, 

5) till skatteförvaltningen får utlämnas de 
uppgifter som är nödvändiga för uppfyllandet 
av den övervakningsskyldighet som före-
skrivs i lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996), om det finns skäl att misstänka 
att medlemssamfundet inte har fullgjort sin 
innehållningsskyldighet, 

6) till arbetstagarnas grupplivförsäkrings-
pool, som med fullmakt av livförsäkrings- 
och olycksfallsförsäkringsbolagen sköter er-
sättningsverksamheten gällande arbetstagar-
nas grupplivförsäkring, och till 
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får 
utlämnas namn, personbeteckning och 
dödsdatum för tjänsteinnehavare och ar-
betstagare som varit anställda i ett tjänste- 
eller arbetsförhållande som omfattas av 
denna lag och som avlidit före 65 års ålder, 
uppgifter i anslutning till tjänste- och 
arbetsförhållanden, förmånstagarnas namn 
och personbeteckningar samt övriga mot-
svarande uppgifter som behövs när det av-
görs huruvida förutsättningarna för 
beviljande av grupplivförsäkringens försäk-
ringssumma uppfylls, samt motsvarande 
uppgifter till statskontoret för behandling av 
ekonomiskt stöd motsvarande grupplivför-
säkring. 7) till ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse som sköter 
tilläggspensionsskyddet får för den löpande 
skötseln av en icke formbunden pensionsför-
säkring som avses i 19 § 2 mom. och som 
medlemssamfundet ordnar eller för annat 
pensionsskydd som en privat arbetsgivare 
ordnar än frivilligt grupptilläggspensions-
skydd som avses i 11 § 1 mom. lagen om 
pension för arbetstagare i fråga om dem som 
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omfattas av denna lag utlämnas namn- och 
adressuppgifter, personbeteckningar, uppgif-
ter om pensionernas belopp och de faktorer 
som påverkar pensionens belopp samt övriga 
nödvändiga uppgifter för ändamål som 
nämns i denna punkt, 

8) till ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse får för avta-
lande av villkoren för en ny icke formbunden 
pensionsförsäkring eller ett nytt grupptill-
läggspensionsskydd i fråga om dem som om-
fattas av denna lag utlämnas namn- och 
adressuppgifter, personbeteckningar, uppgif-
ter om pensionernas belopp och om de fakto-
rer som påverkar pensionens belopp samt öv-
riga nödvändiga uppgifter för ändamål som 
nämns i denna punkt, om tilläggspensions-
skyddet avslutas på medlemssamfundets eller 
en privat arbetsgivares initiativ och ersätts 
med motsvarande nytt tilläggspensionsskydd; 
den som ger den nya tilläggspensionsförsäk-
ringen skall härvid förete pensionsanstalten 
utredning om att det nya tilläggspensions-
skyddet innebär att ett tidigare tilläggspen-
sionsskydd ersätts med ett nytt, 

9) till ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse får för fast-
ställande av tilläggspensionsskyddet och 
kostnaderna för det i fråga om dem som om-
fattas av denna lag utlämnas uppgifter om 
tjänste- och arbetsförhållanden, uppdragsav-
tal enligt 1 § 7 mom., förtroendeuppdrag en-
ligt 1 § 8 mom., pensionsrätt, ålders- och 
könsfördelning och om de faktorer som på-
verkar pensionens belopp samt, för faststäl-
lande av tilläggspensionsskyddets slutliga in-
nehåll, i fråga om dem som omfattas av den-
na lag namn- och adressuppgifter, personbe-
teckningar, uppgifter om pensionernas be-
lopp och om de faktorer som påverkar pen-
sionens belopp samt övriga nödvändiga upp-
gifter för ändamål som nämns i denna punkt; 
förutsättningar för utlämnandet av individua-
liserade personuppgifter är dock att livför-
säkringsbolaget, pensionskassan eller pen-
sionsstiftelsen har sett till att de som omfattas 
av tilläggspensionsarrangemanget, efter att  
försäkringsavtalet  eller pensionsarrange-
manget godkänts, har fått behövlig utredning 
om livförsäkringsbolagets, pensionskassans 
eller pensionsstiftelsens möjlighet att få de 
nödvändiga uppgifterna och att personen i 

fråga inte uttryckligen har avsagt sig 
tilläggspensionsarrangemanget eller förbjudit 
utlämnandet av uppgifter. 

Den kommunala pensionsanstalten skall för 
realiseringen av utlämnandet av sådana upp-
gifter som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten 
komma överens med pensionsskyddscentra-
len och pensionsanstalterna om villkoren för 
vidareutlämnande av uppgifterna. 

Innan uppgifter lämnas ut med stöd av 
denna paragraf skall den kommunala pen-
sionsanstalten försäkra sig om att den som 
mottar uppgifterna enligt lag har rätt att få de 
utlämnade uppgifterna av den som ursprung-
ligen lämnade ut dem. Den kommunala pen-
sionsanstalten ansvarar för att innehållet i de 
uppgifter som lämnas ut motsvarar de 
uppgifter som den fick av den som 
ursprungligen lämnade uppgifterna. 
 

12 e § 
Den kommunala pensionsanstalten har, ut-

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

1) för en sammanslutning eller inrättning 
som verkställer lagstadgad socialförsäkring 
till sådana uppgifter i sina personregister som 
sammanslutningen eller inrättningen med 
stöd av denna eller en annan lag har rätt att få 
för verkställigheten av sina uppgifter, 

2) för myndigheter eller organ som nämns i 
12 d § 1 mom. 1—3 och 6 punkten för ut-
lämnande av uppgifter som avses i nämnda 
punkter, 

3) för försäkringsbolag som idkar frivillig 
pensionsförsäkring som avses i 96 § in-
komstskattelagen (1535/1992) till sådana 
uppgifter i sina register som är nödvändiga 
för att utreda avdrag i beskattningen på basis 
av frivillig pensionsförsäkringspremie. 

4) för ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse för utlämnan-
de av uppgifter som avses i 12 d § 1 mom. 
7—9 punkten, 

Pensionsanstalten har dessutom rätt att för 
ett medlemssamfund öppna en teknisk an-
slutning för fullgörandet av den skyldighet 
att lämna uppgifter som avses i 12 b §. Pen-
sionsanstalten har rätt att också för pensions-
skyddscentralen och andra pensionsanstalter 
öppna en teknisk anslutning för lämnandet av 
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uppgifter till personen själv om hans eller 
hennes pensionsskydd enligt denna lag. 

En teknisk anslutning får dock öppnas för 
utlämnande av uppgifter som avses i 12 d § 1 
mom. 2 och 3 punkten endast om därom 
kommits överens enligt 12 d § 2 mom. 

Med hjälp av teknisk anslutning som öpp-
nats med stöd av denna paragraf får även sö-
kas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke 
av den vars intressen sekretessplikten är av-
sedd att skydda. Om det dock är fråga om en 
teknisk anslutning som öppnats med stöd av 
1 mom. 3 punkten, får med hjälp av den sö-
kas sekretessbelagda personuppgifter endast 
med samtycke av personen i fråga.  
 

12 f § 
Om den kommunala pensionsanstalten er-

lägger sådant ekonomiskt stöd som avses i 

3 § 4 mom. till en omyndig, skall pensions-
anstalten utan hinder av bestämmelserna om 
sekretess i lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet och andra begränsningar 
som gäller erhållande av uppgifter underrätta 
den förmyndarmyndighet inom vars verk-
samhetsområde den omyndiga personen har 
sin hemkommun enligt lagen om hemkom-
mun (201/1994) om detta. 
 

12 g § 
Den kommunala pensionsanstalten skall på 

förhand informera pensionssökanden om var 
uppgifter om honom finns att få och vart 
uppgifterna kan lämnas ut för beslutsfattan-
de. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  2002. 

 
————— 

Helsingfors den 22 februari 2002 

 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 

1. 
 
 

Lag  

om temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras temporärt i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) 4 d § 7 

mom., 6 a § 1 mom. och 2 mom. 5 punkten, 7 f § 1 mom. 1 och 5 punkten, 8 § 3 mom. och 4 
mom. 7 punkten, 15 b och 16 § och mellanrubriken före 16 §, 17, 17 a—17 c och 18 § och 
mellanrubriken före 18 § samt 20 § 2 mom.,  

av dessa lagrum 4 d § 7 mom. sådant det lyder i lag 612/1991, 6 a § 1 mom. och 7 f § 1 
mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 1482/1995, 6 a § 2 mom. 5 punkten och 8 § 3 mom. så-
dana de lyder i lag 559/1993, 7 f § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 1279/2000, 8 § 4 
mom. 7 punkten sådan den lyder i lag 571/1993, 15 b § sådan den lyder i lag 1730/1991, 17 § 
sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1304/1989 och 1167/1996 samt i nämnda lag 
1482/1995, 17 a § sådan den lyder i lag 603/1986, 17 b § sådan den lyder i lag 949/1992, 
17 c § sådan den lyder i lag 33/2002, 18 § sådan den lyder i lagarna 459/1986 och 621/1995 
samt 20 § 2 mom. sådant det lyder i lag 283/1999, och 

fogas temporärt till 3 §, sådan den lyder i lag 356/1997, ett nytt 3 mom., en ny mellanrubrik 
före 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1304/1989, 1482/1995 och 
1167/1996, och till 20 §, sådan den lyder i nämnda lag 283/1999, nya 3 och 4 mom. samt till 
lagen nya 17 d—17 k § och en ny mellanrubrik före 17 k § som följer: 

 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 3 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetsgivaren skall se till att det på varje 

arbetsplats finns framlagt information om i 
vilken pensionsanstalt arbetsgivaren an-
ordnat pensionsskydd enligt denna lag för 
sina arbetstagare. 
 

 
4 d § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utbetalas invalidpension enligt 19 b § 4 

mom. i ett för allt, skall på invalidpensionen 
inte tillämpas vad ovan i denna paragraf är 
stadgat.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utbetalas invalidpension enligt 19 b § 5 

mom. i ett för allt, skall på invalidpensionen 
inte tillämpas det som ovan i denna para-
graf bestäms. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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6 a § 
Om arbetsoförmågan har börjat innan 360 

dagar har förflutit efter att arbetsförhållan-
det upphörde, skall även tiden mellan ar-
betsoförmågans början och pensionsåldern 
(återstående tid ) räknas såsom till pension 
berättigande tid när den invalidpension som 
beviljas på grundval av detta arbetsförhål-
lande fastställs. En förutsättning är dock att 
arbetstagaren under det år då arbetsoförmå-
gan började och de omedelbart föregående 
tio kalenderåren i minst 12 månader har 
handhaft sådant förvärvsarbete som berätti-
gar till grundpension enligt 8 § 4 mom. och 
skall försäkras i Finland. När ovan nämnda 
tid om 12 månader räknas ut betraktas så-
som till pension berättigande tid en sådan 
kalendermånad under vilken arbetstagaren 
har haft sådana inkomster som avses i lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga ar-
betsförhållanden, dock under förutsättning 
att inkomsterna för hela kalenderåret upp-
går till minst det markbelopp som nämns i 
lagens 5 § 2 mom. En kalendermånad under 
vilken arbetstagaren har haft sådana in-
komster som avses i lagen om pension för 
vissa konstnärer och redaktörer i arbetsför-
hållande beaktas på motsvarande sätt, om 
inkomsterna för hela kalenderåret uppgår 
till minst det markbelopp som nämns i den 
sistnämnda lagens 3 § 2 mom. 

Vid beräknandet av de 360 dagar som av-
ses i 1 mom. beaktas inte de dagar då ar-
betstagaren 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) har fått rehabiliteringspenning enligt en 
lag, ett pensionsreglemente eller en pen-
sionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. eller 
enligt lagen om rehabiliteringspenning eller 
ersättning för inkomstbortfall enligt rehabi-
literingsstadgandena inom olycksfalls- eller 
trafikförsäkringen, eller 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 a § 
Om arbetsoförmågan har börjat innan 360 

dagar har förflutit efter att arbetsförhållan-
det upphörde, skall även tiden mellan ar-
betsoförmågans början och pensionsåldern 
(återstående tid) räknas såsom till pension 
berättigande tid när den invalidpension som 
beviljas på grundval av detta arbetsförhål-
lande fastställs. En förutsättning är dock att 
arbetstagaren under det år då arbetsoförmå-
gan började och de omedelbart föregående 
tio kalenderåren i minst 12 månader har 
handhaft sådant förvärvsarbete som berätti-
gar till grundpension enligt 8 § 4 mom. och 
skall försäkras i Finland. När ovan nämnda 
tid om 12 månader räknas ut betraktas så-
som till pension berättigande tid en sådan 
kalendermånad under vilken arbetstagaren 
har haft sådana inkomster som avses i lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga ar-
betsförhållanden, dock under förutsättning 
att inkomsterna för hela kalenderåret upp-
går till minst det belopp som nämns i lagens 
5 § 2 mom. En kalendermånad under vilken 
arbetstagaren har haft sådana inkomster 
som avses i lagen om pension för konstnä-
rer och särskilda grupper av arbetstagare 
(662/1985) beaktas på motsvarande sätt, om 
inkomsterna för hela kalenderåret uppgår 
till minst det belopp som nämns i den sist-
nämnda lagens 3 § 2 mom. 

Vid beräknandet av de 360 dagar som av-
ses i 1 mom. beaktas inte de dagar då ar-
betstagaren 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) har fått rehabiliteringspenning enligt en 
lag eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 
4 mom. eller enligt lagen om rehabiliter-
ingspenning eller ersättning för inkomst-
bortfall enligt rehabiliteringsbestämmelser-
na inom olycksfalls- eller trafikförsäkring-
en, eller 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

7 f § 
Annan pension än deltidspension höjs 

med ett arbetspensionstillägg, om arbetsta-
garen har fått  

7 f § 
Annan pension än deltidspension höjs 

med ett arbetspensionstillägg, om arbetsta-
garen har fått 
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1) dagpenning avvägd enligt förtjänsten 
med stöd av lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa antingen såsom löntagare enligt la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa eller 
såsom i 1 a § 1 mom. 1—3 punkten lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa avsedd 
person som idkar företagsverksamhet, 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) rehabiliteringspenning enligt en lag, ett 
pensionsreglemente eller en pensionsstadga 
som nämns i 8 § 4 mom. eller enligt lagen 
om rehabiliteringspenning eller ersättning 
för inkomstbortfall enligt rehabiliteringsbe-
stämmelserna inom olycksfalls- eller trafik-
försäkringen, dock inte om rehabiliterings-
penningen har betalts som tillägg till pen-
sionen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1) dagpenning avvägd enligt förtjänsten 
med stöd av lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa antingen såsom i nämnda lag av-
sedd löntagare eller såsom i 1 a § 1 mom. 
1—3 punkten i nämnda lag avsedd person 
som idkar företagsverksamhet, dock inte 
om arbetstagaren har fått i 16 b § i nämnda 
lag avsedd dagpenning som grundar sig på 
tilläggsförsäkring, 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) rehabiliteringspenning enligt en lag el-
ler en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 
mom. i denna lag eller enligt lagen om re-
habiliteringspenning eller ersättning för in-
komstbortfall enligt rehabiliteringsbestäm-
melserna inom olycksfalls- eller trafikför-
säkringen, dock inte om rehabiliteringspen-
ningen har betalts som tillägg till pensio-
nen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en arbetstagare inte har rätt till 

grundpension som omfattar minst ett år till 
pension berättigande tid, skall såsom sam-
ordningsgrund användas den högsta pen-
sionslön eller arbetsinkomst som ligger till 
grund för grundpensionen. Är en arbetsta-
gare utan avbrott under en tid av minst ett 
år samtidigt sysselsatt i två eller flera i 4 
mom. nämnd grundpension berättigande ar-
bets- eller tjänsteförhållanden eller i företa-
garverksamhet, sammanräknas motsvarande 
pensionslöner och arbetsinkomster vid fast-
ställandet av samordningsgrunden. Om en 
arbetstagare omedelbart före pensionsfallet 
på grund av ett tidigare pensionsfall har fått 
grundpension eller annan därmed jämför-
bar, på arbets- eller tjänsteförhållande grun-
dad pension, och har han samtidigt under 
minst tre år stått i sådant arbets- eller tjäns-
teförhållande eller bedrivit sådan företagar-
verksamhet som berättigar till grundpension 
enligt 4 mom., läggs vid bestämmandet av 
samordningsgrunden till pensionslönen el-
ler arbetsinkomsten i nämnda arbets- eller 
tjänsteförhållande eller företagarverksamhet 
10/6 av den tidigare pensionen. Beträffande 
tillämpningen av detta moment på arbets-
förhållanden som omfattas av lagen om 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en arbetstagare inte har rätt till 

grundpension som omfattar minst ett år till 
pension berättigande tid, skall såsom sam-
ordningsgrund användas den högsta pen-
sionslön eller arbetsinkomst som ligger till 
grund för grundpensionen. Är en arbetsta-
gare utan avbrott under en tid av minst ett 
år samtidigt sysselsatt i två eller flera till i 4 
mom. nämnd grundpension berättigande ar-
bets- eller tjänsteförhållanden eller i företa-
garverksamhet, sammanräknas motsvarande 
pensionslöner och arbetsinkomster vid fast-
ställandet av samordningsgrunden. Om en 
arbetstagare omedelbart före pensionsfallet 
på grund av ett tidigare pensionsfall har fått 
grundpension eller annan därmed jämför-
bar, på arbets- eller tjänsteförhållande grun-
dad pension, och har han samtidigt under 
minst tre år stått i sådant arbets- eller tjäns-
teförhållande eller bedrivit sådan företagar-
verksamhet som berättigar till grundpension 
enligt 4 mom., läggs vid bestämmandet av 
samordningsgrunden till pensionslönen el-
ler arbetsinkomsten i nämnda arbets- eller 
tjänsteförhållande eller företagarverksamhet 
10/6 av den tidigare pensionen. Beträffande 
tillämpningen av detta moment på arbets-
förhållanden som omfattas av lagen om 
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pension för arbetstagare i kortvariga arbets-
förhållanden eller lagen om pension för vis-
sa konstnärer och redaktörer i arbetsförhål-
lande (662/85) gäller dock vad som stadgas 
i dessa lagar. 

