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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagstiftning som gäller överföring av uppgifter som hänför 
sig till skötseln av statens pensionsärenden från Statskon-
toret till Keva  

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen 
om statens pensioner, lagen om kommunala 
pensioner, lagen om statskontoret, lagen om 
vissa pensionsarrangemang inom undervis-
ningssektorn samt lagen om överföring av 
pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i 
Finland och Europeiska gemenskapernas 
pensionssystem ändras så att de uppgifter 
som hör till skötseln av statens pensionsären-
den och hänför sig till arbetsgivarkunder 
samt de uppgifter inom aktuariefunktionen 
och statistikverksamheten som hänför sig till 
statens pensioner överförs från Statskontoret 

till Keva. Statskontoret ska inte längre sköta 
uppgifter som hänför sig till statens pen-
sionsskydd. Samtidigt övergår den personal 
som sköter de uppgifter som ska överföras 
från Statskontoret till Keva. Syftet med änd-
ringen är att förtydliga och förenkla verkstäl-
ligheten av statens pensionssystem, undvika 
dubbelarbete samt åstadkomma kostnadsbe-
sparingar vid verkställigheten av statens pen-
sionssystem.  

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2013. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge  

Vid ingången av 2011 överfördes behand-
lingen av de enskilda kunders pensionsären-
den som omfattas av statens pensionssystem 
från Statskontoret till den kommunala pen-
sionsanstalten Keva. Keva har sedan 2011 
utöver kommunala pensioner även skött be-
handlingen av pensionsansökningar från en-
skilda kunder som omfattas av lagen om sta-
tens pensioner (1295/2006), meddelandet av 
pensionsbeslut, pensionsanstalternas verk-
samhet i ärenden som gäller ändringssökan-
de, utbetalningen av pensioner och funktio-
ner som gäller utbetalningen samt tillhanda-
hållandet av tjänster före pensionsfallen, t.ex. 
den rådgivning som gäller innehållet i skyd-
det enligt lagen om statens pensioner, regis-
teruppgifter och förhandskalkyler. 

Statskontoret ansvarade fortfarande för 
skötseln av de uppgifter som gäller arbetsgi-
varkunderna samt den aktuariefunktion och 
statistikverksamhet som gäller statens pen-
sioner. Sådana uppgifter som hänför sig till 
arbetsgivare och sköts vid Statskontoret är 
registrering av anställningsförhållanden, be-
räkning och uttag av pensionsavgifter och in-
täktsföring av avgifterna till statens pensions-
fond samt kontroll och andra uppgifter som 
gäller pensionsavgifter. Dessutom räknar 
Statskontoret ut de uppgifter, specificerade 
enligt moment, som behövs för utarbetandet 
av statsbudgeten och lämnar in dem till fi-
nansministeriet. Statskontoret lämnar in de 
verifikationer över dessa avgifter som behövs 
för statens pensionsfonds bokföring. Dessut-
om utarbetar Statskontoret en kalkyl över 
pensionsansvaret för bokslutet för statens 
pensionsfond och för statsbokslutet. Statens 
pensionsfond får av Statskontoret även de 
kalkyler som den behöver i sin verksamhet 
och som gäller pensionsansvar och årliga 
pensionsutgifter. 

När behandlingen av statens pensionsären-
den som gäller enskilda kunder överfördes 
till Keva vid ingången av 2011 gjordes i till-
synen över Keva sådana ändringar som beror 
på överföringen av uppgifterna. Den ersätt-
ning som staten varje år betalar till Keva för 

utbetalningen av statens pensionsutgifter 
samt den ersättning som föranleds av sköt-
seln av pensionsskyddet grundar sig på den 
kalkyl som Keva lämnar in till finansministe-
riet. Finansministeriet tillsätter årligen en re-
visor med uppgift att granska de uppgifter 
som ligger till grund för Kevas kalkyler. När 
det gäller verkställandet av statens pensions-
skydd övervakas Keva även av statens revi-
sionsverk och riksdagens revisionsutskott. 
Dessutom hör den allmänna tillsynen över 
Keva till finansministeriet.   

 
1.1 Bedömning av nuläget 

Efter den överföring av uppgifter som 
genomfördes vid ingången av 2011 kunde 
man konstatera att situationen för statens 
pensionssystems vidkommande fortfarande 
var sådan att Statskontorets och Kevas upp-
gifter delvis överlappade varandra. Modellen 
med två aktörer såg inte heller ut att möjlig-
göra de kostnadsbesparingar som man efter-
strävade i fråga om skötseln av statens pen-
sionsskydd. Modellen med två aktörer kon-
staterades dessutom vara problematisk även 
för arbetsgivarkunderna. Registreringen av 
anställningsförhållanden sköts vid Statskon-
toret, men registeruppgifterna korrigeras 
även vid Keva i samband med behandlingen 
av pensionsansökningar och förhandsför-
frågningar. Båda aktörerna upprätthåller så-
ledes i praktiken ett anställningsregister. Den 
nuvarande modellen med två aktörer förläng-
er också tiden för behandling av pensionsan-
sökningar, eftersom arbetsgivarna meddelar 
föregående års inkomster till registret före 
utgången av januari. Som en följd av Stats-
kontorets kontrollprocess finns de kontrolle-
rade inkomsterna att tillgå först i maj-juni. 
Under denna period på flera månader måste 
de uppgifter om inkomsterna som saknas i 
registret begäras av arbetsgivarna från fall till 
fall, vilket förlänger den tid det tar att be-
handla pensionsansökningarna.  

Registeranmälningarna till Keva är auto-
matiserade och sålunda finns föregående års 
uppgifter om inkomsterna i registret genast i 
slutet av januari. På detta sätt har tiderna för 
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behandling av pensionsansökningar kunnat 
förkortas, eftersom de uppdaterade uppgifter 
om inkomsterna som behövs när pensionsbe-
slut ska fattas kan fås direkt ur registret.  

Keva för och förvaltar ett anställningsregis-
ter över anställningar som omfattas av lagen 
om kommunala pensioner (549/2003) och 
Statskontoret för ett anställningsregister över 
statliga anställningar. De uppgifter som ska 
anmälas till dessa register och som behövs 
för att pension ska kunna beviljas och beräk-
nas förmedlas till ett för pensionsanstalterna 
gemensamt system för intjänad pension som 
upprätthålls av Arek Ab. Man kommer att 
avstå från såväl den kommunala sektorns 
som statens nuvarande anställningsregister 
under de närmaste åren. Därefter behövs tek-
niska anslutningar, s.k. mottagningspunkter, 
som förmedlar de anställningsuppgifter som 
arbetsgivarna uppger till Arek Ab:s intjä-
ningssystem. Keva avstår från sitt eget an-
ställningsregister före 2015 och upprättar en 
s.k. mottagningspunkt i vilket fall som helst. 
Utan en överföring av uppgifterna är Stats-
kontoret tvunget att upprätta en egen teknisk 
anslutning, med hjälp av vilken de löneupp-
gifter som arbetsgivarna uppger och Stats-
kontoret administrerar förmedlas vidare till 
Areks intjäningsregister. På grund av att 
uppgifterna överförs klarar man sig med att 
upprätta endast en mottagningspunkt. 