De grundpensioner som skall beaktas vid 
samordningen är följande på arbets- och 
tjänsteförhållande samt företagarverksam-
het grundade ålders- och invalidpensioner: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) med stöd av pensionsreglementet eller 
pensionsstadgan för folkpensionsanstalten 
eller 48 § 2 mom. folkpensionslagen bevil-
jad pension i enlighet med grundpensions-
skyddet; 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

pension för arbetstagare i kortvariga arbets-
förhållanden eller lagen om pension för 
konstnärer och särskilda grupper av arbets-
tagare gäller dock vad som bestäms i dessa 
lagar. 

De grundpensioner som skall beaktas vid 
samordningen är följande på arbets- och 
tjänsteförhållande samt företagarverksam-
het grundade ålders- och invalidpensioner: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) med stöd av 7 § 1 mom. 8 punkten la-
gen om Folkpensionsanstalten (731/2001) 
eller med stöd av de pensions- och familje-
pensionsstadgor som avses i 9 punkten la-
gen om Folkpensionsanstalten beviljad pen-
sion i enlighet med grundpensionsskyddet; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
15 b § 

Har en arbetsgivare anordnat pensions-
skyddet för sina arbetstagare enligt lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga ar-
betsförhållanden eller lagen om pension för 
vissa konstnärer och redaktörer i arbetsför-
hållande, fastän denna lag borde ha tilläm-
pats på arbetsförhållandet, skall pensions-
anordningen rättas räknat från ingången av 
kalenderåret före det under vilket pensions-
anstalten har meddelat arbetsgivaren rättel-
sen. Pensionsskydd som för tid före denna 
tidpunkt har anordnats enligt lagen om pen-
sion för arbetstagare i kortvariga arbetsför-
hållanden eller lagen om pension för vissa 
konstnärer och redaktörer i arbetsförhållan-
de förblir i kraft. Arbetstagarens pension 
bestäms likväl enligt denna lag. Pensionsbe-
lopp som har betalts ut enligt lagen om pen-
sion för arbetstagare i kortvariga arbetsför-
hållanden eller lagen om pension för vissa 
konstnärer och redaktörer i arbetsförhållan-
de skall anses som delbetalningar av pen-
sionen. 

15 b § 
Har en arbetsgivare anordnat pensions-

skyddet för sina arbetstagare enligt lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga ar-
betsförhållanden eller lagen om pension för 
konstnärer och särskilda grupper av arbets-
tagare, fastän denna lag borde ha tillämpats 
på arbetsförhållandet, skall pensionsanord-
ningen rättas räknat från ingången av ka-
lenderåret före det under vilket pensionsan-
stalten har meddelat arbetsgivaren rättelsen. 
Pensionsskydd som för tid före denna tid-
punkt har anordnats enligt lagen om pen-
sion för arbetstagare i kortvariga arbetsför-
hållanden eller lagen om pension för konst-
närer och särskilda grupper av arbetstagare 
förblir i kraft. Arbetstagarens pension be-
stäms dock enligt denna lag. Pensionsbe-
lopp som har betalts ut enligt lagen om pen-
sion för arbetstagare i kortvariga arbetsför-
hållanden eller lagen om pension för konst-
närer och särskilda grupper av arbetstagare 
skall anses som delbetalningar av pensio-
nen. 
 

 
 

Särskilda övervakningsbestämmelser 

16 b 
Pensionsanstalt och pensionsskyddscen-

tralen äga rätt att på eget initiativ eller på 

Hörande av vittnen 

16 § 
Pensionsanstalterna och pensionsskydds-

centralen har rätt att på eget initiativ eller på 
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anhållan av vederbörande i och för utredan-
de av föreliggande ärende låta förhöra vitt-
nen vid allmän underrätt. De hava även rätt 
att erhålla handräckning av myndigheterna. 
 

anhållan av den som saken gäller för utred-
ning av ett ärende som är under behandling 
låta höra vittnen vid en allmän underrätt. 
 

 
 
 

17 § 
En arbetsgivare är skyldig att lämna pen-

sionsanstalterna, pensionsskyddscentralen 
och en besvärsmyndighet som avses i denna 
lag alla uppgifter som behövs för verkstäl-
ligheten av denna lag. Nämnda anstalter har 
rätt att i arbetsgivarens böcker granska upp-
gifternas riktighet. Till den del arbetsgiva-
ren underlåter att sända in nämnda uppgifter 
eller gör detta senare än vad som närmare 
stadgas genom förordning, påförs arbetsgi-
varen enligt uppskattning en till högst dub-
belt belopp förhöjd försäkringspremie, om 
det inte finns särskilda skäl för att avstå från 
förhöjning. Pensionsskyddscentralen med-
delar vid behov närmare anvisningar om på-
förande av förhöjning och om avstående 
från sådan. Vad som ovan stadgas om ar-
betsgivare gäller i tillämpliga delar även de 
myndigheter och inrättningar som beviljar 
förmåner som avses i 6 a 

Statlig, kommunal eller annan offentligt-
rättslig myndighet eller anstalt, läkare i of-
fentlig tjänst, sjukhus samt försäkrings- el-
ler pensionsanstalt och pensionsstiftelse, 
som bedriva lagstadgad försäkring, äro 
skyldiga att på begäran avgiftsfritt tillställa i 
denna lag avsedd pensionsanstalt, pensions-
skyddscentralen och besvärsmyndighet 
samt försäkringsanstalt, som bedriver lag-
stadgad försäkring, alla på avgörandet i fö-
religgande ärende inverkande uppgifter, 
som de hava i sin besittning. Pensionsan-
stalt och pensions- skyddscentralen äro 
skyldiga att erlägga skäligt arvode för lä-
karutlåtande, som givits på grund av i detta 
moment föreskriven skyldighet. 

Pensionsanstalten skall för utmätning på 
begäran av behörig myndighet meddela det 
pensionsbelopp som den betalar samt de 
uppgifter som den har om övriga anstalter 
som betalar utkomstförmåner till pensions-
tagaren. Vad som ovan stadgas om pen-
sionsanstalten gäller i tillämpliga delar även 

Erhållande, hemlighållande och utlämnan-
de av uppgifter 

17 § 
Arbetsgivaren är skyldig att till pensions-

anstalterna och pensionsskyddscentralen 
lämna ut namn, personbeteckning, datum 
när anställningen började och när den slu-
tade samt löne- och tjänstgöringstidsuppgif-
ter gällande sina anställda i arbetsförhål-
landen enligt denna lag. Dessutom är ar-
betsgivaren skyldig att till pensionsanstal-
terna och pensionsskyddscentralen lämna 
ut uppgifter om de anställningar som fort-
går vid kalenderårets slut samt om övriga 
faktorer som påverkar arbetsgivarens skyl-
dighet att teckna försäkring och försäk-
ringspremien. Närmare bestämmelser om 
de ovan avsedda uppgifterna och utläm-
nandet av dessa ges genom förordning av 
statsrådet. Om arbetsgivaren underlåter att 
lämna de ovan avsedda uppgifterna eller 
gör detta senare än vad som bestäms i 
statsrådets förordning, påför pensionsan-
stalten arbetsgivaren enligt uppskattning en 
till högst dubbelt belopp förhöjd försäk-
ringspremie, om det inte finns särskilda 
skäl för att avstå från förhöjning. 

Utöver det som bestäms i 1 mom. är ar-
betsgivaren skyldig att på begäran lämna 
pensionsanstalterna, pensionsskyddscentra-
len och en besvärsinstans som avses i den-
na lag alla de uppgifter om arbetstagarens 
arbete och arbetsförhållanden samt övriga 
motsvarande uppgifter som kan erhållas av 
arbetsgivaren och som är nödvändiga för 
avgörandet av ett anhängigt ärende eller 
som i övrigt skall beaktas vid verkställighe-
ten av uppdrag enligt denna lag.  

Då arbetsgivaren ombes lämna uppgifter 
som behövs för behandlingen av arbetsta-
garens pensions- eller rehabiliteringsären-
de, får till arbetsgivaren utan arbetstaga-
rens samtycke meddelas endast de sekre-
tessbelagda uppgifter om arbetstagaren 
som är nödvändiga för att individualisera 
de uppgifter som behövs vid beslutsfattan-
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pensionsskyddscentralen.  
Om det finns skäl att misstänka att en ar-

betsgivare inte har fullgjort sin innehåll-
ningsskyldighet, har pensionsskyddscentra-
len och sådana pensionsanstalter som avses 
i denna lag rätt att utan hinder av sekretess-
stadgandena till skattestyrelsen och läns-
skatteverket lämna information som de er-
hållit vid skötseln av sina uppgifter och som 
behövs för fullgörandet av den övervak-
ningsskyldighet som hör samman med skat-
testyrelsens och länsskatteverkets uppgift 
enligt lagen om förskottsuppbörd . 

det i de nämnda ärendena.  
Pensionsanstalterna och pensionsskydds-

centralen har rätt att i arbetsgivarens hand-
lingar granska riktigheten i de uppgifter 
som avses i 1 och 2 mom. De har också rätt 
att få handräckning av polis och övriga 
myndigheter för att få de ovan avsedda 
uppgifterna. 
 

 
 

17 a § 
Pensionstagare är skyldig att till pen-

sionsanstalten anmäla sådana ändringar som 
inverkar på hans rätt att erhålla pension el-
ler på pensionens belopp.  

Pensionsanstalten kan vid behov av pen-
sionstagaren kräva utredning över omstän-
digheter som påverkar pensionens belopp 
och utredning över att han fortfarande upp-
fyller villkoren för erhållande av pension. 
Har pensionstagaren inte tillställt pensions-
anstalten nämnda utredning inom en av an-
stalten utsatt skälig tid, kan anstalten för-
ordna att utbetalningen av pensionen skall 
avbrytas till dess utredningen inlämnats. 

Arbetsgivaren är även skyldig att till pen-
sionsanstalten på dess begäran lämna de 
uppgifter som avses i 2 mom. och som be-
hövs för att pension skall kunna betalas. 

17 a §  
Pensionsanstalterna, pensionsskyddscen-

tralen och en besvärsinstans enligt denna 
lag har rätt att utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar 
som gäller erhållande av uppgifter 

1) av en försäkrings- och pensionsanstalt 
som verkställer lagstadgad försäkring och 
av myndigheter och andra instanser på vil-
ka tillämpas lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999) få de 
uppgifter som är nödvändiga för avgöran-
det av ett anhängigt ärende eller som i öv-
rigt skall beaktas enligt denna lag eller 
överenskommelser om social trygghet som 
är bindande för Finland eller vid utförandet 
av uppdrag som föreskrivits i internationel-
la rättsakter om social trygghet, 

2) av läkare och andra yrkesutbildade 
personer som avses i lagen om yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården 
(559/1994) och av sådana verksamhetsen-
heter för hälso- och sjukvården som avses i 
2 § 4 punkten lagen om patientens ställning 
och rättigheter (785/1992) samt av den som 
verkställer rehabilitering för avgörandet av 
ett anhängigt ärende få utlåtanden och öv-
riga nödvändiga uppgifter om arbetstaga-
rens hälsotillstånd, vård, arbetsförmåga 
och rehabilitering samt uppgifter ur dennes 
journalhandlingar. 

Pensionsskyddscentralen har på det sätt 
som avses  i det inledande stycket i 1 mom. 
dessutom rätt att  

1)   av  dem  som  beviljat  förmåner  få 
de  uppgifter  om  i  6 a § 2 mom.  avsedda 
förmåner  som  arbetstagaren  beviljats  
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och  som  behövs  för  fastställandet  av 
pensionsgrundande  rätt  till  återstående 
tid  samt  de  uppgifter  om  i 7 f §  1 mom. 
avsedda förmåner som arbetstagarna bevil-
jats  och  som  behövs för fastställandet  av  
arbetspensionstillägget;  de uppgifter  som  
behövs  för  fastställandet av  arbetspen-
sionstillägget  skall,  på  det sätt  pensions-
skyddscentralen  bestämmer, lämnas  till  
pensionsskyddscentralen  för varje  kalen-
derår  före  utgången  av följande  maj  
månad  eller  före  en  annan med  pen-
sionsskyddscentralen  överenskommen  tid-
punkt; 

2) förutom av pensionsanstalterna också 
av landskapet Åland, Folkpensionsanstal-
ten, Statskontoret, Olycksfallsförsäkrings-
anstalternas förbund, Trafikförsäkringscen-
tralen, de försäkringsbolag som sköter lag-
stadgad olycksfalls- och trafikförsäkring, 
Försäkringsbranschens Rehabilitering rf 
samt övriga myndigheter och inrättningar 
inom socialförsäkringen få de personupp-
gifter och övriga uppgifter om det pensions-
skydd och övriga socialskydd som dessa in-
stanser sköter och som behövs för att hand-
ha de uppdrag som nämns i 14 § 1 mom. 6 
punkten. 
 

 
17 b § 

Om en person har uppburit en i denna lag 
avsedd förmån till ett större belopp än vad 
han haft rätt till, skall den förmån som be-
talts utan grund krävas tillbaka.  

Återkrav av en förmån som betalts utan 
grund kan lämnas helt eller delvis därhän 
om detta kan anses skäligt och om utbetal-
ningen av förmånen inte kan anses vara en 
följd av förmånstagarens eller hans företrä-
dares svikliga förfarande eller om det be-
lopp som skall krävas tillbaka är obetydligt. 

En förmån som betalts utan grund får 
även återkrävas genom kvittning mot fram-
tida pensionsrater. Från den pensionsrat 
som i varje enskilt fall skall utbetalas får 
dock inte utan pensionstagarens medgivan-
de avdras mer än en sjättedel av den del av 
pensionsraten som återstår sedan på denna 
har verkställts förskottsinnehållning med 
stöd av lagen om förskottsuppbörd (418/59) 
eller uppburits källskatt med stöd av lagen 

17 b §  
Den som ansöker om pension är skyldig 

att lämna pensionsanstalten de uppgifter 
som är nödvändiga för behandlingen och 
avgörandet av pensionsärendet. 

Pensionstagaren är skyldig att utan 
dröjsmål underrätta pensionsanstalten om 
sådana förändringar i sitt hälsotillstånd, 
sina arbetsinkomster, sina familjeförhål-
landen och övriga faktorer som inverkar på 
pensionstagarens rätt till pension eller på 
pensionens belopp. 

Pensionsanstalten kan av pensionstaga-
ren kräva en utredning över omständigheter 
som påverkar pensionens belopp och en ut-
redning över att pensionstagaren fortfaran-
de uppfyller villkoren för erhållande av 
pension. Har pensionstagaren inte tillställt 
pensionsanstalten dessa utredningar inom 
en av pensionsanstalten utsatt skälig tid, 
kan ärendet avgöras på basis av de uppgif-
ter som finns tillgängliga. 
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om beskattning av begränsat skattskyldig 
för inkomst och förmögenhet (627/78). 

Närmare bestämmelser om en pensions-
sökandes och pensionstagares skyldighet att 
lämna uppgifter som avses i 1—3 mom. ges 
genom förordning av statsrådet. 
 

 
 17 c §  

Pensionsanstalterna, pensionsskyddscen-
tralen och en besvärsinstans enligt denna 
lag har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter 
som de enligt denna lag har rätt att få. Om 
de i 17 a § avsedda uppgifterna behövs i en 
viss form och detta förorsakar den som 
lämnar ut uppgifterna betydande tilläggs-
kostnader, skall kostnaderna dock ersättas. 
Dessutom har en yrkesutbildad person som 
avses i lagen om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården rätt att få skä-
lig ersättning för utlåtanden som ges på ba-
sis av den skyldighet att lämna uppgifter 
som föreskrivs i 17 a § 1 mom. 2 punkten. 
 

 
 17 d § 

Lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet tillämpas på offentligheten i 
pensionsanstaltens och pensionsskyddscen-
tralens handlingar och verksamhet till den 
del som bestäms i 4 § 2 mom. i nämnda lag, 
om inte något annat anges i denna eller i 
någon annan lag. På verkställigheten av 
denna lag tillämpas inte 18 kap. 6, 6 b och 
6 c § lagen om försäkringsbolag 
(1062/1979), 132, 132 a och 132 c § lagen 
om pensionsstiftelser (1774/1995) och inte 
165, 165 a och 165 c § lagen om försäk-
ringskassor (1164/1992). 

På sekretessen gällande handlingar och 
sådana uppgifter i dem som erhållits eller 
uppgjorts vid utförandet av uppdrag som 
föreskrivs i denna lag eller uppdrag som 
hänför sig till verkställandet av denna lag 
samt i fråga om tystnadsplikt och förbud 
mot utnyttjande i fråga om uppgifter som 
erhållits vid utförandet av dessa uppdrag 
tillämpas 22—24 och 35 § lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet också 
när det inte är fråga om handlingar och 
uppgifter som uppgjorts eller erhållits för 
uppdrag som hör till utövandet av offentlig 
makt enligt 4 § 2 mom. i nämnda lag. Be-
träffande utlämnande av uppgifter gäller 
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härvid i tillämpliga delar vad som bestäms i 
7 kap. lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet. 