 
 

2  Målsättning och de vikt igaste  
förs lagen 

2.1 Målsättning 

Syftet med propositionen är att överföra 
alla funktioner som behövs för skötseln av 
statens pensionsärenden till Keva. Efter över-
föringen ska Statskontoret inte längre ha någ-
ra sådana uppgifter som hänför sig till statens 
pensionsärenden och inte heller någon repre-
sentation i sådana sammanslutningar där 
pensionsanstalterna är företrädda. Målet är 
att förtydliga, förenkla och effektivisera 
verksamheten inom statens pensionssystem, 
förbättra servicen för kunderna samt minska 
kostnaderna för att verkställa statens pen-
sionsskydd.   

 

2.2 Alternativ  

Eftersom modellen med två aktörer upp-
levdes som problematisk tillsatte finansmini-
steriet våren 2011 en arbetsgrupp med upp-
gift att utreda sådana faktorer som gör det 
möjligt att minska den totala omkostnadsde-
len, t.ex. en överföring av anställningsregi-
streringen till Keva samt annat ansvar och 
annan arbetsfördelning i fråga om skötseln av 
statens pensionsskydd. Arbetsgruppen kunde 
inte nå ett enhälligt beslut och därför blev fi-
nansministeriet tvunget att bedöma organise-
ringen av statens pensionsskydd utifrån re-
sultat och ändamålsenlighet.  

Efter arbetsgruppens arbete konstaterade 
man vid finansministeriet att enbart en flytt-
ning av anställningsregistret inte medför någ-
ra kostnadsbesparingar och inte heller någon 
annan nytta av en rationalisering av verk-
samheten. Dessutom kommer den dataöver-
föring mellan Statskontorets olika funktioner 
och Keva som upplevs som problematisk att 
fortsätta. Även Statskontoret ansåg att det 
inte är möjligt att skilja åt olika register från 
varandra och att endast flytta ett register till 
Keva. På motsvarande sätt är den aktuarie-
funktion och den statistikverksamhet som 
hänför sig till pensioner så nära kopplade till 
varandra och till de olika registren att det 
enda ändamålsenliga alternativet var att flytta 
över hela den helhet som tangerar skötseln av 
pensionsskyddet till samma aktör. 

Avsikten var också att överföra den förmån 
som motsvarar statens grupplivförsäkringar 
till Keva. När saken utreddes noterade man 
emellertid att överföringen inte kommer att 
resultera i någon kostnadsnytta och inte hel-
ler i någon annan eftersträvad nytta. Därför 
beslutade finansministeriet att Statskontoret 
fortsättningsvis ska sköta de förmåner som 
motsvarar grupplivförsäkringar. 

Det föreslås att de uppgifter som hänför sig 
till verkställigheten av pensionsskyddet och 
som fortfarande sköts av Statskontoret över-
förs till Keva genom en ändring av lagstift-
ningen. Samtidigt överförs till Keva utöv-
ningen av offentlig makt i anknytning till 
dessa uppgifter. Även den personal vid 
Statskontoret som sköter de uppgifter som 
ska överföras övergår till Keva. Överföringen 
av uppgifter är inte upphandling enligt lagen 



 RP 67/2012 rd  
  

 

5

om offentlig upphandling. Det är fråga om 
omorganisering av statens pensionssystem. 
Staten betalar en i lag fastställd ersättning 
som grundar sig på självkostnadsvärdet till 
Keva för skötseln av statens pensionsären-
den. 

 
2.3 De viktigaste förslagen 

Det föreslås i propositionen att Keva ska ta 
ut arbetsgivarens pensionsavgift i enlighet 
med de grunder som finansministeriet fast-
ställt. Förslaget innebär att pensionsavgifter-
na betalas på bankkonton som står i statens 
pensionsfonds namn och att Keva ges de rät-
tigheter som behövs till kontona för uppgifter 
som hänför sig till uttag och kontroll av pen-
sionsavgifterna och korrigering av redovis-
ningen. När det gäller inlämnande av utfalls-
uppgifterna i bokföringen är Keva i förhål-
lande till finansministeriet redogörare enligt 
27 § i förordningen om statsbudgeten 
(1243/1992). 

Keva kontrollerar att pensionsavgifterna är 
korrekta och den av finansministeriet tillsatta 
revisorns granskningsrätt utvidgas så att en 
av staten tillsatt revisor kontrollerar i den 
kommunala pensionsanstaltens bokföring 
och annat material att Keva har tagit ut ar-
betsgivarens pensionsavgifter enligt lagen 
om statens pensioner och att de redovisas till 
statens pensionsfond till rätt belopp. När 
Keva kontrollerar att pensionsavgifterna är 
korrekta sköter Keva statens uppgift.  

Keva ska lämna in motsvarande uppgifter 
till finansministeriet som Statskontoret för 
närvarande lämnar in för utarbetandet av 
statsbudgeten och ramarna samt för bokfö-
ringen och bokslutet. Hit hör uppgifter speci-
ficerade enligt moment som behövs i ekono-
miplaneringen tillsammans med motivering-
en till uppgifterna, uppgifter om utbetalda 
pensioner, förskottsinnehållning samt återbä-
ring. De pensionsavgifter som arbetsgivarna 
betalar och behandlingen av pensionsutgifter 
ska således skötas på det sätt som förutsätts i 
lagen om statsbudgeten (423/1988) och för-
ordningen om statsbudgeten. De moment 
som hänför sig till pensioner ska i den detal-
jerade indelningen av budgeten skrivas in 
under finansministeriet i stället för under 
Statskontoret. På motsvarande sätt flyttas 

bokföringen av statens pensionsutgifter från 
Statskontorets bokföring till finansministeri-
ets bokföring. Keva ska också lämna in mot-
svarande kalkyler och uppgifter till statens 
pensionsfond som Statskontoret för närva-
rande lämnar in. Keva ska också lämna in 
sammandrag och verifikationer som behövs 
över pensionsavgifterna för statens pensions-
fonds bokföring och bokslut.  

Finansministeriets roll stärks när verkstäl-
ligheten av statens pensionsskydd övergår 
från Statskontoret till Keva. Finansministeri-
et följer med effektiviteten i Kevas verkstäl-
lighet av pensioner med hjälp av mätare som 
uppställts för Keva. Finansministeriet ska år-
ligen fastställa storleken på arbetsgivarnas 
pensionsavgifter, som omfattas av lagen om 
statens pensioner. Eftersom de bokslutsupp-
gifter som gäller statens pensioner överförs 
från Statskontorets bokslut till finansministe-
riets bokslut, kommer slutsumman i finans-
ministeriets bokslut att stiga med ca 4 miljar-
der euro.  

Efter denna ändring sköter Keva verkstäl-
ligheten av statens pensionsskydd i sin hel-
het. Statskontoret ska inte längre ha några 
uppgifter som hänför sig till skötseln av sta-
tens pensionsärenden och inte heller någon 
representation i sådana sammanslutningar där 
pensionsanstalterna är företrädda. Även sköt-
seln av den evangelisk-lutherska kyrkans och 
Folkpensionsanstaltens tjänstemäns pen-
sionsärenden har överförts till Keva vid in-
gången av 2012. Keva är således pensionsan-
stalt för hela den offentliga sektorn. 

 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

Propositionen har inga konsekvenser för 
pensionsförmånerna enligt lagen om statens 
pensioner och lagen om kommunala pensio-
ner eller för pensionsutgifterna. De ekono-
miska konsekvenserna märks endast i fråga 
om verkställigheten och förvaltningen av ar-
betspensionsskyddet enligt lagen om statens 
pensioner och lagen om kommunala pensio-
ner så att kostnaderna minskar. De inverkar 
således också i liten utsträckning på statsfi-
nanserna. Överföringen av uppgifterna har 
ringa inverkan på kostnaderna för verkstäl-
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ligheten av de kommunala pensionerna 2013. 
När Kevas kostnader för skötseln av pen-
sionsskyddet delas upp enligt volym inverkar 
ändringen också i ytterst liten utsträckning på 
kostnaderna för pensionssystemen för den 
evangelisk-lutherska kyrkans och Folkpen-
sionsanstaltens personal.  

Den rationalisering av verksamheten som 
man eftersträvar med överföringen av upp-
gifter uppskattas göra det möjligt att uppnå 
årliga inbesparingar på några miljoner euro 
på längre sikt jämfört med om man har paral-
lella verksamheter. Keva har bedömt att de 
kostnader som debiteras av staten för sköt-
seln av de uppgifter som hänför sig till sta-
tens pensionssystem samt för aktuariefunk-
tionen och statistikverksamheten är ca fem 
miljoner euro 2013. Enligt bokslutsuppgif-
terna för 2011 använde Statskontoret 
11,1 miljoner euro för skötseln av de uppgif-
ter som nu föreslås bli överförda. Det upp-
skattades att nivån på Statskontorets omkost-
nadsdel uppgår till 10,2 miljoner euro 2012.  
De siffror som Statskontoret och Keva lägger 
fram är emellertid inte helt jämförbara på 
grund av olika sätt att hantera de allmänna 
kostnaderna.  Under övergångsperioden be-
höver Statskontoret extra driftsanslag för att 
anpassa sin verksamhet till det faktum att den 
avgiftsbelagda verksamheten upphör. 

Under övergångsskedet innan lagen har 
trätt i kraft bedömer man dessutom att det vid 
Keva uppkommer kostnader på 0,7 miljoner 
euro som staten ska ersätta. Dessutom upp-
skattas det att det uppkommer kostnader på 
ca 0,2 miljoner euro vid Statskontoret.   

Om endast en mottagningspunkt upprättas 
mellan arbetsgivarna och Arek Ab:s intjä-
ningssystem, uppskattas det att man dessut-
om uppnår en inbesparing på ca 1 miljon 
euro, som till största delen kommer staten till 
godo. Överföringen av uppgifter har inte nå-
gon direkt inverkan på de utgifter som beta-
las för Areks tjänster. När det gäller Areks 
tjänster är debiteringen per händelse för när-
varande dyrare enligt lagen om statens pen-
sioner än enligt lagen om kommunala pen-
sioner. Överföringen gör det möjligt att efter-
stäva inbesparingar genom att förenkla data-
innehållet i anställningsuppgifterna enligt la-
gen om statens pensioner och genom att 
samordna det med datainnehållet enligt lagen 

om kommunala pensioner. Avsikten är att det 
före nedmonteringen av de gamla anställ-
ningsregistren, som ska genomföras före 
2015, särskilt ska utredas hur stora kostna-
derna för detta och inbesparingarna med 
hjälp av volymfördelar blir. Beslut om en 
samordning av datainnehållet ska fattas först 
efter utredningen. Enligt preliminära upp-
skattningar är det med en investering på ca 
2 miljoner euro möjligt att uppnå årliga vo-
lymfördelar på sammanlagt knappt en miljon 
euro, varav något över hälften kommer den 
kommunala sektorn till godo.   

Ändringen av informationssystemet föran-
leder Statskontoret merkostnader på ca 
0,3 miljoner euro, eftersom Statskontoret blir 
tvunget att göra ändringar i sitt skadestånds-
system samt i sina aktuariefunktioner och sin 
statistikverksamhet.  

I omkostnadsdelen av pensionsavgiften för 
en arbetsgivare som omfattas av lagen om 
statens pensioner ingår en på självkostnads-
värdet grundad ersättning som ska betalas till 
Keva för skötseln av statens pensionsären-
den. Ersättningen består av en andel som 
motsvarar statens pensionsbeslutsvolym av 
de fasta och rörliga kostnaderna för Kevas 
verksamhet, avskrivningar av produktions-
faktorer med lång verkningstid samt kostna-
der för och investeringar i funktioner som 
endast tjänar statens behov. Utöver den fort-
löpande ersättning som grundar sig på beräk-
ningen av självkostnadsvärdet betalar statens 
pensionsfond med anledning av pensionsav-
giften enligt lagen om statens pensioner er-
sättning till Keva för kostnader som upp-
kommit före lagens ikraftträdande och som 
föranleds av överföringen av de föreslagna 
uppgifterna. Förfarandet motsvarar det förfa-
rande som föreskrevs i samband med den 
överföring av uppgifter som genomfördes vid 
ingången av 2011. 

 
3.2 Konsekvenser för myndigheternas 

verksamhet 

Om verkställigheten av lagen om statens 
pensioner överförs på Keva även i fråga om 
registreringen av anställningsförhållanden, 
uttaget av pensionsavgifter samt aktuarie-
funktionerna och statistikverksamheten, kan 
de arbetsgivare som omfattas av lagen om 
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statens pensioner uträtta ärenden med en och 
samma pensionsanstalt i alla pensionsären-
den. Detta resulterar i en tydligare förvalt-
ning och underlättar arbetet för i synnerhet 
kommunala arbetsgivare, som nu är tvungna 
att meddela anställningsuppgifterna för lärare 
som omfattas av lagen om statens pensioner 
till Statskontoret och andra anställdas uppgif-
ter till Keva. Överföringen berör ca tusen ar-
betsgivarenheter. Keva har för närvarande ca 
tusen medlemssammanslutningar, och antalet 
arbetsgivarkunder kommer således att för-
dubblas. Överföringen av uppgifter inverkar 
däremot inte på antalet enskilda kunder hos 
Keva, dvs. antalet försäkrade och pensions-
tagare, som för närvarande uppgår till ca 
1,3 miljoner. 