Utöver det som bestäms i 24 § 1 mom. 20 
punkten lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet är också sådana hand-
lingar och uppgifter sekretessbelagda som 
grundar sig på verkställigheten av denna 
lag och som gäller arbetsgivarens ekono-
miska ställning. 
 

 
 17 e § 

Pensionsanstalterna och pensionsskydds-
centralen skall på arbetstagarens begäran 
lämna ut till honom de uppgifter pensions-
anstalten eller pensionsskyddscentralen in-
nehar gällande arbetstagarens rätt till pen-
sion. Angående en parts rätt att få informa-
tion, rätt att ta del av uppgift om handling-
ar gällande honom själv samt rätt att kon-
trollera sådana uppgifter om honom själv 
som införts i ett register gäller i övrigt det 
som särskilt bestäms härom. 

Pensionsanstalterna har rätt att, utan 
hinder av sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar som gäller erhållande 
av uppgifter, för arbetsgivarens bokföring 
och för fastställandet av försäkringspremier 
som orsakas av förmåner beviljade enligt 
denna lag lämna uppgifter om en förmån 
enligt denna lag som arbetstagaren bevil-
jats och om dess belopp samt för ovan 
nämnda ändamål också lämna övriga nöd-
vändiga uppgifter till den arbetsgivare hos 
vilken den som erhållit förmånen är an-
ställd eller på basis av vars anställning an-
svaret för pensioner och rehabiliterings-
penning bestäms enligt denna lag. 
 

 
 17 f § 

Utöver det som bestäms i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet har 
pensionsanstalterna och pensionsskydds-
centralen rätt att, utan hinder av sekretess-
bestämmelserna och andra begränsningar 
som gäller erhållande av uppgifter, lämna 
uppgifter som grundar sig på verkställighe-
ten av denna lag enligt följande: 

1) till ett livförsäkringsbolag, en pen-
sionskassa eller en pensionsstiftelse som 
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sköter tilläggspensionsskyddet får för den 
löpande skötseln av annat pensionsskydd 
enligt denna lag än frivilligt grupptilläggs-
pensionsskydd som avses i 11 § 1 mom. ut-
lämnas arbetstagarnas namn- och adress-
uppgifter, personbeteckningar, uppgifter 
om pensionernas belopp och de faktorer 
som påverkar pensionens belopp samt övri-
ga nödvändiga uppgifter för ändamål som 
nämns i denna punkt,  

2) till ett livförsäkringsbolag, en pen-
sionskassa eller en pensionsstiftelse får för 
avtalande av villkoren för nytt grupptill-
läggspensionsskydd utlämnas arbetstagar-
nas namn- och adressuppgifter, personbe-
teckningar, uppgifter om pensionernas be-
lopp och om de faktorer som påverkar pen-
sionens belopp samt övriga nödvändiga 
uppgifter för ändamål som nämns i denna 
punkt, om tilläggspensionsskyddet avslutas 
på arbetsgivarens initiativ och ersätts med 
motsvarande nytt tilläggspensionsskydd; 
den som ger den nya tilläggspensionsför-
säkringen skall härvid förete utredning för 
pensionsskyddscentralen om att det nya 
tilläggspensionsskyddet innebär ersättande 
av tidigare tilläggspensionsskydd med nytt 
pensionsskydd, 

3) till ett livförsäkringsbolag, en pen-
sionskassa eller en pensionsstiftelse får för 
fastställande av tilläggspensionsskyddet 
och kostnaderna för det utlämnas uppgifter 
om arbetstagarnas anställningar, pensions-
rätt, ålders- och könsfördelning och om de 
faktorer som påverkar pensionens belopp 
samt, för fastställande av tilläggspensions-
skyddets slutliga innehåll, arbetstagarnas 
namn- och adressuppgifter, personbeteck-
ningar, uppgifter om pensionernas belopp 
och om de faktorer som påverkar pensio-
nens belopp samt övriga nödvändiga upp-
gifter för ändamål som nämns i denna 
punkt; förutsättningar för utlämnandet av 
individualiserade personuppgifter är dock 
att livförsäkringsbolaget, pensionskassan 
eller pensionsstiftelsen har sett till att de 
arbetstagare som omfattas av tilläggspen-
sionsarrangemanget har, efter att försäk-
ringsavtalet eller pensionsarrangemanget 
godkänts, fått behövlig utredning om livför-
säkringsbolagets, pensionskassans eller 
pensionsstiftelsens möjlighet att få de nöd-
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vändiga uppgifterna och att arbetstagaren 
inte uttryckligen avsäger sig tilläggspen-
sionsarrangemanget eller förbjuder utläm-
nandet av uppgifter, 

4) till vederbörande myndighet och organ 
får utlämnas uppgifter som är nödvändiga 
för verkställandet av uppdrag enligt en 
överenskommelse om social trygghet som 
är bindande för Finland eller en internatio-
nell rättsakt om social trygghet, 

5) uppgifter om pension, pensionsrätt el-
ler försäkring som erhållits från en pen-
sionsanstalt som sköter verkställandet av i 
8 § 4 mom. 3—5 och 7—9 punkten nämnda 
lagar och pensionsstadgor får utlämnas till 
Folkpensionsanstalten eller en annan sådan 
mottagare som har rätt att få dessa uppgif-
ter med stöd av lag,  

6) till en myndighet som avses i 4 § 1 
mom. lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet får i fråga om en person 
som erhållit en förmån enligt denna lag ut-
lämnas personbeteckning och övriga indi-
vidualiserade uppgifter, uppgifter om utbe-
talade förmåner, uppgifter om arbetsgiva-
ren och andra härmed jämförbara uppgifter 
som är nödvändiga för det särskilda arbete 
som en myndighet utför för att utreda brott 
och missbruk som riktar sig mot social-
skyddet och för väckande av åtal, dock inte 
uppgifter om hälsotillstånd, 

7) till skatteförvaltningen får utlämnas de 
uppgifter som den behöver för uppfyllandet 
av den övervakningsskyldighet som före-
skrivs i lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996), om det finns skäl att misstän-
ka att arbetsgivaren inte har fullgjort sin 
innehållningsskyldighet, 

8) till en registeransvarig som bedriver 
kreditupplysningsverksamhet får utlämnas 
uppgifter om en utsökningsbar försäkrings-
premiefordran som arbetsgivaren har med 
stöd av denna lag. 

I ovan nämnda fall som avses i 1 mom. 2 
och 3 punkten får pensionsanstalten lämna 
ut uppgifterna endast på det villkoret att 
pensionsskyddscentralen har gett tillstånd 
därtill. 

Pensionsskyddscentralen har på det sätt 
som avses i det inledande stycket i 1 mom. 
dessutom rätt 

1) att till arbetstagarnas grupplivförsäk-
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ringspool, som med fullmakt av livförsäk-
rings- och olycksfallsförsäkringsbolagen 
sköter ersättningsverksamheten gällande 
arbetstagarnas grupplivförsäkring, och till 
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt läm-
na ut namn, personbeteckning och dödsda-
tum för arbetstagare som haft en anställ-
ning som omfattas av denna lag och som 
avlidit före 65 års ålder, arbetstagarnas 
förmånstagares namn och personbeteck-
ningar samt övriga motsvarande uppgifter 
som behövs när det avgörs huruvida förut-
sättningarna för beviljande av grupplivför-
säkringens försäkringssumma uppfylls; 
motsvarande uppgifter har pensionsskydds-
centralen rätt att lämna ut också till Stats-
kontoret och den kommunala pensionsan-
stalten för behandling av ekonomiskt stöd 
motsvarande grupplivförsäkring och 

2) att lämna ut uppgifter som den fått med 
stöd av 17 och 17 a § till de pensionsanstal-
ter som sköter verkställandet av i 8 § 4 
mom. 3—5 och 7—9 punkten nämnda lagar 
och pensionsstadgor och som med stöd av 
lag har rätt att få dessa uppgifter av ar-
betsgivaren, av en instans som nämns i 
17 a § eller av pensionsskyddscentralen. 

Pensionsanstalterna och pensionsskydds-
centralen skall för realiseringen av utläm-
nandet av sådana uppgifter som avses i 1 
mom. 5 punkten och 3 mom. 2 punkten 
komma överens med de pensionsanstalter 
som sköter verkställandet av i 8 § 4 mom. 
3—5 och 7—9 punkten nämnda lagar och 
pensionsstadgor om villkoren för vidareut-
lämnande av uppgifterna. 
 

 
 17 g §  

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag och 
dess ombud har rätt att utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter 
till ett annat företag som hör till samma i 
14 b kap. lagen om försäkringsbolag av-
sedda försäkringsgrupp eller i 18 kap. 6 b § 
2 mom. lagen om försäkringsbolag avsedda 
ekonomiska sammanslutning lämna ut så-
dana uppgifter som omfattas av tystnads-
plikten och som är nödvändiga för skötseln 
av uppgifterna enligt denna lag.  

Utöver det som bestäms i 1 mom. kan ar-
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betspensionsförsäkringsbolaget till ett an-
nat företag som avses i 1 mom. lämna ut de 
uppgifter som behövs för kundbetjäning, 
skötseln av kundförhållanden och annan 
kundhantering. Sådana uppgifter är arbets-
givarens eller företagarens namn, person-
beteckning, företags- och organisations-
nummer och kundbeteckning, uppgifter som 
behövs för kontakter, uppgifter om företa-
gets ägandeförhållanden och försäkrings-
arrangemang och lönesumman samt sådana 
uppgifter i anslutning till kundhanteringen 
som jämställs med dessa uppgifter. 

Vad som i denna lag bestäms om skyldig-
heten att iaktta sekretess och brott mot den 
gäller också dem som har fått en sekretess-
belagd uppgift på grundval av denna para-
graf. 
 

 
 17 h § 

Den som lämnar uppgifter vidare med 
stöd av 17 f och 17 g § ansvarar för att in-
nehållet i de uppgifter som lämnas ut mot-
svarar de uppgifter som den som lämnar ut 
uppgifterna fick av den som gav dem. 

Innan uppgifter lämnas vidare med stöd 
av 17 f § skall den som lämnar ut uppgif-
terna försäkra sig om att den som mottar 
uppgifterna enligt lag har rätt att få de ut-
lämnade uppgifterna av den som har gett 
dem till den som lämnar ut uppgifterna.  
 

 
 17 i § 

Pensionsskyddscentralen och, med dess 
samtycke, pensionsanstalterna har, utöver 
det som bestäms i 29 § 3 mom. lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet, rätt 
att öppna en teknisk anslutning  

1) för en sammanslutning eller inrättning 
som verkställer lagstadgad socialförsäkring 
till sådana uppgifter i sina personregister 
som sammanslutningen eller inrättningen 
med stöd av denna eller en annan lag har 
rätt att få för verkställigheten av sina upp-
gifter, 

2) för myndigheter eller organ som nämns 
i 17 f § 1 mom. 4 och 5 punkten för utläm-
nande av uppgifter som avses i dessa punk-
ter, 

3) för försäkringsbolag som idkar frivillig 



 RP 8/2002 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
   

 

98

pensionsförsäkring som avses i 96 § in-
komstskattelagen (1535/1992) till sådana 
uppgifter i sina register som är nödvändiga 
för att utreda avdrag i beskattningen på ba-
sis av frivillig pensionsförsäkringspremie, 

4) för ett livförsäkringsbolag, en pen-
sionskassa eller en pensionsstiftelse för ut-
lämnande av uppgifter som avses i 17 f § 1 
mom. 1—3 punkten. 

Pensionsskyddscentralen har utöver det 
som bestäms i 1 mom. rätt att öppna teknisk 
anslutning för de i 17 f § 3 mom. 1 och 2 
punkten nämnda instanserna för lämnandet 
av uppgifter som avses i dessa punkter. 

En teknisk anslutning får dock öppnas för 
utlämnande av uppgifter som avses i 17 f § 
1 mom. 5 punkten och 3 mom. 2 punkten 
endast om därom kommits överens enligt 
17 f § 4 mom. 

Med hjälp av teknisk anslutning som öpp-
nats med stöd av denna paragraf får även 
sökas sekretessbelagda uppgifter utan sam-
tycke av den vars intressen sekretessplikten 
är avsedd att skydda. Om det dock är fråga 
om en teknisk anslutning som öppnats med 
stöd av 1 mom. 3 punkten, får med hjälp av 
den sökas sekretessbelagda personuppgifter 
endast med samtycke av personen i fråga. 
 

 
 17 j § 

Pensionsanstalten skall på förhand in-
formera pensionssökanden om var uppgifter 
om honom finns att få och vart uppgifterna 
kan lämnas ut för beslutsfattande. 
 

 
 Straffbestämmelser 

17 k § 
En arbetsgivare eller dennes företrädare 

som uppsåtligen underlåter att sköta för-
säkringsskyldigheten enligt denna lag eller 
till någon som handhar uppdrag enligt den-
na lag lämnar felaktiga uppgifter som är 
nödvändiga enligt denna lag och som på-
verkar försäkringspremien eller vägrar att 
lämna ut dessa uppgifter eller uppsåtligen 
felaktigt innehåller arbetstagarens pen-
sionsavgift som avses i 12 b § 1 mom. skall, 
om inte gärningen med hänsyn till sin men-
lighet eller skadlighet eller andra omstän-
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digheter som har samband med den, be-
dömt som en helhet är ringa eller om inte 
strängare straff för gärningen bestäms nå-
gon annanstans i lag, för brott mot arbets-
givarens skyldigheter enligt lagen om pen-
sion för arbetstagare dömas till böter. 

En arbetsgivare eller dennes företrädare 
som i andra fall än de som avses i 1 mom. 
uppsåtligen underlåter att lämna uppgift 
enligt denna lag eller uppsåtligen lämnar 
felaktiga uppgifter skall, om inte gärningen 
med hänsyn till sin menlighet eller skadlig-
het eller andra omständigheter som har 
samband med den, bedömt som en helhet är 
ringa eller om inte strängare straff för gär-
ningen bestäms någon annanstans i lag, för 
brott mot skyldigheten att lämna uppgifter 
enligt lagen om pension för arbetstagare 
dömas till böter. 

I denna paragraf avses arbetsgivare den 
som låter utföra arbete i ett arbetsförhål-
lande eller därmed jämförbart anställnings-
förhållande samt den som faktiskt utövar 
den beslutanderätt som hör till arbetsgiva-
ren. Arbetsgivarens företrädare avses en 
medlem i ett lagstadgat eller annat beslu-
tande organ hos en juridisk person som är 
arbetsgivare samt den som i arbetsgivarens 
ställe leder eller övervakar arbetet.  

Till straff för ett förfarande som är belagt 
med straff enligt denna paragraf döms den 
mot vars förpliktelser gärningen eller för-
summelsen strider. Vid bedömningen av 
detta skall beaktas dennes ställning, arten 
och omfattningen av hans uppgifter och be-
fogenheter samt även i övrigt hans andel i 
att den lagstridiga situationen uppkommit 
eller fortgått. 
 

 
20 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid behandlingen av ärenden i pensions-

nämnden tillämpas förvaltningsprocessla-
gen (586/1996), om inte något annat be-
stäms särskilt. Om det behövs för att ett 
ärende skall kunna utredas, verkställs i pen-
sionsnämnden muntlig förhandling på det 
sätt som bestäms i 37 § förvaltningspro-
cesslagen. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid behandlingen av ärenden i pensions-

nämnden tillämpas förvaltningsprocessla-
gen (586/1996), om inte något annat be-
stäms särskilt. För att ett ärende skall kunna 
utredas hålls vid behov muntlig förhandling 
i pensionsnämnden på det sätt som bestäms 
i 37 § förvaltningsprocesslagen. I ärenden i 
vilka tystnadsplikt gäller skall muntlig för-
handling ske inom stängda dörrar. Pen-
sionsnämnden kan bestämma att ett ärende 
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skall behandlas inom stängda dörrar, om 
offentlig behandling kunde medföra särskild 
olägenhet för en part. Vid muntlig förhand-
ling skall i övrigt iakttas lagen om offent-
lighet vid rättegång (945/1984). 

Pensionsnämnden har rätt att för utfö-
randet av sina uppdrag enligt denna lag få 
handräckning av polis och övriga myndig-
heter. 

Om pensionsnämndens sammansättning 
och handläggningen av ärenden i pensions-
nämnden bestäms närmare genom förord-
ning av statsrådet. Närmare bestämmelser 
om pensionsnämnden finns i pensions-
nämndens arbetsordning, som social- och 
hälsovårdsministeriet fastställer på det sätt 
som närmare anges genom förordning av 
statsrådet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den      2002 och 

gäller till och med den 31 december 2003. 
Det som bestäms angående pension som 

avses i 8 § 4 mom. 7 punkten i denna lag, 
gäller även pension och familjepension 
motsvarande denna pension som beviljats 
en person som varit anställd hos folkpen-
sionsanstalten.  

Genom denna lag upphävs 3 a och 4 § 
samt 12 f § 1 mom. och 24 § förordningen 
den 23 februari 1962 om pension för ar-
betstagare (183/1962), av dessa lagrum 
3 a § sådan den lyder i förordning 
1506/1995, 4 §  sådan den delvis lyder i 
förordning 542/1990 och 12 § 1 mom. så-
dant det lyder i förordning 655/1991. 

——— 
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2.  
 

Lag  

om temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga ar-

betsförhållanden (134/1962) 10 § 1 och 4 mom. samt 13 a §,  
dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 1 mom. i lag 691/1968 och 4 mom. i lag 314/1995 samt 

13 a § i lag 1332/1999, och 
fogas temporärt till 10 c §, sådan den lyder i lag 560/1993, ett nytt 4 mom. som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10 § 
Arbetsgivare är skyldig att erlägga försäk-

ringspremie, som på framställning av ve-
derbörande arbetspensionskassa eller i 2 § 
avsedd annan pensionsanstalt fastställes av 
social- och hälsovårdsministeriet för alla 
arbetsgivare på samma område till samma 
procenttal av de löner, som arbetsgivaren 
utbetalat till sina i arbetsförhållande stående 
arbetstagare på arbetsområde, som hör till 
denna lags tillämpningsområde. Härvid be-
aktas likväl icke lön, som utbetalats till 
funktionär eller till annan i 1 § 2 mom. eller 
i 3 § avsedd arbetstagare. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Har arbetsgivaren försummat att erlägga 
en försäkringspremie som avses i denna lag 
och rättar han inte, sedan han uppmanats 
därtill, sin försummelse inom en av arbets-
pensionskassan föreskriven skälig tid, kan 
kassan på basis av inhämtad utredning eller, 
om sådan saknas, enligt uppskattning påföra 
arbetsgivaren en försäkringspremie som 
förhöjts till högst det dubbla beloppet. För-
säkringspremie får dock inte påföras för an-
nan tid än för det löpande kalenderåret och 
de fem föregående kalenderåren. En försäk-
ringspremie som påförts av arbetspensions-
kassan jämte en på premien för tiden för be-

10 § 
Arbetsgivaren är skyldig att betala en för-

säkringspremie som social- och hälso-
vårdsministeriet på framställning av arbets-
pensionskassan eller en i 2 § avsedd annan 
pensionsanstalt fastställer för alla arbetsgi-
vare på samma område till samma procent-
tal av de löner som arbetsgivaren utbetalat 
till sina anställda i arbetsförhållande på ett 
arbetsområde som hör till denna lags till-
lämpningsområde. Härvid beaktas likväl 
inte löner som utbetalats till funktionärer el-
ler till andra arbetstagare som avses i 1 § 2 
mom. eller i 3 §. Om tidpunkten och sättet 
för betalning av försäkringspremien be-
stäms närmare genom förordning av stats-
rådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Har arbetsgivaren försummat att betala en 
försäkringspremie som avses i denna lag 
och rättar han inte, sedan han uppmanats 
därtill, sin försummelse inom en av arbets-
pensionskassan föreskriven skälig tid, kan 
kassan på basis av inhämtad utredning eller, 
om sådan saknas, enligt uppskattning påföra 
arbetsgivaren en försäkringspremie som 
förhöjts till högst det dubbla beloppet. För-
säkringspremie får dock inte påföras för an-
nan tid än för det löpande kalenderåret och 
de fem föregående kalenderåren. Arbets-
pensionskassan har även rätt att för den tid 
som försäkringspremien försenats uppbära 
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talningsdröjsmål beräknad årlig dröjsmåls-
ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 
mom. räntelagen får utsökas utan dom eller 
utslag på det sätt som stadgas i lagen om 
indrivning av skatter och avgifter i utsök-
ningsväg (367/61).  

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot 
som avses i 4 § 3 mom. räntelagen 
(633/1982). En försäkringspremie som på-
förts av arbetspensionskassan jämte en på 
premien för betalningsdröjsmålet beräknad 
årlig dröjsmålsränta får utsökas utan dom 
eller utslag på det sätt som bestäms i lagen 
om indrivning av skatter och avgifter i ut-
sökningsväg (367/1961). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 10 c § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pensionsskyddscentralen skall på begä-

ran av arbetstagaren skriftligen delge ho-
nom det enligt första meningen i 9 § 2 mom. 
lagen om pension för arbetstagare ändrade 
sammanlagda lönebelopp för vilket försäk-
ringspremier på grund av hans arbetsför-
hållande har inbetalats till arbetspensions-
kassan.  
 

 
13 a § 

Om inte något annat följer av denna lag, 
gäller i tillämpliga delar 1 § 6 och 7 mom. 3 
§ 2 mom., 3 a §, 4 § 1 och 5 mom., 4 a § 
2—6 mom., 4 b—4 d, 4 f—4 h och 4 j—
4 n §, 5 § 4 och 6 mom., 5 c, 7 f—7 h, 8, 
8 a—8 g, 9, 9 a, 10, 10 a, 10 c och 12 §, 
12 a § 4 och 5 mom., 13 a, 13 b och 14 §, 
15 § 2 mom. samt 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 
17 b, 18, 19 b—19 d, 20, 21, 21 a—21 e, 22 
och 23 § lagen om pension för arbetstagare. 

13 a § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller dessutom i tillämpliga delar 1 § 6 och 
7 mom., 3 § 2 och 3 mom., 3 a §, 4 § 1 och 
5 mom., 4 a § 2—6 mom., 4 b—4 d, 4 f—4 
h och 4 j—4 n §, 5 § 4 och 6 mom., 5 c, 
7 f—7 h, 8, 8 a—8 g, 9, 9 a, 10, 10 a—10 c 
och 12 §, 12 a § 4 och 5 mom., 13 a, 13 b 
och 14 §, 15 § 2 mom., 15 a, 15 b, 16 och 
17 §, 17 a § 1 mom., 17 b—17 e §, 17 f § 1, 
2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 
mom. samt 17 j, 17 k, 18, 19 b—19 d, 20, 
21, 21 a—21 e, 22 och 23 § lagen om pen-
sion för arbetstagare. 

Till den del arbetspensionskassans verk-
samhet inte gäller verkställighet av pen-
sionsskyddet tillämpas på arbetspensions-
kassans verksamhet i tillämpliga delar 165 
och 165 a—165 c § lagen om försäkrings-
kassor (1164/1992). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   2002 och 

gäller till och med den 31 december 2003. 
Genom denna lag upphävs 4, 7 och 8 § 

förordningen den 23 februari 1962 om pen-
sion för arbetstagare i kortvariga arbets-
förhållanden (184/1962), dessa lagrum så-
dana de lyder, 4 § i förordning 1084/1997, 
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7 § i förordning 1131/1985 och 8 § i för-
ordning 543/1990. 

——— 
 

 
 
 
 
 

3.  
 

Lag  

om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen den 26 juli 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbets-

tagare (662/1985) 7 § 4 mom. och 8 § 1 mom., 
dessa lagrum sådana de lyder, 7 § 4 mom. i lag 981/1993 och 8 § 1 mom. i lag 319/1995, 

och  
fogas till 11 § ett nytt 2 mom. som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad 12 §, 13 a § 2 och 3 mom. och 13 b § 
4 mom. lagen om pension för arbetstagare 
stadgar om pensionsanstalter som bedriver 
verksamhet enligt den nämnda lagen, skall 
på motsvarande sätt tillämpas på pensions-
kassan för utövande konstnärer.  

— — — — — — — — — — — — — —  
Det som i 12 §, 13 a § 2 och 3 mom. samt 

13 b § 4 mom. lagen om pension för arbets-
tagare bestäms om pensionsanstalter som 
bedriver verksamhet enligt den nämnda la-
gen skall på motsvarande sätt tillämpas på 
pensionskassan för utövande konstnärer och 
särskilda grupper av arbetstagare. 
 

 
8 § 

Har arbetsgivaren försummat att erlägga 
en försäkringspremie som avses i denna lag 
och rättar han inte, sedan han uppmanats 
därtill, sin försummelse inom en av pen-
sionskassan föreskriven skälig tid, kan pen-
sionskassan på basis av inhämtad utredning 
eller, om sådan saknas, enligt uppskattning 
påföra arbetsgivaren en försäkringspremie 
som förhöjts till högst det dubbla beloppet. 
Försäkringspremie får dock inte påföras för 
annan tid än för det löpande kalenderåret 
och de fem föregående kalenderåren. En 
försäkringspremie som påförts av pensions-
kassan jämte en på premien för betalnings-

8 § 
Har arbetsgivaren försummat att betala en 

försäkringspremie som avses i denna lag 
och rättar han inte, sedan han uppmanats 
därtill, sin försummelse inom en av pen-
sionskassan föreskriven skälig tid, kan pen-
sionskassan på basis av inhämtad komplet-
terande utredning eller, om sådan saknas, 
enligt uppskattning påföra arbetsgivaren en 
försäkringspremie som förhöjts till högst 
det dubbla beloppet. Försäkringspremie får 
dock inte påföras för annan tid än för det 
löpande kalenderåret och de fem föregående 
kalenderåren. Pensionskassan har även rätt 
att för den tid som försäkringspremien för-
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dröjsmålet beräknad årlig dröjsmålsränta 
enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. 
räntelagen får utsökas utan dom eller utslag 
på det sätt som stadgas i lagen om indriv-
ning av skatter och avgifter i utsökningsväg 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

senats uppbära en årlig dröjsmålsränta en-
ligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. 
räntelagen (633/1982). En försäkringspre-
mie som påförts av pensionskassan jämte en 
på premien för betalningsdröjsmålet beräk-
nad årlig dröjsmålsränta får utsökas utan 
dom eller utslag på det sätt som bestäms i 
lagen om indrivning av skatter och avgifter 
i utsökningsväg (367/1961). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 11 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Till den del pensionskassans verksamhet 

inte gäller verkställighet av pensionsskyd-
det tillämpas på pensionskassans verksam-
het i tillämpliga delar 165 och 165 a—
165 c § lagen om försäkringskassor 
(1164/1992). 

——— 
Denna lag träder i kraft den    2002. 
Genom denna lag upphävs 1 § förord-

ningen den 15 november 1985 om pension 
för konstnärer och särskilda grupper av ar-
betstagare (870/1985), sådan den lyder i 
förordning 1085/1997. 

——— 
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4.  
 

Lag  

om temporär ändring av 9 och 17 § lagen om pension för företagare 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras temporärt i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969) 9 § 4 mom. 

och 17 § 1, 4 och 5 mom.,  
av dessa lagrum 9 § 4 mom. sådant det lyder i lag 393/1995 och 17 § 1 mom. sådant det ly-

der i lag 656/2000, och  
fogas temporärt till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1485/1995 samt i nämnda lag 
656/2000, nya 5, 6 och 8 mom., varvid det nuvarande 5 mom. i sin ändrade form blir 7 mom. 
som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En företagare svarar såsom för egen skuld 
för sådana familjemedlemmars försäkrings-
premie som arbetar i hans företag. Om före-
tagarverksamhet som avses i denna lag be-
drivs i form av en sammanslutning eller ett 
samfund, svarar även sammanslutningen el-
ler samfundet för sina delägares på nämnda 
verksamhet grundade försäkringspremier 
såsom för egen skuld. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
En företagare svarar såsom för egen skuld 

för i hans företag arbetande familjemed-
lemmars försäkringspremie. Om företagar-
verksamhet som avses i denna lag bedrivs i 
form av en sammanslutning eller ett sam-
fund, svarar även sammanslutningen eller 
samfundet för sina delägares på nämnda 
verksamhet grundade försäkringspremier 
såsom för egen skuld. Pensionsanstalten 
skall på begäran lämna personer, samman-
slutningar och samfund som avses i detta 
moment de uppgifter som inverkar på an-
svaret enligt detta moment. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
17 § 

Om inte något annat följer av denna lag 
gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 
mom., 3 § 1 och 2 mom., 3 a, 4, 4 a—4 h, 
4 j—4 n §, 5 § 1 mom., 2 mom. 1 punkten, 
3, 4 och 6 mom., 5 a-5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a-
8 g, 9, 9 a, 10 och 10 c §, 11 § 2 och 11 
mom., 12 § 1 mom. 5 punkten och 4 mom. 
samt 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 b—
19 e, 20, 21, 21 a—21 e och 22 § lagen om 
pension för arbetstagare. 

17 § 
Om inte något annat följer av denna lag 

gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 
mom., 3 § 1 och 2 mom., 3 a, 4, 4 a—4 h, 
4 j—4 n §, 5 § 1 mom., 2 mom. 1 punkten 
samt 3, 4 och 6 mom., 5 a—5 c, 7 g, 7 h, 8, 
8 a—8 g, 9, 9 a, 10, 10 b och 10 c §, 11 § 2 
och 11 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten och 4 
mom., 14 och 16 §, 17 a § 1 mom., 17 b—
17 d §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 g och 
17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom., 17 j §, 17 k § 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

2—4 mom. samt 18, 19, 19 b—19 e, 20, 21, 
21 a—21 e och 22 § lagen om pension för 
arbetstagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid tillämpningen av 17 d § 3 mom., 
17 f § 1 mom. 7 och 8 punkten samt 17 k § 
2—4 mom. lagen om pension för arbetsta-
gare likställs en företagare med en arbets-
givare som avses i den nämnda lagen. 

En företagare är skyldig att utan dröjsmål 
lämna pensionsanstalten uppgifter om inle-
dande av företagarverksamhet och om så-
dana väsentliga förändringar i verksamhe-
ten som påverkar eller kan påverka utred-
ningen av försäkringsskyldigheten, juster-
ingen av den fastställda arbetsinkomsten el-
ler skyldigheten att betala försäkringspre-
mier. Likaså är en företagare skyldig att 
utan dröjsmål meddela pensionsanstalten 
om företagarverksamheten upphör. 

Utöver det som bestäms i 5 mom. är en 
företagare skyldig att lämna pensionsan-
stalten begärda uppgifter   som inverkar  på  
skötseln av    försäkringen och på arbetsin-
komsten. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och övriga bestämmelser om rätten att få 
uppgifter har pensionsanstalten och pen-
sionsskyddscentralen rätt att av skattemyn-
digheterna få de uppgifter som är nödvän-
diga för verkställandet av denna lag. Pen-
sionsanstalten och pensionsskyddscentralen 
har rätt att få de nämnda uppgifterna av-
giftsfritt, om de är avsedda för avgörandet 
av ett anhängigt ärende. I annat fall skall 
den som begärt uppgifterna på yrkande av 
skattemyndigheterna betala skäliga kostna-
der för utlämnandet av uppgifterna. 

Pensionsanstalten skall, utöver det som 
någon annanstans i lag bestäms om pen-
sionsanstaltens skyldighet att lämna ut 
uppgifter, lämna ut uppgifter till 

1) Folkpensionsanstalten för beräknandet 
av förmåner enligt sjukförsäkringslagen 
(364/1963), 

2) skatteförvaltningen för fastställandet 
av sjukförsäkringsavgiften enligt sjukför-
säkringslagen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den    2002 och 

gäller till och med den 31 december 2003.  
Genom denna lag upphävs lagen den 25 
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januari 2002 om temporär ändring av 17 § 
lagen om pension för företagare (34/2002) 
samt 2, 3, 3 a och 4 § förordningen den 7 
november 1969 om pension för företagare 
(668/1969) av dessa lagrum 3 a § och 4 § 
sådana de lyder i förordning 1508/1995. 

——— 
 

 
 

5.  
 

Lag  

om temporär ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras temporärt i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 

10 § 5 mom., 18 § samt 19 § 1, 4 och 5 mom.,  
dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 5 mom. i lag 1282/2001, 18 § i lagarna 882/1994 och 

287/1999, 19 § 1 mom. i lag 655/2000 samt 4 och 5 mom. i lag 751/1974, och 
fogas temporärt till lagen nya 19 a—19 c § som följer: 
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En lantbruksföretagare som avses i 1 § 2 
mom. 1, 2 eller 3 punkten svarar såsom för 
egen skuld för försäkringspremierna för en i 
samma företag arbetande make eller med-
lem i familjeföretag samt för den som avses 
i 1 § 2 mom. 5 punkten. Bedrivs den företa-
garverksamhet som avses i denna lag i form 
av en sammanslutning, svarar även sam-
manslutningen såsom för egen skuld för 
sina delägares försäkringspremier på 
grundval av verksamheten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
En lantbruksföretagare som avses i 1 § 2 

mom. 1—3 eller 6 punkten svarar såsom för 
egen skuld för försäkringspremierna för en i 
samma företag arbetande make eller med-
lem i familjeföretag samt för den som avses 
i 1 § 2 mom. 5 punkten. Det ansvar för en 
annans försäkringspremier som avses här 
gäller dock inte en lantbruksföretagare en-
ligt 1 § 2 mom. 1—3 eller 5 punkten som i 
ett företag han eller hon har bestämmande-
rätt i inte bedriver lantbruksföretagarverk-
samhet på grundval av ägande- eller arren-
derätt. Om företagarverksamhet enligt den-
na lag bedrivs i form av en sammanslut-
ning, svarar även sammanslutningen såsom 
för egen skuld för sina delägares försäk-
ringspremier som grundar sig på verksam-
heten. Lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalt skall på begäran lämna personer och 
sammanslutningar som avses i detta mo-
ment de uppgifter som påverkar ansvaret 
enligt detta moment. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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18 § 
Till den pensionsnämnd som avses i 20 § 

lagen om pension för arbetstagare förordnar 
social- och hälsovårdsministeriet på förslag 
av de organisationer som avses i 16 § 3 
mom. för högst tre år i sänder åtminstone 
två ledamöter. 

18 § 
Till den pensionsnämnd som avses i 20 § 

lagen om pension för arbetstagare förordnar 
social- och hälsovårdsministeriet på förslag 
av de organisationer som avses i 16 b § 1 
mom. för högst tre år i sänder åtminstone 
två ledamöter. 