Från Statskontoret överförs ca 20 arbetsta-
gare till Keva. Avsikten är att de uppgifter 
som föreslås bli överförda ska skötas av en-
heter som motsvarar enheterna i Kevas nuva-
rande organisation, där även motsvarande 
uppgifter från den kommunala sektorn sköts. 
Uppgifterna sköts stegvis enligt samma pro-
cesser och i stor utsträckning även med 
samma informationssystem. Man strävar ef-
ter att förenkla och automatisera anmälning-
en i fråga om anställningsuppgifter, vilket 
även underlättar arbetsgivarnas uppgifter. 
När det gäller grunderna för beräkning av 
statens pensionsansvar och pensionsavgifter 
ska det emellertid särskilt utredas, om det är 
ändamålsenligt att harmonisera dem med be-
räkningsgrunderna enligt lagen om kommu-
nala pensioner. I vilket fall som helst kan 
man vid uttaget av pensionsavgifter enligt 
båda pensionssystemen utnyttja samma pro-
cesser och samma informationssystem. Av-
sikten är att uttaget av statens pensionsavgif-
ter ändras så att det blir registerbaserat på 
samma sätt som de kommunala pensionerna. 
I detta fall tas pensionsavgifterna ut av sam-
ma inkomster på basis av vilka pension intjä-
nas. Detta underlättar den tillsyn som gäller 
pensionsavgifter och sporrar till att ställa re-
gistret i skick. På detta sätt kan man också 
betjäna de försäkrade snabbare och förbättra 
pensionernas riktighet. 

För närvarande arbetar lika många anställ-
da vid Statskontoret i sådana uppgifter som 
föreslås bli flyttade som i motsvarande upp-
gifter vid Keva, fastän antalet personer som 

är försäkrade enligt lagen om statens pensio-
ner endast är en dryg tredjedel av dem som är 
försäkrade enligt lagen om kommunala pen-
sioner. Om förslaget genomförs minskar det 
gradvis behovet av personresurser jämfört 
med att man har två parallella system. Perso-
nalens åldersstruktur gör det möjligt att 
minska personalen genom naturlig avgång.  

Statskontorets aktuariefunktion har skött 
statistik- och informationstjänstverksamheten 
för Kaiku-arbetshälsofunktionen, som även 
har inbegripit olycksfallsstatistik. Om den 
statistikverksamhet och aktuariefunktion som 
hör till pensionssystemet överförs till Keva, 
föranleder detta ändringar i processer och sy-
stem vid Statskontoret samt ett behov av att 
omorganisera resurserna när det gäller 
olycksfallsstatistik och vid beräkningen av 
utbetalningar i olycksfalls- och skadestånds-
ärenden. Dessutom måste skadeståndssyste-
men integreras i arbetsgivarregistret. 
 

 
3.3 Konsekvenser för statens tillgång till 

information 

En överföring av statens anställningsregis-
ter samt försäkringsstatistiken och försäk-
ringsberäkningen till Keva får konsekvenser 
för Statskontorets, de statliga arbetsgivarnas 
och finansministeriets tillgång till uppgifter. 
De statliga arbetsgivarna behöver uppgifter 
om personalens åldersstruktur, tidpunkten då 
anställda kommer att gå i pension och andra 
ärenden som hänför sig till planeringen och 
skötseln av personalförvaltningen. Statskon-
toret har ett motsvarande behov av informa-
tion för Kaiku-arbetshälsofunktionen, som 
Statskontoret sköter. Dessa uppgifter finns 
fortfarande tillgängliga i Kevas anställnings-
register i den omfattning som de införs i pen-
sionssystemets register.   

Flyttningen av anställningsregistret till 
Keva föranleder inte några ändringar i de nu-
varande ämbetsverks- och arbetsgivarsignu-
men eller yrkesbeteckningarna.  Det kan 
emellertid bli nödvändigt att göra ändringar i 
det skede när anställningsregistret i sin helhet 
flyttas till Arek Ab. Detta skulle ha skett 
fastän anställningsregistret inte hade flyttats 
till Keva.  
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De uppgifter som behövs för statistik och 
forskning kan Keva lämna både till Statskon-
toret och de statliga arbetsgivarna till den del 
informationen inte innehåller sådana sekre-
tessbelagda uppgifter som avses i 24 § i la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999). Keva har i enlighet med 
29 § i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet rätt att bevilja tillstånd att in-
hämta dessa uppgifter för vetenskaplig 
forskning, statistikföring samt planerings- el-
ler utredningsarbete. 

För skötseln av skadestånd har Statskonto-
ret rätt att få de uppgifter som behövs med 
stöd av bestämmelserna om rätt till upplys-
ningar i lagen om olycksfallsförsäkring. 
 

 
3.4 Konsekvenser för personalen 

De personer vid Statskontoret som sköter 
sådana uppgifter som ska överföras övergår 
till Keva. Ungefär 20 personer ska överföras 
till Keva, och alla är i en anställning som 
gäller tills vidare. Bestämmelser om överfö-
ringen ska utfärdas separat genom lag. På 
överföringen kan inte tillämpas statstjänste-
mannalagens bestämmelser om överlåtelse av 
rörelse, eftersom överföring av administrati-
va uppgifter från en organisation till en an-
nan där även utövning av offentlig makt 
överförs inte är överlåtelse av rörelse. De 
personer som ska överföras övergår direkt i 
Kevas tjänst på de anställningsvillkor som 
iakttas vid Keva. Varken anställningsvillko-
ren som helhet eller lönen försämras i sam-
band med överföringen. När det gäller de 
personer som överförs kommer deras tjänster 
vid Statskontoret att dras in direkt med stöd 
av lag. 

 
 
3.5 Könsrelaterade konsekvenser 

I propositionen föreslås inga innehållsliga 
ändringar i statens arbetspensionsskydd. Med 
tanke på pensionsskyddets innehåll har pro-
positionen inga könsrelaterade konsekvenser. 

 

4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet. I beredningen har Statskontoret, Keva 
och deras personalorganisationer samt statens 
pensionsfond och social- och hälsovårdsmi-
nisteriet deltagit. Man har fört samarbetsför-
handlingar med personalen. Utlåtande om 
propositionen begärdes, och gavs, av be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden, fi-
nanscontrollerfunktionen, Finansinspektio-
nen, Finanssialan Keskusliitto-
Finansbranschens Centralförbund ry, Folk-
pensionsanstalten, Förbundet för den offent-
liga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, 
Förhandlingsorganisationen för offentliga 
sektorns utbildade FOSU rf, Keva, Kommu-
nala arbetsmarknadsverket, Kunta-alan unio-
ni ry, Kyrkans centralfond, Löntagarorgani-
sationen Pardia rf, Pensionsskyddscentralen, 
social- och hälsovårdsministeriet, Statens 
pensionsfond (VER), Statens revisionsverk, 
Statskontoret, Teknik och Hälsa FKT rf, 
Tjänstemännens Förhandlingsorganisation 
TFO rf och Työeläkevakuuttajat TELA-
Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry. Dess-
utom har arbetspensionsbolaget Varma gett 
utlåtande.  

Av remissinstanserna understödde alla 
andra en överföring av uppgifterna utom ar-
betspensionsbolaget Varma, Finanssialan 
Keskusliitto-Finansbranschens Centralför-
bund ry och Statskontoret. Arbetspensions-
bolaget Varma och Finanssialan Keskusliitto-
Finansbranschens Centralförbund ry föreslår 
att överföringen inte ska genomföras lagstift-
ningsvägen, utan att den ska konkurrensutsät-
tas.   

Statskontoret har i stort sett helt och hållet 
motsatt sig en överföring och åtminstone 
andra överföringar än överföringen av an-
ställningsregistret.  

Löntagarorganisationen Pardia rf har i sitt 
utlåtande krävt att det motiveras varför stats-
tjänstemannalagens bestämmelser om överlå-
telse av rörelse inte tillämpas på överföringen 
och har ställt en fråga om eventuella visstids-
anställda som ska överföras. Propositionen 
har preciserats till nämnda delar. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lagen om statens pensioner  

2 §. Allmänna definitioner. I 1 mom. 
7 punkten definieras pensionsanstalterna 
inom den offentliga sektorn, och bl.a. Stats-
kontoret nämns som en pensionsanstalt inom 
den offentliga sektorn. Det föreslås att 
1 mom. 7 punkten upphävs, eftersom Stats-
kontoret från och med ingången av 2013 inte 
längre är pensionsanstalt. Den kommunala 
pensionsanstalten är pensionsanstalt inom 
den offentliga sektorn. 

7 §. Att förhindra kringgående av att pen-
sionsskydd uppstår eller av skyldigheten att 
betala pensionsavgifter. I paragrafen finns en 
bestämmelse som förhindrar kringgående av 
att pensionsskydd uppstår eller av skyldighe-
ten att betala pensionsavgifter. För närvaran-
de ansvarar Statskontoret för verkställigheten 
av paragrafen. Eftersom Statskontoret från 
och med ingången av 2013 inte längre är 
pensionsanstalt, föreslås det att ordalydelsen 
i paragrafen ändras så att den kommunala 
pensionsanstalten i egenskap av pensionsan-
stalt inom den offentliga sektorn ansvarar för 
verkställigheten av paragrafen. Ändring i be-
slut som den kommunala pensionsanstalten 
meddelat med stöd av bestämmelsen får sö-
kas på det sätt som föreskrivs i lagen om 
kommunala pensioner. 

103 §. Anhängiggörande av pensionsansö-
kan. Enligt bestämmelsen anses en pensions-
ansökan vara gjord den dag den kommit in 
till bl.a. Statskontoret. Eftersom Statskonto-
ret från och med ingången av 2013 inte läng-
re är pensionsanstalt, föreslås det att omnäm-
nandet av Statskontoret som den instans hos 
vilken en pensionsansökan anhängiggörs blir 
slopat i bestämmelsen. 

104 §. Beslutsfattande och delgivning av 
beslut. I 2 mom. bestäms om delgivning av 
den kommunala pensionsanstaltens och 
Statskontorets beslut. Eftersom Statskontoret 
från och med ingången av 2013 inte längre är 
pensionsanstalt, föreslås det att ordalydelsen 
i 2 mom. ändras så att omnämnandet av att 

Statskontoret är den instans som meddelar ett 
beslut som ska delges blir slopat. Alla beslut 
enligt lagen om statens pensioner delges av 
den kommunala pensionsanstalten i egenskap 
av pensionsanstalt inom den offentliga sek-
torn från och med den tidpunkt som nämns 
ovan. 

113 §. Den sista pensionsanstaltens kost-
nader. I paragrafen föreskrivs om uttag och 
gottgörande av den sista pensionsanstaltens 
kostnader bland pensionsanstalterna. Enligt 
ordalydelsen i 1 mom. ansvarar Statskontoret 
för verkställigheten av bestämmelsen. Efter-
som Statskontoret från och med ingången av 
2013 inte längre är pensionsanstalt, föreslås 
det att ordalydelsen i bestämmelsen ändras så 
att den kommunala pensionsanstalten ansva-
rar för verkställigheten av bestämmelsen. 
Samtidigt föreslås det att formuleringen i den 
sista meningen i bestämmelsen i 1 mom. 
samt 2 mom. ändras.  

135 §. Arbetsgivarens pensionsavgift.  I 
1 mom. föreskrivs om betalning av arbetsgi-
varens pensionsavgift. För närvarande beta-
las arbetsgivarens pensionsavgift enligt be-
stämmelsen till Statskontoret, som intäktsför 
avgifterna till statens pensionsfond, med un-
dantag för omkostnadsdelen. Eftersom Stats-
kontoret från och med ingången av 2013 inte 
längre är pensionsanstalt, föreslås det att or-
dalydelsen i bestämmelsen ändras så att den 
kommunala pensionsanstalten sköter de upp-
gifter som hänför sig till uttaget av arbetsgi-
varens pensionsavgift. Arbetsgivarens pen-
sionsavgift betalas på statens pensionsfonds 
konto. Statens pensionsfond betalar ersätt-
ning enligt 137 b § 2 mom. i lagen om kom-
munala pensioner till den kommunala pen-
sionsanstalten för arbetsgivarens pensionsav-
gift.  

År 2005 begränsades rätten till arbetslös-
hetspension så att den endast gällde personer 
födda före 1950. Dessa personer har rätt till 
ålderspension utan förtidsminskning vid 
62 års ålder, om en person uppfyller villko-
ren för arbetslöshetspension först efter det att 
han eller hon fyllt 62 år. Det betyder att ar-
betslöshetspensioner inte längre kan börja 
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löpa år 2012. Detta bör beaktas även i grun-
derna för beräkning av pensionsavgifter och 
arbetslöshetspensionsdelen bör slopas i be-
räkningsgrunderna. Därför föreslås det att 
omnämnandet av arbetslöshetspensionsdelen 
slopas i bestämmelsen i 1 mom.   