 
19 § 

Om inte något annat följer av denna lag 
gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 
mom., 3 a, 4, 4 a-4 h, 4 j—4 n §, 5 § 1 
mom., 2 mom. 1 punkten, 3, 4 och 6 mom., 
5 a—5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a och 
10 c §, 11 § 2 och 11 mom., 12 § 1 mom. 5 
punkten samt 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 
19 b-19 e, 20, 21, 21 a-21 e och 22 § lagen 
om pension för arbetstagare. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid tillämpningen av 17 och 18 § lagen 
om pension för arbetstagare likställes lant-
bruksföretagare med i sagda lag avsedd ar-
betsgivare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 § 
Om inte något annat följer av denna lag 

gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 
mom., 3 a, 4, 4 a—4 h, 4 j—4 n §, 5 § 1 
mom., 2 mom. 1 punkten samt 3, 4 och 6 
mom., 5 a—5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a—8 g, 9, 9 a 
och 10 c §, 11 § 2 och 11 mom., 12 § 1 
mom. 5 punkten, 14 och 16 §, 17 § 2 och 3 
mom., 17 a § 1 mom., 17 b—17 d §, 17 f  § 
1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 
mom., 17 j §, 17 k § 2—4 mom. samt 18, 19, 
19 b—19 e, 20, 21, 21 a—21 e och 22 § la-
gen om pension för arbetstagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid tillämpningen av 17 § 2 och 3 mom., 
17 d § 3 mom., 17 f § 1 mom. 7 och 8 punk-
ten samt 17 k § 2—4 mom. lagen om pen-
sion för arbetstagare likställs en lantbruks-
företagare med en arbetsgivare som avses i 
den nämnda lagen. 

Till den del pensionsanstaltens verksam-
het inte gäller verkställighet av pensions-
skyddet tillämpas på pensionsanstaltens 
verksamhet i tillämpliga delar 165 och 
165 a—165 c § lagen om försäkringskassor 
(1164/1992). 
— — — — — — — — — — — — — —  

 19 a §  
En lantbruksföretagare är skyldig att utan 

dröjsmål lämna lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt uppgifter om inledande av 
lantbruksföretagarverksamhet och om så-
dana väsentliga förändringar i verksamhe-
ten som påverkar eller kan påverka utred-
ningen av försäkringsskyldigheten, juster-
ingen av den fastställda arbetsinkomsten el-
ler skyldigheten att betala försäkringspre-
mier. Likaså är en lantbruksföretagare 
skyldig att utan dröjsmål meddela pen-
sionsanstalten om företagarverksamheten 
upphör. 
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Utöver det som bestäms i 1 mom. är en 
lantbruksföretagare skyldig att lämna pen-
sionsanstalten begärda uppgifter som in-
verkar på skötseln av försäkringen och på 
arbetsinkomsten. 

 
 19 b § 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
har rätt att vid behandlingen av ett ärende 
enligt denna lag i enskilda fall använda 
uppgifter som den fått för skötseln av övri-
ga uppdrag som anges i de lagar som 
nämns i 16 § om det är uppenbart att dessa 
uppgifter påverkar en förmån enligt denna 
lag och uppgifterna enligt lag skall beaktas 
vid beslutsfattandet och lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt också annars sepa-
rat har rätt till dessa uppgifter. Den som 
ansöker om en förmån skall på förhand 
meddelas om ett eventuellt användande av 
uppgifterna. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och övriga bestämmelser om rätten att få 
uppgifter har lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt och pensionsskyddscentralen 
rätt att av skattemyndigheterna och den re-
gistermyndighet som avses i lagen om 
landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) få 
de uppgifter som är nödvändiga för verk-
ställandet av uppdrag enligt denna lag. 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och 
pensionsskyddscentralen har dessutom rätt 
att av den myndighet som avses i lagen om 
verkställighet av Europeiska gemenskapens 
gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) få 
de uppgifter som är nödvändiga för verk-
ställandet av de uppdrag enligt denna lag 
som gäller fiske. Pensionsskyddscentralen 
och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
har rätt att få de nämnda uppgifterna av-
giftsfritt, om de är avsedda för avgörandet 
av ett anhängigt ärende. I annat fall skall 
den som begärt uppgifterna på yrkande av 
skattemyndigheterna betala skäliga kostna-
der för utlämnandet av uppgifterna. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och övriga bestämmelser om rätten att få 
uppgifter har lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt rätt att av renbeteslagen och 
renbeteslagsföreningen få de uppgifter som 
är nödvändiga för verkställandet av upp-
drag enligt denna lag. Dessa uppgifter skall 
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varje år efter renskötselårets utgång läm-
nas till pensionsanstalten på det sätt som 
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt när-
mare bestämmer. Pensionsskyddscentralen 
och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
har rätt att vid behov även vid andra tid-
punkter få dessa uppgifter av renbeteslagen 
och renbeteslagsföreningen. 

 
 19 c § 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
skall, utöver det som någon annanstans i 
lag bestäms om pensionsanstaltens skyldig-
het att lämna ut uppgifter, lämna ut uppgif-
ter till 

1) de försäkringsbolag som nämns i 19 § 
trafikförsäkringslagen (279/1959) samt till 
trafikförsäkringscentralen och statskontoret 
för fastställande av den årsarbetsförtjänst 
som behövs för beräknandet av ersättning 
för trafikskada, 

2) Folkpensionsanstalten för beräknandet 
av förmåner enligt sjukförsäkringslagen 
(364/1963), 

3) skatteförvaltningen för fastställandet 
av sjukförsäkringsavgiften enligt sjukför-
säkringslagen. 

Om lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalt till en omyndig betalar en sådan för-
säkringssumma ur grupplivförsäkringen för 
lantbruksföretagare som avses i 9 a § skall 
pensionsanstalten utan hinder av bestäm-
melserna om sekretessplikt i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet och 
andra begränsningar som gäller erhållande 
av uppgifter meddela om försäkringssum-
man till den förmyndarmyndighet inom vars 
verksamhetsområde den omyndiga perso-
nen har sin hemkommun enligt lagen om 
hemkommun (201/1994). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   2002 och 

gäller till och med den 31 december 2003.  
Under den tid denna lag är i kraft tilläm-

pas inte 19 § 6 och 7 mom., dessa lagrum 
sådana de lyder, 6 mom. i lag 830/1970 och 
7 mom. i lag 37/1987. 

Genom denna lag upphävs 2, 3, 3 a, 4 och 
12 § förordningen den 7 november 1969 om 
pension för lantbruksföretagare (667/1969), 
av dessa lagrum 3 a § sådan den lyder i 
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förordning 1661/1993, 4 § sådan den lyder 
i förordning 941/1972 och 12 § sådan den 
lyder i förordning 544/1990. 

——— 
 
 
 
 
 

6.  
 

Lag  

om temporär ändring av 24 § lagen om avträdelsepension 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/1974) 24 § 1 mom., 

sådant det lyder i lag 1336/1999, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

24 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelsepension i tillämpliga 
delar 9, 10 c, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 
19 b—19 d, 20, 21, 21 a-21 e och 22 § la-
gen om pension för arbetstagare samt 16—
18 § och 19 § 4 mom. lagen om pension för 
lantbruksföretagare. 

Vid tillämpning av stadgandena i 17 § 2 
mom. lagen om pension för arbetstagare 
likställes pensionsskyddscentralen med i 
nämnda lagrum avsedd statlig myndighet. 

Utan hinder av vad i förordningar som 
givits med stöd av lagen om pension för ar-
betstagare, lagen om pension för arbetsta-
gare i kortvariga arbetsförhållanden 
(134/62), lagen om pension för lantbruksfö-
retagare och lagen om pension för företa-
gare (468/69) är stadgat om pensionsan-
stalternas behörighet, ombesörjer lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt avgö-
rande av i dessa förordningar avsedd pen-
sionsansökan, utbetalning av pension och 
pensionsanstaltens övriga uppgifter i an-
slutning till pensionen, då pensionssökan-
den vid ansökan om pension åtnjuter avträ-
delsepension. 

24 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelsepension dessutom i till-
lämpliga delar 9, 9 a, 10 c och 16 §, 17 a § 
1 mom., 17 b—17 d §, 17 f § 1, 2 och 4 
mom., 17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom., 17 k § 
2—4 mom., 18, 19, 19 b—19 d, 20, 21, 
21 a—21 e § lagen om pension för arbetsta-
gare samt 16—18 och 19 b § samt 19 c § 1 
mom. lagen om pension för lantbruksföreta-
gare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 
 ——— 
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Denna lag träder i kraft den    2002 och 
gäller till och med den 31 december 2003. 

Under den tid denna lag är i kraft tilläm-
pas inte 24 § 2 mom. 

——— 
 

 
 
 

7.  
 

Lag  

om temporär ändring av 43 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lant-

bruksföretagare (1317/1990) 43 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1337/1999, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

43 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för generationsväxlingspension i till-
lämpliga delar 8 g, 9, 9 a och 10 c §, 12 § 1 
mom. 5 punkten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 
17 a §, 18 § 2 och 3 mom., 19 b § 1—4 
mom. samt 19 c § 2—7 mom., 19 d, 20, 21 
och 21 a—21 e § lagen om pension för ar-
betstagare samt 16 och 17 § och 19 § 5—7 
mom. lagen om pension för lantbruksföre-
tagare. 

43 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för generationsväxlingspension dess-
utom i tillämpliga delar 8 g, 9, 9 a och 
10 c §, 12 § 1 mom. 5 punkten, 16 §, 17 § 2 
och 3 mom., 17 a § 1 mom., 17 b—17 d §, 
17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1, 3 
och 4 mom., 17 k § 2—4 mom., 19 b § 1—4 
mom., 19 c § 2—4 mom. samt 19 d, 20, 21 
och 21 a—21 e § lagen om pension för ar-
betstagare samt 16, 17 och 19 b § och 
19 c § 1 mom. lagen om pension för lant-
bruksföretagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   2002 och 

gäller till och med den 31 december 2003. 
——— 
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8. 
 
 
 

Lag  

om temporär ändring av 37 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen den 18 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföre-

tagare (1330/1992) 37 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1338/1999, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

37 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelseersättning i tillämpliga 
delar 9, 9 a och 10 c §, 12 § 1 mom. 5 punk-
ten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a §, 18 § 2 
och 3 mom., 19 b § 1–4 mom. samt 19 c § 
2–7 mom., 19 d, 20, 21 och 21 a–21 e § la-
gen om pension för arbetstagare samt 16–18 
§ och 19 § 5–7 mom. lagen om pension för 
lantbruksföretagare 

37 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelseersättning dessutom i 
tillämpliga delar 9, 9 a och 10 c §, 12 § 1 
mom. 5 punkten, 16 §, 17 a § 1 mom., 
17 b—17 d §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 
17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom., 17 k § 2—4 
mom., 19 b § 1—4 mom., 19 c § 2—4 
mom. samt 19 d, 20, 21 och 21 a—21 e § 
lagen om pension för arbetstagare samt 
16—18 och 19 b § och 19 c § 1 mom. lagen 
om pension för lantbruksföretagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den    2002 och 

gäller till och med den 31 december 2003. 
——— 
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9.  
 
 
 

Lag  

om temporär ändring av 40 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 
(1293/1994) 40 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1339/1999, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

40 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelsestöd i tillämpliga delar 
8 g, 9, 9 a och 10 c §, 12 § 1 mom. 5 punk-
ten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a §, 18 § 2 
och 3 mom., 19 b § 1—4 mom. samt 19 c § 
2—7 mom., 19 d, 20, 21 och 21 a-21 e § la-
gen om pension för arbetstagare samt 16—
18 § och 19 § 5—7 mom. lagen om pension 
för lantbruksföretagare. 

40 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller för avträdelsestöd i tillämpliga delar 
8 g, 9, 9 a och 10 c §, 12 § 1 mom. 5 punk-
ten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a § 1 
mom., 17 b—17 d §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 
17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom., 17 k § 2—4 
mom., 19 b § 1—4 mom., 19 c § 2—4 
mom. samt 19 d, 20, 21 och 21 a—21 e § 
lagen om pension för arbetstagare samt 
16—18 och 19 b § och 19 c § 1 mom. lagen 
om pension för lantbruksföretagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   2002 och 

gäller till och med den 31 december 2003. 
——— 
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10. 
 

Lag  

om ändring av lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) 31 och 64 a §, 
sådana de lyder, 31 § i lag 1346/1990 och 64 a § i lag 1595/1993, 
ändras 1 § 4 mom. 4 punkten, 3 b §, 12 a § 1 mom. och 2 mom. 5 punkten, 16 e § 1 mom. 1 

och 4 punkten, 36 § 1 och 2 mom. samt 62 och 64 §,  
dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 4 mom. 4 punkten i lag 1169/1996, 3 b §, 12 a § 1 mom. 

och 16 e § 1 mom. 1 och 4 punkten i lag 1745/1995, 12 a § 2 mom. 5 punkten i nämnda lag 
1595/1993, 36 §  1 mom. i lag 1046/1999 och 2 mom. i lag 1309/1989, 62 § i lagarna 
1038/1986, 623/1995 och 623/1999 samt 64 § delvis ändrad i lagarna 1/1981 och 1305/1989 
samt i nämnda lagar 1595/1993 och 1169/1996, samt, 

fogas  till 16 e § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 1745/1995, en ny 5 punkt och till la-
gen en ny 63 b § i stället för den 63 b § som upphävdes genom lag 880/1994 som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Denna lag gäller inte en arbetstagare som 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) är anställd i ett arbetsförhållande som 
faller inom tillämpningsområdet för lagen 
om pension för vissa konstnärer och redak-
törer i arbetsförhållande (662/1985). 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
Denna lag gäller inte en arbetstagare som 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) är anställd i ett arbetsförhållande som 

med stöd av 1 § 1 och 2 mom. lagen om 
pension för konstnärer och särskilda grup-
per av arbetstagare (662/1985) faller inom 
tillämpningsområdet för den nämnda lagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
3 § 

För täckandet av det ansvar och de kost-
nader som beaktandet av arbetslöshetstid 
förorsakar, skall den i lagen om arbetslös-
hetskassor (603/84) nämnda centralkassan 
för arbetslöshetskassorna till pensions-
skyddscentralen betala en försäkringspre-
mie för att vidare gottgöras sjömanspen-
sionskassan så som stadgas i 12 c § lagen 
om pension för arbetstagare. Den gottgjorda 
försäkringspremien beaktas vid fastställan-
det av den i 3 § avsedda försäkringspremi-
en. 

3 b § 
För täckandet av det ansvar och de kost-

nader som beaktandet av arbetslöshets- och 
utbildningstid förorsakar, skall den i lagen 
om finansiering av arbetslöshetsförmåner 
(555/1998) nämnda arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden till pensionsskyddscentralen 
betala en försäkringspremie för att vidare 
gottgöras pensionskassan på det sätt som 
bestäms i 12 c § lagen om pension för ar-
betstagare. Den gottgjorda försäkringspre-
mien beaktas vid fastställandet av den för-
säkringspremie som avses i 3 §. 
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12 a § 
Om arbetsoförmågan har börjat innan 360 

dagar har förflutit efter att arbetsförhållan-
det upphörde, skall även tiden mellan ar-
betsoförmågans början och pensionsåldern 
enligt 14 § (återstående tid) räknas såsom 
till pension berättigande tid när den invali-
ditetspension som beviljas på grundval av 
detta arbetsförhållande fastställs. En förut-
sättning är dock att arbetstagaren under det 
år då arbetsoförmågan började och de ome-
delbart föregående tio kalenderåren i minst 
12 månader har handhaft sådant förvärvsar-
bete som berättigar till grundpension enligt 
8 § 4 mom. lagen om pension för arbetsta-
gare och skall försäkras i Finland. När ovan 
nämnda tid om 12 månader räknas ut be-
traktas såsom till pension berättigande tid 
även en sådan kalendermånad under vilken 
arbetstagaren har haft sådana inkomster 
som avses i lagen om pension för arbetsta-
gare i kortvariga arbetsförhållanden, dock 
under förutsättning att inkomsterna för hela 
kalenderåret uppgår till minst det markbe-
lopp som nämns i lagens 5 § 2 mom. En ka-
lendermånad under vilken arbetstagaren har 
haft sådana inkomster som avses i lagen om 
pension för vissa konstnärer och redaktörer 
i arbetsförhållande beaktas på motsvarande 
sätt, om inkomsterna för hela kalenderåret 
uppgår till minst det markbelopp som 
nämns i den sistnämnda lagens 3 § 2 mom. 

Vid beräkning av de 360 dagar som avses 
i 1 mom. beaktas inte de dagar då arbetsta-
garen 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) har fått rehabiliteringspenning enligt en 
lag, ett pensionsreglemente eller en pen-
sionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen 
om pension för arbetstagare eller enligt la-
gen om rehabiliteringspenning (611/91) el-
ler ersättning för inkomstbortfall enligt re-
habiliteringsstadgandena inom olycksfalls- 
eller trafikförsäkringen, eller 
— — — — — — — — — — — — — —  

12 a § 
Om arbetsoförmågan har börjat innan 360 

dagar har förflutit efter att arbetsförhållan-
det upphörde, skall även tiden mellan ar-
betsoförmågans början och pensionsåldern 
(återstående tid) räknas såsom till pension 
berättigande tid när den invaliditetspension 
som beviljas på grundval av detta arbetsför-
hållande fastställs. En förutsättning är dock 
att arbetstagaren under det år då arbets-
oförmågan började och de omedelbart före-
gående tio kalenderåren i minst 12 månader 
har haft ett förvärvsarbete som berättigar till 
grundpension enligt 8 § 4 mom. lagen om 
pension för arbetstagare och skall försäkras 
i Finland. När den ovan avsedda tiden på 12 
månader räknas ut betraktas såsom till pen-
sion berättigande tid även en kalendermå-
nad under vilken arbetstagaren har haft så-
dana inkomster som avses i lagen om pen-
sion för arbetstagare i kortvariga arbetsför-
hållanden, dock under förutsättning att in-
komsterna för hela kalenderåret uppgår till 
minst det belopp som nämns i lagens 5 § 2 
mom. En kalendermånad under vilken ar-
betstagaren har haft sådana inkomster som 
avses i lagen om pension för konstnärer och 
särskilda grupper av arbetstagare beaktas på 
motsvarande sätt, om inkomsterna för hela 
kalenderåret uppgår till minst det belopp 
som nämns i den sistnämnda lagens 3 § 2 
mom.  