Det föreslås i 2 mom. bestämmelser om att 
man i fråga om den kommunala pensionsan-
staltens uppgifter som hänför sig till uttaget 
av pensionsavgifter enligt lagen om statens 
pensioner iakttar vad som för statsbudgetens 
del föreskrivs om redogörare. Bestämmelser 
om detta finns i förordningen om statsbudge-
ten. För tydlighetens skull föreslås det i 
2 mom. bestämmelser om att pensionsavgif-
ter enligt lagen om statens pensioner ska hål-
las åtskilda från Kevas medel. Keva är redo-
görare när det gäller pensionsavgifterna och 
lämnar varje månad in data från bokföringen 
till finansministeriet för att dessa data ska in-
föras i statens centralbokföring. Keva och fi-
nansministeriet kan närmare komma överens 
om detaljerna i redovisningen. 

Det föreslås att innehållet i det nuvarande 
2 mom. ändras och flyttas till 3 mom. Enligt 
den nuvarande ordalydelsen i 2 mom. får 
närmare bestämmelser om grunderna för ar-
betsgivarens pensionsavgift och om beloppet 
och fastställandet av den omkostnadsdel som 
Statskontoret och den kommunala pensions-
anstalten får för verkställandet av pensions-
skyddet utfärdas genom förordning av stats-
rådet. Eftersom Statskontoret från och med 
ingången av 2013 inte längre är pensionsan-
stalt, föreslås det att ordalydelsen i bestäm-
melsen ändras så att omnämnandet av Stats-
kontoret slopas i bestämmelsen. Dessutom 
utvidgas bemyndigandet att utfärda förord-
ning så att närmare bestämmelser om för-
valtningen och redovisningen av de pen-
sionsavgifter som betalats på statens pen-
sionsfonds konton utfärdas genom förordning 
av statsrådet.  

Det föreslås att bestämmelsen i det nuva-
rande 3 mom. ändras och flyttas och blir nytt 
4 mom. Enligt den nuvarande ordalydelsen i 
3 mom. beslutar Statskontoret om storleken 
på de ålders-, invalid-, arbetslöshets- och fa-
miljepensionsdelar som ligger till grund för 
arbetsgivarens pensionsavgift efter det att de 
principer som gäller saken har behandlats av 
pensionsfondens styrelse. Statskontoret be-

slutar också om betalningen av arbetsgiva-
rens pensionsavgift. Eftersom Statskontoret 
från och med ingången av 2013 inte längre är 
pensionsanstalt, utan den kommunala pen-
sionsanstalten är pensionsanstalt inom den 
offentliga sektorn, föreslås det att ordalydel-
sen i bestämmelsen ändras så att finansmini-
steriet på framställning av den kommunala 
pensionsanstalten beslutar om storleken på 
de pensionsdelar som ligger till grund för ar-
betsgivarens pensionsavgift efter det att de 
principer som gäller saken har behandlats av 
pensionsfondens styrelse. Den kommunala 
pensionsanstalten beslutar om betalningen av 
arbetsgivarens pensionsavgift. Det föreslås 
också att omnämnandet av arbetslöshetspen-
sionsdelen slopas på de grunder som fram-
ställts ovan i motiveringen till 1 mom. 

136 §. Arbetstagarens pensionsavgift. I 
2 mom. finns bestämmelser om innehållning 
och redovisning av arbetstagarens pensions-
avgift. Enligt den nuvarande ordalydelsen i 
bestämmelsen redovisas arbetstagarens pen-
sionsavgift till Statskontoret på det sätt som 
Statskontoret bestämmer. Statskontoret in-
täktsför avgifterna till statens pensionsfond. 
Eftersom Statskontoret från och med ingång-
en av 2013 inte längre är pensionsanstalt, 
utan den kommunala pensionsanstalten är 
pensionsanstalt inom den offentliga sektorn, 
föreslås det att ordalydelsen i bestämmelsen 
ändras så att arbetstagarens pensionsavgift 
ska redovisas på statens pensionsfonds konto 
på det sätt som den kommunala pensionsan-
stalten bestämmer.   

138 §. Preskription av pensionsavgifter. I 
paragrafen finns bestämmelser om att en 
pensionsavgift som baserar sig på lagen om 
statens pensioner ska betalas inom en viss fö-
reskriven tid. Enligt den nuvarande ordaly-
delsen i 1 och 2 mom. ansvarar Statskontoret 
för verkställigheten av paragrafen. Eftersom 
Statskontoret från och med ingången av 2013 
inte längre är pensionsanstalt, utan den 
kommunala pensionsanstalten är pensionsan-
stalt inom den offentliga sektorn, föreslås det 
att ordalydelsen i båda momenten ändras så 
att den kommunala pensionsanstalten ansva-
rar för verkställigheten i stället för Statskon-
toret. 

139 §. Utsökning av pensionsavgifter. I pa-
ragrafen finns bestämmelser om utsökning av 
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pensionsavgifter. Enligt den nuvarande orda-
lydelsen i paragrafen ansvarar Statskontoret 
för verkställigheten av bestämmelsen. Efter-
som Statskontoret från och med ingången av 
2013 inte längre är pensionsanstalt, utan den 
kommunala pensionsanstalten är pensionsan-
stalt inom den offentliga sektorn, föreslås det 
att ordalydelsen i bestämmelsen ändras så att 
den kommunala pensionsanstalten ansvarar 
för verkställigheten i stället för Statskontoret. 

143 §. Den kommunala pensionsanstalten 
och Statskontoret. I paragrafen finns be-
stämmelser om den kommunala pensionsan-
staltens och Statskontorets uppgifter enligt 
lagen om statens pensioner. Eftersom Stats-
kontoret från och med ingången av 2013 inte 
längre är pensionsanstalt, föreslås det att 
3 mom., som innehåller bestämmelser om 
Statskontorets uppgifter, upphävs som onö-
digt. I 1 och 2 mom. föreskrivs det om den 
kommunala pensionsanstaltens uppgifter. Ef-
tersom det i paragrafen endast föreskrivs om 
den kommunala pensionsanstaltens uppgifter 
föreslås det att omnämnandet av Statskonto-
ret slopas i rubriken för paragrafen. 

143 a §. Statskontorets deltagande i Pen-
sionsskyddscentralens kostnader och förvalt-
ning. I 1 mom. föreskrivs det för närvarande 
om Statskontorets deltagande i Pensions-
skyddscentralens kostnader och i 2 mom. om 
Statskontorets deltagande i Pensionsskydds-
centralens förvaltning. Det föreslås att be-
stämmelsen upphävs, eftersom Statskontoret 
från och med ingången av 2013 inte längre är 
pensionsanstalt, utan den kommunala pen-
sionsanstalten är pensionsanstalt inom den 
offentliga förvaltningen.  

143 b §. Avtal om samarbete med andra 
pensionsanstalter. Enligt den nuvarande or-
dalydelsen i paragrafen kan Statskontoret av-
tala om det samarbete som skötseln av de 
uppgifter som föreskrivits för det i 143 § 
kräver och om ersättning för kostnader som 
samarbetet orsakar med övriga pensions- och 
försäkringsanstalter. Det föreslås att be-
stämmelsen upphävs, eftersom Statskontoret 
från och med ingången av 2013 inte längre är 
pensionsanstalt, utan den kommunala pen-
sionsanstalten är pensionsanstalt inom den 
offentliga förvaltningen. 

146 §. Arbetstagarens och pensionssökan-
dens rätt att få uppgifter. I paragrafen före-

skrivs för närvarande om en arbetstagares 
och pensionssökandes rätt att få uppgifter om 
arbetstagarens rätt till pension. Det föreslås 
att paragraferna om utlämnande och erhål-
lande av uppgifter som hänför sig till pen-
sionsskyddet (dataskyddsbestämmelser) upp-
hävs i lagen om statens pensioner, och i fråga 
om rätten att lämna och erhålla uppgifter som 
gäller pensionsskyddet enligt lagen om sta-
tens pensioner tillämpas 11 kap. i lagen om 
kommunala pensioner. Därför föreslås det att 
bestämmelsen ändras på ett sådant sätt att det 
i den hänvisas till 11 kap. i lagen om kom-
munala pensioner, vars bestämmelser ska till-
lämpas på rätten att lämna och erhålla upp-
gifter om pensionsskyddet enligt lagen om 
statens pensioner.  

147—161 §. I paragraferna finns data-
skyddsbestämmelser. Det föreslås att para-
graferna upphävs, eftersom man i enlighet 
med hänvisningsbestämmelsen i 146 § till-
lämpar 11 kap. i lagen om kommunala pen-
sioner när det gäller utlämnande och erhål-
lande av uppgifter som hänför sig till pen-
sionsskyddet enligt lagen om statens pensio-
ner. Detta är ändamålsenligt, eftersom sam-
ma bestämmelser då tillämpas på utlämnande 
och erhållande av uppgifter som hänför sig 
till pensionsskyddet oberoende om det är frå-
ga om ett pensionsärende enligt lagen om 
kommunala pensioner eller lagen om statens 
pensioner. 

162 §. Att söka ändring i beslut av Stats-
kontoret och den kommunala pensionsanstal-
ten. I 1 mom. föreskrivs det för närvarande 
om hur man söker ändring i beslut som 
Statskontoret eller den kommunala pensions-
anstalten meddelat med stöd av lagen om sta-
tens pensioner när det är fråga om normalt 
ändringssökande. Det föreslås att paragrafer-
na om ändringssökande i lagen om statens 
pensioner upphävs i lagen om statens pensio-
ner och att bestämmelserna om ändringssö-
kande i lagen om kommunala pensioner till-
lämpas på ändringssökande. Därför föreslås 
det att 1 mom. ändras så att ändring i beslut 
som den kommunala pensionsanstalten med-
delat med stöd av lagen om statens pensioner 
söks genom besvär i enlighet med bestäm-
melserna om ändringssökande i lagen om 
kommunala pensioner. Samtidigt föreslås det 
att omnämnandet av Statskontoret i rubriken 
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för paragrafen slopas, eftersom det uteslutan-
de är den kommunala pensionsanstalten som 
meddelar de beslut enligt lagen om statens 
pensioner som avses i paragrafen. 

I 2 mom. finns det för närvarande bestäm-
melser om att undanröjande av ett lagakraft-
vunnet beslut som den kommunala pensions-
anstalten har meddelat med stöd av lagen om 
statens pensioner görs i enlighet med 162 § i 
lagen om kommunala pensioner. Ansökan 
om undanröjande av beslut görs fortsätt-
ningsvis i enlighet med 162 § i lagen om 
kommunala pensioner. Det föreslås likväl att 
ordalydelsen i 2 mom. ändras tekniskt.   

162 a—174 §. I paragraferna finns be-
stämmelser om ändringssökande. Det före-
slås att paragraferna upphävs, eftersom man i 
enlighet med den föreslagna 162 § på sökan-
de av ändring i beslut som meddelats med 
stöd av lagen om statens pensioner tillämpar 
vad som föreskrivs om ändringssökande i la-
gen om kommunala pensioner. Detta är än-
damålsenligt, eftersom man då tillämpar 
samma bestämmelser om ändringssökande i 
lagen om kommunala pensioner på alla be-
slut som den kommunala pensionsanstalten 
meddelat. Eftersom det i lagen om kommu-
nala pensioner inte finns någon bestämmelse 
som motsvarar 165 § i lagen om statens pen-
sioner (grundbesvär över debitering), föreslås 
det att en bestämmelse som motsvarar 165 § i 
lagen om statens pensioner tas in i bestäm-
melserna om ändringssökande i lagen om 
kommunala pensioner som 158 § i lagen om 
kommunala pensioner.  

 
 

1.2 Lagen om kommunala pensioner  

4 §. Allmänna definitioner. Paragrafens 
13 punkt föreslås bli upphävd. I punkten de-
finieras pensionsanstalter inom den offentliga 
sektorn för bestämmelserna om den sista 
pensionsanstalten. Definitionen har blivit 
onödig, eftersom Keva sköter verkställighe-
ten av det pensionsskydd som enligt pen-
sionslagarna för den offentliga sektorn hör 
till arrangemanget med sista pensionsanstalt. 
Bestämmelserna i 7 kap. om sista pensions-
anstalt har redan tidigare ändrats på ett så-
dant sätt att det i dem inte används definitio-

nen på pensionsanstalt för den offentliga sek-
torn. 

136 §. Den sista pensionsanstaltens kost-
nader. I 1 mom. finns bestämmelser om be-
talning och gottgörelse av kostnader, när 
Keva i egenskap av sista pensionsanstalt har 
betalat pensioner på andra pensionsanstalters 
vägnar eller andra pensionsanstalter har beta-
lat pensioner på Kevas vägnar. Eftersom 
Statskontoret inte längre i fortsättningen skö-
ter uppgifter i anknytning till statens pen-
sionsavgifter, föreslås det att 1 mom. ändras 
på ett sådant sätt att staten i stället för Stats-
kontoret är betalare och mottagare av gottgö-
relsen när det gäller den sista pensionsanstal-
tens kostnader. Utredningen av kostnaderna 
mellan de pensionsanstalter som hör till ar-
rangemanget med sista pensionsanstalt har i 
lagen om pension för arbetstagare fastställts 
som Pensionsskyddscentralens uppgift. De 
uppgifter för en pensionsanstalt som hänför 
sig till den sista pensionsanstaltens kostnader 
överförs i fråga om lagen om statens pensio-
ner till Keva, som lämnar nödvändig infor-
mation till Pensionsskyddscentralen för kost-
nadsfördelningen och sköter den penningrö-
relse som hänför sig till utredningen av kost-
naderna. Staten svarar för de medel som be-
hövs för betalningen av pensioner på samma 
sätt som hittills.  