Vid beräkning av de 360 dagar som avses 
i 1 mom. beaktas inte de dagar då arbetsta-
garen  
— — — — — — — — — — — — — —  

5) har fått rehabiliteringspenning enligt en 
lag eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 
4 mom. lagen om pension för arbetstagare 
eller enligt lagen om rehabiliteringspenning 
(611/1991) eller ersättning för inkomstbort-
fall enligt rehabiliteringsbestämmelserna 
inom olycksfalls- eller trafikförsäkringen, 
eller  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
16 e § 

Annan pension än deltidspension höjs 
med ett arbetspensionstillägg, om arbetsta-
garen har fått 

1) dagpenning avvägd enligt förtjänstens 
med stöd av lagen om utkomstskydd för ar-

16 e § 
Annan pension än deltidspension höjs 

med ett arbetspensionstillägg, om arbetsta-
garen har fått  

1) dagpenning avvägd enligt förtjänsten 
med stöd av lagen om utkomstskydd för ar-
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betslösa antingen såsom löntagare enligt la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa eller 
såsom i 1 a § 1 mom. 1—3 punkten lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa avsedd 
person som idkar företagsverksamhet, 
 

 

betslösa antingen såsom löntagare enligt 
den nämnda lagen eller såsom i 1 a § 1 
mom. 1—3 punkten i den nämnda lagen av-
sedd person som idkar företagsverksamhet, 
dock inte om arbetstagaren har fått sådan 
dagpenning baserad på tilläggsförsäkring 
som avses i 16 b § i den nämnda lagen, 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) rehabiliteringspenning enligt en lag, ett 

pensionsreglemente eller en pensionsstadga 
som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension 
för arbetstagare eller enligt lagen om reha-
biliteringspenning eller ersättning för in-
komsilortfall enligt rehabiliteringsstadgan-
dena inom olycksfalls- eller trafikförsäk-
ringen, dock inte om rehabiliteringspen-
ningen har betalts som tillägg till pensio-
nen. 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) vuxenutbildningsstöd enligt lagen om 

vuxenutbildningsstöd (1276/2000), eller 
5) rehabiliteringspenning enligt en lag el-

ler en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 
mom. lagen om pension för arbetstagare el-
ler enligt lagen om rehabiliteringspenning 
eller ersättning för inkomstbortfall enligt 
rehabiliteringsbestämmelserna inom olycks-
falls- eller trafikförsäkringen, dock inte om 
rehabiliteringspenningen har betalats som 
tillägg till pensionen. 

 
31 § 

Pensionstagaren är skyldig att till pen-
sionskassan anmäla sådana ändringar som 
inverkar på hans rätt att erhålla pensionens 
belopp. 

Pensionskassan kan av pensionstagaren 
kräva utredning om omständigheter som 
påverkar pensionens belopp och om att han 
fortfarande uppfyller villkoren för erhål-
lande av pension. Har pensionstagaren inte 
tillställt pensionskassan denna utredning 
inom en av kassan utsatt skälig tid, kan kas-
san besluta att utbetalningen av pensionen 
skall avbrytas till dess utredningen har in-
lämnats. 

Arbetsgivaren är även skyldig att till pen-
sionskassan på dess begäran lämna de 
uppgifter som avses i 2 mom. och som be-
hövs för att pension skall kunna betalas. 

31 § 
(upphävs) 

 
36 § 

Pensionskassans fullmäktige utnämner för 
fyra kalenderår i sänder pensionskassans 
styrelse, som består av fem medlemmar. 
För varje medlem utses en personlig sup-
pleant. På framställning av social- och häl-
sovårdsministeriet utses en styrelsemedlem 
som även skall vara styrelsens ordförande. 
Av de övriga medlemmarna skall två före-
träda redarna och två sjöfolket. Av sjöfol-
kets representanter skall den ena företräda 
manskapet och den andra befälet. Den med-

36 § 
Social- och hälsovårdsministeriet utnäm-

ner, med de undantag som anges nedan, för 
fyra kalenderår i sänder pensionskassans 
styrelse, som består av fem medlemmar och 
av de personliga suppleanter som har ut-
setts för dem. Av dessa är den medlem som 
ministeriet utser ordförande och samtidigt 
representant för staten, och denna medlems 
suppleant är vice ordförande. Av de övriga 
medlemmarna skall två företräda redarna 
och två sjöfolket. Av sjöfolkets representan-
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lem som representerar befälet utses för ett 
kalenderår i sänder så att däcksbefälet och 
maskinbefälet turvis är företrädda i styrel-
sen. 

Pensionskassans fullmäktige skall innan 
de medlemmar och de suppleanter för dem 
som företräder redarna och sjöfolket utses 
inhämta förslag från varje erkänd organisa-
tion inom respektive område. När styrelsen 
utses skall fullmäktige följa förslagen. För 
att ett förslag skall bli beaktat skall det i 
fråga om varje särskild medlem och supple-
ant omfatta dubbelt så många kandidater 
som det antal som skall utses. Om en orga-
nisation inom den tid som fullmäktige har 
utsatt inte framställer ett korrekt förslag, 
skall fullmäktige likväl utse representanter 
för den. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

ter skall den ena företräda manskapet och 
den andra befälet. Den medlem som repre-
senterar befälet utses för ett kalenderår i 
sänder så att däcksbefälet och maskinbefä-
let turvis är företrädda i styrelsen.  

Social- och hälsovårdsministeriet skall 
innan de medlemmar och de suppleanter för 
dem som företräder redarna och sjöfolket 
utses inhämta förslag från varje erkänd or-
ganisation inom respektive område. När 
styrelsen utses skall ministeriet följa försla-
gen. För att ett förslag skall bli beaktat skall 
det i fråga om varje särskild medlem och 
suppleant omfatta dubbelt så många kandi-
dater som det antal som skall utses. Om en 
organisation inom den tid som ministeriet 
har utsatt inte framställer ett korrekt förslag, 
skall ministeriet likväl utse representanter 
för den. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
62 § 

Om arbetsgivaren eller hans representant 
med uppsåt ger oriktiga upplysningar om 
fakta som behövs enligt denna lag och som 
inverkar på försäkringspremien, eller om 
han med uppsåt vägrar att lämna uppgifter 
eller innehåller i denna lag nämnd försäk-
ringspremie på oriktigt sätt på en försäkrads 
lön, skall han dömas till böter, om inte 
strängare straff för gärningen stadgas i an-
nan lag. 

Allmän åklagare får inte väcka åtal för ett 
brott som nämns i 1 mom., om inte målsä-
ganden har anmält brottet till åtal. 

62 § 
En arbetsgivare eller dennes företrädare 

som uppsåtligen underlåter att sköta för-
säkringsskyldigheten enligt denna lag eller 
till någon som handhar uppdrag enligt den-
na lag lämnar felaktiga uppgifter som är 
nödvändiga enligt denna lag och som på-
verkar försäkringspremien eller vägrar att 
lämna ut dessa uppgifter eller uppsåtligen 
felaktigt innehåller en försäkringspremie 
som avses i 5 § 1 mom. skall, om inte gär-
ningen med hänsyn till sin menlighet eller 
skadlighet eller andra omständigheter som 
har samband med den, bedömt som en hel-
het är ringa eller om inte strängare straff 
för gärningen bestäms någon annanstans i 
lag, för brott mot arbetsgivarens skyldighe-
ter enligt lagen om sjömanspensioner dö-
mas till böter. 

En arbetsgivare eller dennes företrädare 
som i andra fall än de som avses i 1 mom. 
uppsåtligen underlåter att lämna uppgifter 
enligt denna lag eller uppsåtligen lämnar 
felaktiga uppgifter skall, om inte gärningen 
med hänsyn till sin menlighet eller skadlig-
het eller andra omständigheter som har 
samband med den, bedömt som en helhet är 
ringa eller om inte strängare straff för gär-
ningen bestäms någon annanstans i lag, för 
brott mot skyldigheten att lämna uppgifter 
enligt lagen om sjömanspensioner dömas 
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till böter. 
I denna paragraf avses arbetsgivare den 

som låter utföra arbete i ett arbetsförhål-
lande eller därmed jämförbart anställnings-
förhållande samt den som faktiskt utövar 
den beslutanderätt som hör till arbetsgiva-
ren. Arbetsgivarens företrädare avses en 
medlem i ett lagstadgat eller annat beslu-
tande organ hos en juridisk person som är 
arbetsgivare samt den som i arbetsgivarens 
ställe leder eller övervakar arbetet.  

Till straff för ett förfarande som är belagt 
med straff enligt denna paragraf döms den 
mot vars förpliktelser gärningen eller för-
summelsen strider. Vid bedömningen av 
detta skall beaktas dennes ställning, arten 
och omfattningen av hans uppgifter och be-
fogenheter samt även i övrigt hans andel i 
att den lagstridiga situationen uppkommit 
eller fortgått.  

 
 63 b § 

Pensionskassan har rätt att på eget initia-
tiv eller på anhållan av den som saken gäll-
er för utredning av ett ärende som är under 
behandling låta höra vittnen vid en allmän 
underrätt. 

 
64 § 

Pensionskassan äger rätt att på eget initi-
ativ eller på anhållan av vederbörande för 
utredning av ärende, som handlägges av 
kassan, låta höra vittnen vid allmän under-
rätt.  

Arbetsgivare är skyldig att lämna Sjö-
manspensionskassan och en besvärsmyn-
dighet som avses i denna lag alla uppgifter 
som behövs för verkställigheten av denna 
lag. Nämnda anstalter har rätt att i arbets-
givarens böcker granska uppgifternas rik-
tighet. Till den del arbetsgivaren underlåter 
att sända in nämnda uppgifter eller gör det-
ta senare än vad som närmare stadgas ge-
nom förordning, kan arbetsgivaren påföras 
enligt uppskattning en till högst dubbelt be-
lopp förhöjd försäkringspremie så som 
stadgas i 7 §. Vad som ovan stadgas om ar-
betsgivare gäller i tillämpliga delar även de 
myndigheter och inrättningar som beviljar 
förmåner som avses i 12 a och 16 b §§.  

Statlig, kommunal eller annan offentlig-
rättslig myndighet eller anstalt, läkare i of-
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fentlig tjänst, sjukhus samt försäkrings- el-
ler pensionsanstalt och pensionsstiftelse, 
som bedriver lagstadgad försäkringsverk-
samhet, är skyldiga att på begäran avgifts-
fritt tillställa pensionskassan, försäkrings-
domstolen och försäkringsanstalt, som be-
driver lagstadgad försäkringsverksamhet, 
alla på avgörandet i ett i denna lag angivet 
ärende, som behandlas, inverkande uppgif-
ter, som de förfogar över. Pensionskassan 
är skyldig att erlägga skäligt arvode för lä-
karutlåtande, som avgivits på grundvalen 
av en i detta moment föreskriven skyldighet. 

Pensionskassan skall för utmätning på 
begäran av behörig myndighet meddela det 
pensionsbelopp som den betalar samt de 
uppgifter som den har om övriga anstalter 
som betalar utkomstförmåner till pensions-
tagaren. 

Om det finns skäl att misstänka att en ar-
betsgivare inte har fullgjort sin innehåll-
ningsskyldighet, har pensionskassan rätt att 
utan hinder av sekretesstadgandena till 
skattestyrelsen och länsskatteverket lämna 
information som den erhållit vid skötseln av 
sina uppgifter och som behövs för fullgö-
randet av den övervakningsskyldighet som 
hör samman med skattestyrelsens och läns-
skatteverkets uppgift enligt lagen om för-
skottsuppbörd (418/1959). 
 

64 a § 
Pensionstagaren är skyldig att till Sjö-

manspensionskassan anmäla sådana änd-
ringar som inverkar på hans rätt att erhålla 
pension eller på pensionens belopp.  

Sjömanspensionskassan kan av pensions-
tagaren kräva utredning över omständighe-
ter som påverkar pensionens belopp och ut-
redning över att han fortfarande uppfyller 
villkoren för erhållande av pension. Har 
pensionstagaren inte tillställt Sjömanspen-
sionskassan utredningen inom en av kassan 
utsatt skälig tid, kan Sjömanspensionskas-
san besluta att utbetalningen av pensionen 
skall avbrytas till dess utredningen inläm-
nats.  

Arbetsgivaren är även skyldig att till Sjö-
manspensionskassan på dess begäran läm-
na de uppgifter som avses i 2 mom. och som 
behövs för att pension skall kunna betalas. 

(upphävs) 
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 64 § 
Om inte något annat följer av denna lag, 

gäller i tillämpliga delar dessutom 17 §, 
17 a § 1 mom., 17 b—17 e §, 17 f § 1, 2 och 
4 mom., 17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom. samt 
17 j § lagen om pension för arbetstagare. 

Till den del pensionskassans verksamhet 
inte gäller verkställighet av pensionsskyd-
det tillämpas på pensionskassans verksam-
het i tillämpliga delar 165 och 165 a—
165 c § lagen om försäkringskassor 
(1164/1992). 

——— 
Denna lag träder i kraft den    2002. 
Genom denna lag upphävs 7 § förord-

ningenden 12 april 1991  om sjömanspen-
sioner (654/1991). 

——— 
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11.  
 

Lag  

om ändring av lagen om statens pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/1966) 18 § 12 och 13 mom., 
dessa lagrum sådana de lyder i lag 103/1989, 
ändras 23 a § 4 mom. och 26 §,  
dessa lagrum sådana de lyder, 23 a § 4 mom. i lag 293/1999 och 26 § delvis ändrad  i lag 

1528/1993, samt 
fogas till 23 a §, sådan den lyder i lagarna 229/1991 och 1231/1995 samt i nämnda lag 

293/1999, ett nytt 5 mom., varvid de nuvarande 5—7 mom. blir 6—8 mom., samt till lagen 
nya 26 a—26 f § som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

18 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Varje förmånstagare är skyldig att till 
statskontoret anmäla ändringar som inver-
kar på hans rätt att få pension eller på pen-
sionens belopp. 

Statskontoret kan av förmånstagaren krä-
va utredning över omständigheter som på-
verkar pensionens belopp, och utredning 
över att han fortfarande uppfyller villkoren 
för pensionen. Har pensionstagaren inte 
tillställt statskontoret sådan utredning inom 
en utsatt skälig tid, kan statskontoret beslu-
ta att utbetalningen av pensionen skall av-
brytas till dess utredning inlämnas. 
 

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

 
23 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid behandlingen av ärenden i statens 

pensionsnämnd tillämpas förvaltningspro-
cesslagen (586/1996), om inte något annat 
bestäms särskilt. Om det behövs för att ett 
ärende skall kunna utredas, verkställs i sta-
tens pensionsnämnd muntlig förhandling på 
det sätt som bestäms i 37 § förvaltningspro-
cesslagen. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid behandlingen av ärenden i statens 

pensionsnämnd tillämpas förvaltningspro-
cesslagen (586/1996), om inte något annat 
bestäms särskilt. Om det behövs för att ett 
ärende skall kunna utredas, verkställs i pen-
sionsnämnden muntlig förhandling på det 
sätt som bestäms i 37 § förvaltningspro-
cesslagen. I ärenden i vilka tystnadsplikt 
gäller skall muntlig förhandling ske inom 
stängda dörrar. Pensionsnämnden kan be-
stämma att ett ärende skall behandlas inom 
stängda dörrar, om offentlig behandling 
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kunde medföra särskild olägenhet för en 
part. Vid muntlig förhandling skall i övrigt 
iakttas lagen om offentlighet vid rättegång 
(945/1984). 

Statens pensionsnämnd har rätt att för ut-
förandet av sina uppdrag enligt denna lag 
få handräckning av polis och övriga myn-
digheter. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
26 § 

Kommunernas och andra offentligrättsliga 
samfunds myndigheter och inrättningar, 
pensionsskyddscentralen, försäkrings- och 
pensionsanstalterna, privata arbetsgivare 
och sjukhusen samt myndigheter och inrätt-
ningar som beviljar i 5 a och 10 a §§ nämn-
da förmåner är skyldiga att på begäran av-
giftsfritt meddela statskontoret uppgifter 
som de innehar och som kan inverka på av-
görandet av ett pensionsärende som är un-
der behandling eller på utbetalningen av 
pension, likväl med iakttagande av vad som 
i någon annan lag stadgas om tystnadsplikt. 
För läkarutlåtanden och läkarintyg skall 
dock skälig ersättning betalas. 

Statskontoret må i enlighet med finans-
ministeriets anvisningar med de myndighe-
ter och inrättningar, som draga försorg om 
det på tjänste- eller arbetsförhållande base-
rade pensionsskyddet, samt pensions-
skyddscentralen träffa avtal om nödigt sam-
arbete vid verkställigheten av pensions-
skyddet och ersättande av därav föranledda 
kostnader. 

26 §  
Statskontoret och en besvärsinstans enligt 

denna lag har rätt att utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter 

1) av en försäkrings- och pensionsanstalt 
som verkställer lagstadgad försäkring, av 
myndigheter och andra instanser på vilka 
tillämpas lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet (621/1999) och av priva-
ta arbetsgivare få de uppgifter som är nöd-
vändiga för avgörandet av ett anhängigt 
ärende eller som i övrigt skall beaktas en-
ligt denna lag eller överenskommelser om 
social trygghet som är bindande för Fin-
land eller vid utförandet av uppdrag som 
föreskrivits i andra internationella rättsak-
ter om social trygghet, 

2) av läkare och andra yrkesutbildade 
personer som avses i lagen om yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården 
(559/1994) och av sådana verksamhetsen-
heter för hälso- och sjukvården som avses i 
2 § 4 punkten lagen om patientens ställning 
och rättigheter (785/1992) samt av den som 
verkställer rehabilitering för avgörandet av 
ett anhängigt ärende få utlåtanden och öv-
riga nödvändiga uppgifter om pensionssö-
kandens hälsotillstånd, vård, arbetsförmåga 
och rehabilitering samt uppgifter ur dennes 
journalhandlingar. 

Statskontoret och besvärsinstansen har 
rätt att få uppgifterna enligt 1 mom. avgifts-
fritt. En yrkesutbildad person som avses i 
lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården har likväl rätt att få 
skälig ersättning för utlåtanden som ges på 
basis av den skyldighet att lämna uppgifter 
som föreskrivs i 1 mom. 2 punkten.  
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 26 a § 
Den som ansöker om pension är skyldig 

att lämna statskontoret de uppgifter som är 
nödvändiga för behandlingen och avgöran-
det av pensionsärendet.  

Pensionstagaren är skyldig att utan 
dröjsmål underrätta statskontoret om såda-
na förändringar i sitt hälsotillstånd, sina 
arbetsinkomster, sina familjeförhållanden 
och övriga faktorer som inverkar på pen-
sionstagarens rätt till pension eller på pen-
sionens belopp. 

Statskontoret kan av pensionstagaren 
kräva en utredning över omständigheter 
som påverkar pensionens belopp och en ut-
redning över att pensionstagaren fortfaran-
de uppfyller villkoren för erhållande av 
pension. Har pensionstagaren inte tillställt 
statskontoret dessa utredningar inom en av 
statskontoret utsatt skälig tid, kan ärendet 
avgöras på basis av de uppgifter som finns 
tillgängliga. 

 
 26 b §  

Arbetsgivaren är skyldig att åtminstone 
en gång i kvartalet på det sätt som statskon-
toret bestämmer meddela statskontoret 
namn, personbeteckning, datum för inle-
dande och avslutande av anställningen eller 
ett arbete som utförs på basis av ett upp-
drags- eller konsultavtal eller ett liknande 
arrangemang enligt 1 § 2 mom., uppgifter 
om löner och arvoden samt uppgifter om 
tjänstgöringstider och avbrott i fråga om 
förmånstagare som omfattas av denna lag. 
Dessutom är arbetsgivaren skyldig att läm-
na statskontoret uppgifter om löner och ar-
voden för de ovan nämnda anställningar 
och arbeten som fortgår vid kalenderårets 
slut samt övriga uppgifter som gäller för-
månstagarnas pensionsrätt och arbetsgiva-
rens betalningsskyldighet. Om arbetsgiva-
ren underlåter att meddela statskontoret de 
ovan avsedda uppgifterna eller meddelar 
dem senare än vad statskontoret bestäm-
mer, kan det bestämmas att den pensions-
avgift som avses i 4 § lagen om statens pen-
sionsfond (1372/1989) skall betalas till 
högst det dubbla beloppet. 

Utöver det som bestäms i 1 mom. är ar-
betsgivaren skyldig att på begäran lämna 
statskontoret och en besvärsinstans som av-
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ses i denna lag alla de uppgifter om en av 
denna lag omfattad förmånstagares arbete 
och arbetsförhållanden samt övriga mot-
svarande uppgifter som kan erhållas av ar-
betsgivaren och som är nödvändiga för av-
görandet av ett anhängigt ärende eller som 
i övrigt skall beaktas vid verkställigheten av 
uppdrag enligt denna lag.  

Då arbetsgivaren ombes lämna uppgifter 
som behövs för behandlingen av pensions-
sökandens pensions- eller rehabiliterings-
ärende, får till arbetsgivaren utan förmåns-
tagarens samtycke meddelas endast de sek-
retessbelagda uppgifter om förmånstagaren 
som är nödvändiga för att individualisera 
de uppgifter som behövs vid beslutsfattan-
det i de nämnda ärendena.  

Statskontoret har rätt att i arbetsgivarens 
handlingar granska riktigheten i de uppgif-
ter som avses i 1 och 2 mom. 

Statskontoret för register över de uppgif-
ter som det får med stöd av denna paragraf 
och 26 § och som påverkar rätten till pen-
sion för förmånstagare som omfattas av 
denna lag. 

 
 26 c § 

Statskontoret har rätt att, utan hinder av 
den sekretessplikt som föreskrivs i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
och andra begränsningar som gäller erhål-
lande av uppgifter, för arbetsgivarens bok-
föring och för fastställandet av sådana av-
gifter enligt 4 § lagen om statens pensions-
fond som orsakas av förmåner beviljade en-
ligt denna lag lämna uppgifter om en för-
mån enligt denna lag som pensionstagaren 
beviljats och om dess belopp samt för ovan 
nämnda ändamål också lämna övriga nöd-
vändiga uppgifter till den arbetsgivare hos 
vilken den som erhållit förmånen är an-
ställd eller på basis av vars anställning ar-
betsgivarens avgift bestäms. Statskontoret 
har också rätt att meddela den arbetsgivare 
från vars tjänst en förmånstagare avgår 
med pension den beviljade pensionens art 
samt tidpunkten för pensionens början och 
slut för att arbetsgivaren skall kunna avslu-
ta anställningen. 

 
 26 d § 

Utöver det som bestäms i lagen om offent-
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lighet i myndigheternas verksamhet har 
statskontoret rätt att, utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter, 
lämna uppgifter som grundar sig på verk-
ställigheten av denna lag enligt följande: 

1) till vederbörande myndighet och organ 
får utlämnas de uppgifter som är nödvändi-
ga för verkställandet av uppdrag enligt en 
överenskommelse om social trygghet som 
är bindande för Finland eller en internatio-
nell rättsakt om social trygghet,  

2) till pensionsskyddscentralen och de 
pensionsanstalter som sköter verkställandet 
av i 8 § 4 mom. 1—3, 5 och 7—13 punkten 
lagen om pension för arbetstagare nämnda 
lagar och pensionsstadgor och som med 
stöd av lag har rätt att få dessa uppgifter av 
arbetsgivaren, av en instans som nämns i 
26 § eller av pensionsskyddscentralen får 
utlämnas uppgifter som statskontoret fått 
med stöd av 26 och 26 b §. 

3) uppgifter om pension, pensionsrätt el-
ler försäkring som erhållits från pensions-
skyddscentralen eller en pensionsanstalt 
som sköter verkställandet av i 8 § 4 mom. 
1—3, 5 och 7—13 punkten lagen om pen-
sion för arbetstagare nämnda lagar och 
pensionsstadgor får utlämnas till Folkpen-
sionsanstalten eller en annan sådan motta-
gare som har rätt att få dessa uppgifter med 
stöd av lag, 

4) till en myndighet som avses i 4 § 1 
mom. lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet får i fråga om en förmåns-
tagare som erhållit en förmån enligt denna 
lag utlämnas personbeteckning och övriga 
individualiserade uppgifter, uppgifter om 
utbetalade förmåner, uppgifter om arbets-
givaren och andra härmed jämförbara 
uppgifter som är nödvändiga för det sär-
skilda arbete som en myndighet utför för att 
utreda brott och missbruk som riktar sig 
mot socialskyddet och för väckande av åtal, 
dock inte uppgifter om hälsotillstånd, 

5) till skatteförvaltningen får utlämnas de 
uppgifter som är nödvändiga för uppfyllan-
det av den övervakningsskyldighet som fö-
reskrivs i lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996), om det finns skäl att misstän-
ka att arbetsgivaren inte har fullgjort sin 
innehållningsskyldighet, 
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6) till arbetstagarnas grupplivförsäk-
ringspool, som med fullmakt av livförsäk-
rings- och  olycksfallsförsäkringsbolagen  
sköter ersättningsverksamheten  gällande  
arbetstagarnas grupplivförsäkring, och till 
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får, i 
fråga om förmånstagare som haft en an-
ställning enligt denna lag eller ett arbete 
som utförts på basis av ett uppdrags- eller 
konsultavtal eller ett liknande arrangemang 
enligt 1 § 2 mom. och som avlidit före 65 
års ålder, utlämnas namn, personbeteck-
ning, dödsdatum, uppgifter i anslutning till 
anställningar eller till arbete utfört på basis 
av i 1 § 2 mom. avsedda uppdrags- eller 
konsultavtal eller liknande arrangemang, 
förmånstagarnas namn och personbeteck-
ningar  samt  övriga  motsvarande uppgif-
ter  som  behövs  när  det avgörs huruvida  
förutsättningarna  för  beviljande av  
grupplivförsäkringens  försäkringssumma 
uppfylls,  samt  motsvarande  uppgifter  till 
statskontoret  och  den  kommunala pen-
sionsanstalten  för  behandling  av ekono-
miskt  stöd  motsvarande  grupplivförsäk-
ring. 

Statskontoret skall för realiseringen av 
utlämnandet av sådana uppgifter som avses 
i 1 mom. 2 och 3 punkten komma överens 
med pensionsskyddscentralen och pen-
sionsanstalterna om villkoren för vidareut-
lämnande av uppgifterna. 

Innan uppgifter lämnas ut med stöd av 
denna paragraf skall statskontoret försäkra 
sig om att den som mottar uppgifterna en-
ligt lag har rätt att få de utlämnade uppgif-
terna av den som ursprungligen lämnade ut 
dem. Statskontoret ansvarar för att innehål-
let i de uppgifter som lämnas ut motsvarar 
de uppgifter som det fick av den som ur-
sprungligen lämnade uppgifterna. 

 
 26 e § 

Statskontoret har, utöver det som bestäms 
i 29 § 3 mom. lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet, rätt att öppna en 
teknisk anslutning  

1) för en sammanslutning eller inrättning 
som verkställer lagstadgad socialförsäkring 
till sådana uppgifter i sina personregister 
som sammanslutningen eller inrättningen 
med stöd av denna eller en annan lag har 
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rätt att få för verkställigheten av sina upp-
gifter, 

2) för myndigheter eller organ som nämns 
i 26 d § 1 mom. 1—3 och 6 punkten för ut-
lämnande av uppgifter som avses i nämnda 
punkter, 

3) för försäkringsbolag som idkar frivillig 
pensionsförsäkring som avses i 96 § in-
komstskattelagen (1535/1992) till sådana 
uppgifter i sina register som är nödvändiga 
för att utreda avdrag i beskattningen på ba-
sis av frivillig pensionsförsäkringspremie. 

Statskontoret har rätt att för en arbetsgi-
vare öppna en teknisk anslutning för fullgö-
randet av den skyldighet att lämna uppgif-
ter som avses i 26 b §. Statskontoret har 
rätt att också för pensionsskyddscentralen 
och andra pensionsanstalter öppna en tek-
nisk anslutning för lämnandet av uppgifter 
till förmånstagaren själv om hans eller 
hennes pensionsskydd enligt denna lag. 

En teknisk anslutning får dock öppnas för 
utlämnande av uppgifter som avses i 26 d § 
1 mom. 2 och 3 punkten endast om därom 
kommits överens enligt 26 d § 2 mom. 

Med hjälp av teknisk anslutning som öpp-
nats med stöd av denna paragraf får även 
sökas sekretessbelagda uppgifter utan sam-
tycke av den vars intressen sekretessplikten 
är avsedd att skydda. Om det dock är fråga 
om en teknisk anslutning som öppnats med 
stöd av 1 mom. 3 punkten, får med hjälp av 
den sökas sekretessbelagda personuppgifter 
endast med samtycke av personen i fråga. 

 
 26 f § 

Statskontoret skall på förhand informera 
pensionssökanden om var uppgifter om ho-
nom finns att få och vart uppgifterna kan 
lämnas ut för beslutsfattande. 

——— 
Denna lag träder i kraft            2002. 

——— 
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12.  
 

Lag  

om ändring av 23 § lagen om statens familjepensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/1968) 23 §, sådan 

den lyder delvis ändrad i lag 1530/1993, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

23 § 
Kommunernas och andra offentligrättsliga 

samfunds myndigheter eller inrättningar, 
pensionsskyddscentralen, försäkrings- och 
pensionsanstalterna och sjukhusen samt 
myndigheter och inrättningar som beviljar i 
5 a och 10 a §§ nämnda förmåner är skyldi-
ga att på begäran avgiftsfritt lämna stats-
kontoret de uppgifter som de förfogar över 
och som kan inverka på avgörandet av ett 
familjepensionsärende som är under be-
handling, likväl med iakttagande av vad 
som i någon annan lag stadgas om tyst-
nadsplikt. För läkarutlåtande och läkarintyg 
skall dock skälig ersättning betalas. 

Statskontoret må enligt finansministeriet 
anvisningar med de myndigheter och inrätt-
ningar som ombesörjer det på tjänste- eller 
arbetsförhållande grundade pensionsskyd-
det samt med pensionsskyddscentralen träf-
fa avtal om nödigt samarbete vid verkstäl-
ligheten av pensionsskyddet och ersättandet 
av därav föranledda kostnader. 

23 § 
Det som bestäms i 26 och 26 a—26 f § la-

gen om statens pensioner gäller i tillämpli-
ga delar även verkställigheten av denna 
lag. 
 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den  2002. 
——— 
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13.  
 
 
 
 

Lag  

om upphävande av 7 b § lagen om statens pensionsfond 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 b § 
Arbetsgivare som avses i 4 § är skyldiga 

att till statskontoret lämna alla de uppgifter 
som behövs för verkställigheten av denna 
lag. Statskontoret har rätt att i arbetsgivar-
nas böcker kontrollera att uppgifterna är 
korrekta. Försummar arbetsgivaren att 
lämna dessa uppgifter eller lämnar har dem 
senare än statskontoret har bestämt, kan 
pensionsavgiften indrivas till högst dubbelt 
belopp. 

7 b § 
(upphävs) 

 
 1 § 

Genom denna lag upphävs i lagen den 29 
december 1989 om statens pensionsfond 
(1372/1989) 7 b §, sådan den lyder i lag 
942/1993. 

——— 
Denna lag träder i kraft den    2002. 

——— 
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14. 
 

Lag  

om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetsta-

gare (202/1964) 5 b § 1 mom., 7 § 6 mom., samt 12  och 12 b §, 
dessa lagrum sådana de lyder, 5 b § 1 mom. i lag 1324/1994, 7 § 6 mom. i lag 295/1999, 

12 § i nämnda lag 1324/1994 och i lag 404/1997 samt 12 b § i lag 683/1999, samt 
fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 404/1997 och 295/1999, ett nytt 

7 mom. samt till lagen en ny 12 a § i stället för den 12 a § som upphävts genom lag 683/1999 
och till lagen nya 12 c—12 g § som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 b § 
När pensionsanstalten i anslutning till 

pensionsskydd behandlar sådana ärenden 
enligt denna lag och den i 3 § 1 mom. 
nämnda pensionsstadgan som gäller pen-
sionsansökan, pensionsrätt, pensionsbelopp 
och utbetalning samt återkrav och därmed 
jämförbara ärenden skall den ge den som är 
part i ärendet tillfälle att bli hörd, om det 
med tanke på hans fördel är uppenbart be-
hövligt. Pensionsanstalten skall dessutom i 
tillämpliga delar iaktta principerna i 4, 6, 
9—11, 16, 21, 23 och 24 §§ lagen om för-
valtningsförfarande (598/82). 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 b § 
När pensionsanstalten i anslutning till 

pensionsskydd behandlar sådana ärenden 
enligt denna lag och den i 3 § 1 mom. 
nämnda pensionsstadgan som gäller pen-
sionsansökan, pensionsrätt, pensionsbelopp 
och utbetalning samt återkrav och därmed 
jämförbara ärenden skall den ge den som är 
part i ärendet tillfälle att bli hörd, om det 
med tanke på hans fördel är uppenbart be-
hövligt. Talan för den som inte har fyllt 15 
år förs i andra ärenden än sådana som 
gäller hans person av hans intressebevaka-
re. I övrigt iakttas vid behandlingen i till-
lämpliga delar de principer som uttrycks i 4, 
6, 9—11, 16, 16 a, 16 b, 21, 23 och 24 § la-
gen om förvaltningsförfarande (598/1982). 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
7 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid behandlingen av ärenden i kommu-

nernas pensionsnämnd tillämpas förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996), om inte nå-
got annat bestäms särskilt. Om det behövs 
för att ett ärende skall kunna utredas, verk-
ställs i kommunernas pensionsnämnd munt-
lig förhandling på det sätt som bestäms i 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid behandlingen av ärenden i kommu-

nernas pensionsnämnd tillämpas förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996), om inte nå-
got annat bestäms särskilt. Om det behövs 
för att ett ärende skall kunna utredas, verk-
ställs i kommunernas pensionsnämnd munt-
lig förhandling på det sätt som bestäms i 
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37 § förvaltningsprocesslagen. 
 

37 § förvaltningsprocesslagen. I ärenden i 
vilka tystnadsplikt gäller skall muntlig för-
handling ske inom stängda dörrar. Pen-
sionsnämnden kan bestämma att ett ärende 
skall behandlas inom stängda dörrar, om 
offentlig behandling kunde medföra särskild 
olägenhet för en part. Vid muntlig förhand-
ling skall i övrigt iakttas lagen om offent-
lighet vid rättegång (945/1984). 

Pensionsnämnden har rätt att för utfö-
randet av sina uppdrag enligt denna lag få 
handräckning av polis och övriga myndig-
heter. 

 
12 § 

Statens, kommunernas eller andra offent-
ligrättsliga samfunds myndigheter eller in-
rättningar, pensionsskyddscentralen, de pri-
vata arbetsgivarna, försäkrings- och pen-
sionsanstalterna, sjukhusen och läkare i 
tjänsteförhållande samt övriga myndigheter 
och inrättningar som beviljar förmåner, vil-
ka påverkar beloppet av en förmån enligt 
denna lag eller rätten att erhålla en sådan 
förmån, är skyldiga att på begäran avgifts-
fritt lämna den kommunala pensionsanstal-
ten och pensionsnämnden sådana uppgifter 
som inverkar på avgörandet av ett ärende. 
För läkarutlåtanden skall betalas skälig er-
sättning. 

Pensionsanstaltens medlemssamfund är 
skyldigt att lämna pensionsanstalten de 
uppgifter som behövs för verkställigheten 
av denna lag, och pensionsanstalten har rätt 
att i medlemssamfundens böcker granska 
uppgifternas riktighet. Om medlemssam-
fundet inte lämnar uppgifterna eller lämnar 
dem senare än vad pensionsanstalten be-
stämmer, kan det förordnas att betalnings-
andelen enligt 6 § skall betalas till högst det 
dubbla beloppet. 

Med tanke på utsökning skall pensionsan-
stalten på begäran av myndigheten i fråga 
uppge beloppet av den pension den betalar 
ut samt de andra inrättningar som betalar 
pensionstagaren utkomstförmåner och som 
myndigheten har kännedom om 

12 § 
Den kommunala pensionsanstalten och en 

besvärsinstans enligt denna lag har rätt att 
utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar som gäller erhål-
lande av uppgifter 

1) av en försäkrings- och pensionsanstalt 
som verkställer lagstadgad försäkring, av 
myndigheter och andra instanser på vilka 
tillämpas lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet (621/1999) och av priva-
ta arbetsgivare få de uppgifter som är nöd-
vändiga för avgörandet av ett anhängigt 
ärende eller som i övrigt skall beaktas en-
ligt denna lag eller överenskommelser om 
social trygghet som är bindande för Fin-
land eller vid utförandet av uppdrag som 
föreskrivits i andra internationella rättsak-
ter om social trygghet, 

2) av läkare och andra yrkesutbildade 
personer som avses i lagen om yrkesutbil-
dade personer inom hälso- och sjukvården 
(559/1994) och av sådana verksamhetsen-
heter för hälso- och sjukvården som avses i 
2 § 4 punkten lagen om patientens ställning 
och rättigheter (785/1992) samt av den som 
verkställer rehabilitering för avgörandet av 
ett anhängigt ärende få utlåtanden och öv-
riga nödvändiga uppgifter om pensionssö-
kandens hälsotillstånd, vård, arbetsförmåga 
och rehabilitering samt uppgifter ur dennes 
journalhandlingar. 

Pensionsanstalten och en besvärsinstans 
enligt denna lag har rätt att få uppgifterna 
enligt 1 mom. avgiftsfritt. En yrkesutbildad 
person som avses i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården har 
likväl rätt att få skälig ersättning för utlå-
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tanden som ges på basis av den skyldighet 
att lämna uppgifter som föreskrivs i 1 mom. 
2 punkten. 

 
 12 a § 

Den som ansöker om pension är skyldig 
att lämna den kommunala pensionsanstal-
ten de uppgifter som är nödvändiga för be-
handlingen och avgörandet av pensions-
ärendet.  

Pensionstagaren är skyldig att utan 
dröjsmål underrätta pensionsanstalten om 
sådana förändringar i sitt hälsotillstånd, 
sina arbetsinkomster, sina familjeförhål-
landen och övriga faktorer som inverkar på 
pensionstagarens rätt till pension eller på 
pensionens belopp. 

Pensionsanstalten kan av pensionstaga-
ren kräva en utredning över omständigheter 
som påverkar pensionens belopp och en ut-
redning över att pensionstagaren fortfaran-
de uppfyller villkoren för erhållande av 
pension. Har pensionstagaren inte tillställt 
pensionsanstalten dessa utredningar inom 
en av pensionsanstalten utsatt skälig tid, 
kan ärendet avgöras på basis av de uppgif-
ter som finns tillgängliga. 

 
13 § 

Den kommunala pensionsanstalten må 
med de myndigheter som handhava statens 
pensionsärenden, samt med pensions-
skyddscentralen och i 12 § nämnda försäk-
rings- och pensionsanstalter överenskomma 
om samarbete och om ersättande av därav 
föranledda kostnader. 

13 § 
(upphävs) 

 
 12 b § 

Den kommunala pensionsanstaltens med-
lemssamfund är skyldigt att åtminstone en 
gång i kvartalet på det sätt som pensions-
anstalten bestämmer meddela pensionsan-
stalten namn, personbeteckning, datum för 
inledande och avslutande av tjänste- och 
arbetsförhållanden och i 1 § 7 mom. avsed-
da uppdragsavtal samt i 1 § 8 mom. avsed-
da förtroendeuppdrag, uppgifter om löner 
och arvoden samt uppgifter om tjänstgö-
ringstider och avbrott i fråga om personer 
som omfattas av denna lag. Dessutom är 
medlemssamfundet skyldigt att lämna pen-
sionsanstalten uppgifter om löner och ar-
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voden för de ovan nämnda anställningsför-
hållanden som fortgår vid kalenderårets 
slut samt övriga uppgifter som gäller per-
sonernas pensionsrätt och medlemssamfun-
dens betalningsskyldighet. Om medlems-
samfundet underlåter att meddela pen-
sionsanstalten de ovan avsedda uppgifterna 
eller meddelar dem senare än vad pen-
sionsanstalten bestämmer, kan det bestäm-
mas att betalningsandelen enligt 6 § skall 
betalas till högst det dubbla beloppet. 

Utöver det som bestäms i 1 mom. är med-
lemssamfundet skyldigt att på begäran läm-
na pensionsanstalten och en besvärsinstans 
som avses i denna lag alla de uppgifter om 
en av denna lag omfattad persons arbete 
och arbetsförhållanden samt övriga mot-
svarande uppgifter som kan erhållas av 
medlemssamfundet och som är nödvändiga 
för avgörandet av ett anhängigt ärende el-
ler som i övrigt skall beaktas vid verkstäl-
ligheten av uppdrag enligt denna lag.  

Då medlemssamfundet ombes lämna upp-
gifter  som  behövs  för  behandlingen av 
pensionssökandens pensions- eller rehabili-
teringsärende får till medlemssamfundet 
utan personens samtycke meddelas endast 
de sekretessbelagda uppgifter om pensions-
sökanden som är nödvändiga för att indivi-
dualisera de  uppgifter  som  behövs  vid   
beslutsfattandet  i  de  nämnda  ärendena.  

Pensionsanstalten har rätt att i medlems-
samfundets handlingar granska riktigheten 
i de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. 

Pensionsanstalten för register över de 
uppgifter som den får med stöd av denna 
paragraf och 12 § och som påverkar rätten 
till pension för personer som omfattas av 
denna lag. 

 
 12 c § 

Den kommunala pensionsanstalten har 
rätt att, utan hinder av den sekretessplikt 
som föreskrivs i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet och andra be-
gränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter, för medlemssamfundets bokföring 
och för fastställandet av de betalningsande-
lar enligt 6 § som orsakas av förmåner be-
viljade enligt denna lag lämna uppgifter om 
en förmån enligt denna lag som pensionsta-
garen beviljats och om dess belopp samt för 
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ovan nämnda ändamål också lämna övriga 
nödvändiga uppgifter till det medlemssam-
fund hos vilket den som erhållit förmånen 
är anställd eller på basis av vars anställ-
ning medlemssamfundets betalningsandelar 
bestäms. Pensionsanstalten har också rätt 
att meddela det medlemssamfund från vars 
tjänst en person avgår med pension den be-
viljade pensionens art samt tidpunkten för 
pensionens början och slut för att medlems-
samfundet skall kunna avsluta tjänste- eller 
arbetsförhållandet. 

 
 12 d § 

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 uppgifter, lämna uppgifter som grundar 
sig på verkställigheten av denna lag enligt 
följande: 

1) till vederbörande myndighet och organ 
får utlämnas de uppgifter som är nödvändi-
ga för verkställandet av uppdrag enligt en 
överenskommelse om social trygghet som 
är bindande för Finland eller en internatio-
nell rättsakt om social trygghet,  

2) till pensionsskyddscentralen och de 
pensionsanstalter som sköter verkställandet 
av i 8 § 4 mom. 1, 2, 4, 5 och 7—13 punkten 
lagen om pension för arbetstagare nämnda 
lagar och pensionsstadgor och som med 
stöd av lag har rätt att få dessa uppgifter av 
arbetsgivaren, av en instans som nämns i 
12 § eller av pensionsskyddscentralen får 
utlämnas uppgifter som den kommunala 
pensionsanstalten fått med stöd av 12 och 
12 b §. 

3) uppgifter om pension, pensionsrätt el-
ler försäkring som erhållits från pensions-
skyddscentralen eller en pensionsanstalt 
som sköter verkställandet av i 8 § 4 mom. 1, 
2, 4, 5 och 7—13 punkten lagen om pension 
för arbetstagare nämnda lagar och pen-
sionsstadgor får utlämnas till Folkpen-
sionsanstalten eller en annan sådan motta-
gare som har rätt att få dessa uppgifter med 
stöd av lag, 

4) till en myndighet som avses i 4 § 1 
mom. lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet får i fråga om en person 
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som erhållit en förmån enligt denna lag ut-
lämnas personbeteckning och övriga indi-
vidualiserade uppgifter, uppgifter om utbe-
talade förmåner, uppgifter om arbetsgiva-
ren och andra härmed jämförbara uppgifter 
som är nödvändiga för det särskilda arbete 
som en myndighet utför för att utreda brott 
och missbruk som riktar sig mot social-
skyddet och för väckande av åtal, dock inte 
uppgifter om hälsotillstånd, 

5) till skatteförvaltningen får utlämnas de 
uppgifter som är nödvändiga för uppfyllan-
det av den övervakningsskyldighet som fö-
reskrivs i lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996), om det finns skäl att misstän-
ka att medlemssamfundet inte har fullgjort 
sin innehållningsskyldighet, 

6) till arbetstagarnas grupplivförsäk-
ringspool, som med fullmakt av livförsäk-
rings- och olycksfallsförsäkringsbolagen 
sköter ersättningsverksamheten gällande 
arbetstagarnas grupplivförsäkring, och till 
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får 
utlämnas namn, personbeteckning och 
dödsdatum för tjänsteinnehavare och ar-
betstagare som varit anställda i ett tjänste- 
eller arbetsförhållande som omfattas av 
denna lag och som avlidit före 65 års ålder, 
uppgifter i anslutning till tjänste- och ar-
betsförhållanden, förmånstagarnas namn 
och personbeteckningar samt övriga mot-
svarande uppgifter som behövs när det av-
görs huruvida förutsättningarna för bevil-
jande av grupplivförsäkringens försäk-
ringssumma uppfylls, samt motsvarande 
uppgifter till statskontoret för behandling 
av ekonomiskt stöd motsvarande gruppliv-
försäkring. 

7) till ett livförsäkringsbolag, en pen-
sionskassa eller en pensionsstiftelse som 
sköter tilläggspensionsskyddet får för den 
löpande skötseln av en icke formbunden 
pensionsförsäkring som avses i 19 § 2 mom. 
och som medlemssamfundet ordnar eller för 
annat pensionsskydd som en privat arbets-
givare ordnar än frivilligt grupptilläggs-
pensionsskydd som avses i 11 § 1 mom. la-
gen om pension för arbetstagare i fråga om 
dem som omfattas av denna lag utlämnas 
namn- och adressuppgifter, personbeteck-
ningar, uppgifter om pensionernas belopp 
och de faktorer som påverkar pensionens 
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belopp samt övriga nödvändiga uppgifter 
för ändamål som nämns i denna punkt, 

8) till ett livförsäkringsbolag, en pen-
sionskassa eller en pensionsstiftelse får för 
avtalande av villkoren för en ny icke form-
bunden pensionsförsäkring eller ett nytt 
grupptilläggspensionsskydd i fråga om dem 
som omfattas av denna lag utlämnas namn- 
och adressuppgifter, personbeteckningar, 
uppgifter om pensionernas belopp och om 
de faktorer som påverkar pensionens be-
lopp samt övriga nödvändiga uppgifter för 
ändamål som nämns i denna punkt, om 
tilläggspensionsskyddet avslutas på med-
lemssamfundets eller en privat arbetsgiva-
res initiativ och ersätts med motsvarande 
nytt tilläggspensionsskydd; den som ger den 
nya tilläggspensionsförsäkringen skall här-
vid förete pensionsanstalten utredning om 
att det nya tilläggspensionsskyddet innebär 
att ett tidigare tilläggspensionsskydd ersätts 
med ett nytt, 

9) till ett livförsäkringsbolag, en pen-
sionskassa eller en pensionsstiftelse får för 
fastställande av tilläggspensionsskyddet 
och kostnaderna för det i fråga om dem som 
omfattas av denna lag utlämnas uppgifter 
om tjänste- och arbetsförhållanden, upp-
dragsavtal enligt 1 § 7 mom., förtroende-
uppdrag enligt 1 § 8 mom., pensionsrätt, 
ålders- och könsfördelning och om de fak-
torer som påverkar pensionens belopp 
samt, för fastställande av tilläggspensions-
skyddets slutliga innehåll, i fråga om dem 
som omfattas av denna lag namn- och 
adressuppgifter, personbeteckningar, upp-
gifter om pensionernas belopp och om de 
faktorer som påverkar pensionens belopp 
samt övriga nödvändiga uppgifter för än-
damål som nämns i denna punkt; förutsätt-
ningar för utlämnandet av individualisera-
de personuppgifter är dock att livförsäk-
ringsbolaget, pensionskassan eller pen-
sionsstiftelsen har sett till att de som omfat-
tas av tilläggspensionsarrangemanget, efter 
att  försäkringsavtalet  eller pensionsarran-
gemanget godkänts, har fått behövlig ut-
redning om livförsäkringsbolagets, pen-
sionskassans eller pensionsstiftelsens möj-
lighet att få de nödvändiga uppgifterna och 
att personen i fråga inte uttryckligen har 
avsagt sig tilläggspensionsarrangemanget 
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eller förbjudit utlämnandet av uppgifter. 
Den kommunala pensionsanstalten skall 

för realiseringen av utlämnandet av sådana 
uppgifter som avses i 1 mom. 2 och 3 punk-
ten komma överens med pensions-
skyddscentralen och pensionsanstalterna 
om villkoren för vidareutlämnande av upp-
gifterna. 

Innan uppgifter lämnas ut med stöd av 
denna paragraf skall den kommunala pen-
sionsanstalten försäkra sig om att den som 
mottar uppgifterna enligt lag har rätt att få 
de utlämnade uppgifterna av den som ur-
sprungligen lämnade ut dem. Den kommu-
nala pensionsanstalten ansvarar för att in-
nehållet i de uppgifter som lämnas ut mot-
svarar de uppgifter som den fick av den som 
ursprungligen lämnade uppgifterna. 

 
 12 e § 

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

1) för en sammanslutning eller inrättning 
som verkställer lagstadgad socialförsäkring 
till sådana uppgifter i sina personregister 
som sammanslutningen eller inrättningen 
med stöd av denna eller en annan lag har 
rätt att få för verkställigheten av sina upp-
gifter, 

2) för myndigheter eller organ som nämns 
i 12 d § 1 mom. 1—3 och 6 punkten för ut-
lämnande av uppgifter som avses i nämnda 
punkter, 

3) för försäkringsbolag som idkar frivillig 
pensionsförsäkring som avses i 96 § in-
komstskattelagen (1535/1992) till sådana 
uppgifter i sina register som är nödvändiga 
för att utreda avdrag i beskattningen på ba-
sis av frivillig pensionsförsäkringspremie. 

4) för ett livförsäkringsbolag, en pen-
sionskassa eller en pensionsstiftelse för ut-
lämnande av uppgifter som avses i 12 d § 1 
mom. 7—9 punkten, 

Pensionsanstalten har dessutom rätt att 
för ett medlemssamfund öppna en teknisk 
anslutning för fullgörandet av den skyldig-
het att lämna uppgifter som avses i 12 b §. 
Pensionsanstalten har rätt att också för 
pensionsskyddscentralen och andra pen-
sionsanstalter öppna en teknisk anslutning 



 RP 8/2002 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
   

 

139

för lämnandet av uppgifter till personen 
själv om hans eller hennes pensionsskydd 
enligt denna lag. 

En teknisk anslutning får dock öppnas för 
utlämnande av uppgifter som avses i 12 d § 
1 mom. 2 och 3 punkten endast om därom 
kommits överens enligt 12 d § 2 mom. 

Med hjälp av teknisk anslutning som öpp-
nats med stöd av denna paragraf får även 
sökas sekretessbelagda uppgifter utan sam-
tycke av den vars intressen sekretessplikten 
är avsedd att skydda. Om det dock är fråga 
om en teknisk anslutning som öppnats med 
stöd av 1 mom. 3 punkten, får med hjälp av 
den sökas sekretessbelagda personuppgifter 
endast med samtycke av personen i fråga.  

 
 12 f § 

Om den kommunala pensionsanstalten er-
lägger sådant ekonomiskt stöd som avses i 
3 § 4 mom. till en omyndig, skall pensions-
anstalten utan hinder av bestämmelserna 
om sekretess i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet och andra be-
gränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter underrätta den förmyndarmyndighet 
inom vars verksamhetsområde den omyndi-
ga personen har sin hemkommun enligt la-
gen om hemkommun (201/1994) om detta. 

 
 12 g § 

Den kommunala pensionsanstalten skall 
på förhand informera pensionssökanden om 
var uppgifter om honom finns att få och 
vart uppgifterna kan lämnas ut för besluts-
fattande. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  2002. 

——— 
 

 
 