137 §. Tillsyn. I paragrafens 3 mom. före-
skrivs det att finansministeriet årligen för-
ordnar en revisor för Keva. Bestämmelsen 
motiverades i regeringens proposition 4/2010 
rd med att staten måste kunna säkerställa att 
de belopp är korrekta som den kommunala 
pensionsanstalten meddelar när den för fi-
nansministeriet föreslår det belopp som be-
hövs för betalning av statens pensionsutgifter 
och som ersättning för skötseln av pensions-
skyddet. Det konstateras i motiveringen att 
eftersom det inte är fråga om att revidera hela 
den kommunala pensionsanstaltens verksam-
het, så kan revisionslagen inte som sådan till-
lämpas på denna form av revision, men revi-
sionslagen iakttas i tillämpliga delar. Av be-
stämmelserna i revisionslagen följer således 
t.ex. att den kommunala pensionsanstalten 
ska ge revisorn möjlighet att förrätta revisio-
nen i den omfattning som revisorn finner be-
hövlig samt ge den utredning och hjälp som 
revisorn begär. Enligt motiveringen ska fi-
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nansministeriets revisor granska den kom-
munala pensionsanstaltens bokföring endast 
till den del det behövs för att säkerställa att 
de uppgifter är korrekta som den kommunala 
pensionsanstalten lämnat till finansministeri-
et. I motiveringen konstateras att den revisor 
som tillsatts av finansministeriet och Kom-
munernas pensionsförsäkrings egen revisor 
dessutom så vitt möjligt bör undvika att 
granska samma verifikationer. 

Det föreslås att uttaget av statens pensions-
avgifter överförs från Statskontoret till Keva 
i enlighet med de grunder som finansministe-
riet har fastställt. Enligt de föreslagna änd-
ringarna ska arbetsgivare som omfattas av 
lagen om statens pensioner betala pensions-
avgifter enligt lagen om statens pensioner på 
statens pensionsfonds konton. Det ska vara 
på finansministeriets ansvar att övervaka att 
Keva tar ut avgifterna hos arbetsgivare som 
omfattas av lagen om statens pensioner på 
den nivå som finansministeriet har fastställt. 
Det föreslås att den av finansministeriet för-
ordnade revisorns uppgifter utvidgas till den-
na del för genomförande av tillsynen på ett 
sådant sätt att revisorns uppgift utöver de nu-
varande uppgifterna dessutom ska vara att i 
Kevas bokföring och annat material granska 
att Keva har tagit ut arbetsgivarens och ar-
betstagarens pensionsavgift i överensstäm-
melse med 135 § och 136 § i lagen om sta-
tens pensioner och att pensionsavgifterna 
samt överföringsavgifterna och arbetslöshets-
försäkringsfondens avgift har betalats till sta-
tens pensionsfond till rätt belopp. Den revi-
sor som tillsatts av finansministeriet och Ke-
vas egen revisor bör dessutom så vitt möjligt 
undvika att granska samma verifikationer. 
Finansministeriet svarar på det sätt som be-
skrivs ovan för tillsynen över uttaget av pen-
sionsavgifter, och statens pensionsfonds revi-
sorer granskar inte Keva.  

137 b §. Betalning av statens, evangelisk-
lutherska kyrkans och Folkpensionsanstal-
tens pensionsutgifter och ersättning av den 
kommunala pensionsanstaltens kostnader. I 
2 mom. finns bestämmelser om den ersätt-
ning som staten betalar till den kommunala 
pensionsanstalten för verkställandet av sta-
tens pensionsskydd. För närvarande betalar 
Statskontoret ersättning för den arbetsgivares 
pensionsavgift som avses i 135 § i lagen om 

statens pensioner. I fortsättningen sköter 
Keva uttaget av pensionsavgifter enligt lagen 
om statens pensioner och avsikten är att stat-
liga arbetsgivares pensionsavgifter ska redo-
visas direkt på statens pensionsfonds konton. 
Med anledning av den föreslagna ändringen 
föreslås det att 2 mom. ändras så att statens 
pensionsfond för arbetsgivarens pensionsav-
gift betalar en ersättning till Keva för sköt-
seln av statens pensionsskydd. I den ersätt-
ning som Keva får ingår i fortsättningen även 
de kostnader som föranleds av de uppgifter 
som överförs till Keva och som hänför sig till 
arbetsgivarkunder. Keva sköter i fortsätt-
ningen för statens del även betalningen av en 
kostnadsandel och verksamhetsbaserad ser-
viceavgift enligt 5 § i lagen om Pensions-
skyddscentralen (397/2006). Till Keva beta-
las en ersättning för dessa kostnader som en 
del av den ersättning som statens pensions-
fond betalar. 

141 a §. Samarbetsdelegationen. I paragra-
fen föreskrivs det om samarbetsdelegationen 
som har inrättats för att följa hur pensions-
skyddet enligt andra offentliga pensionssy-
stem verkställs i den kommunala pensionsan-
stalten och för att utveckla pensionsskyddet. 
Det föreslås att paragrafen upphävs, eftersom 
den inte längre anses vara nödvändig. 

146 §. Medlemssamfunds, statliga arbets-
givares, kyrkliga arbetsgivares och Folkpen-
sionsanstaltens skyldighet att lämna uppgif-
ter. I paragrafen föreskrivs om medlemssam-
funds, statliga arbetsgivares, kyrkliga arbets-
givares och Folkpensionsanstaltens skyldig-
het att lämna uppgifter till den kommunala 
pensionsanstalten samt besvärsinstansen en-
ligt lagen om kommunala pensioner. Uttaget 
av pensionsavgifter enligt lagen om statens 
pensioner och registreringen av anställnings-
förhållanden föreslås bli överförda till Keva, 
och därför föreslås det att paragrafen ändras. 
Det föreslås att ett nytt 2 mom. fogas till pa-
ragrafen, i vilket det föreskrivs om de statliga 
arbetsgivarnas skyldighet att till den kom-
munala pensionsanstalten meddela nödvän-
diga uppgifter för det anställningsregister 
som den för samt för bestämmande av avgif-
terna. Innehållet i det nya 2 mom. motsvarar 
det nuvarande innehållet i 148 § 1 mom. i la-
gen om statens pensioner ändrat på ett sådant 
sätt att uppgifterna meddelas till Keva och 
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inte till Statskontoret. Samtidigt föreslås in-
nehållet i nuvarande 2—6 mom. bli ändrat i 
fråga om ordalydelsen och flyttat till 3—
7 mom. så att det i momenten görs de teknis-
ka ändringar som beror på att ett nytt 2 mom. 
fogats till paragrafen. Med anledning av änd-
ringarna föreslås det att hänvisningen i 
1 mom. till 6 mom. ändras till en hänvisning 
till 7 mom.  

148 §. Pensionsanstaltens rätt att lämna 
uppgifter. I paragrafen föreskrivs om situa-
tioner där Keva utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna i offentlighetslagen och andra 
begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter får lämna uppgifter som grundar sig på 
verkställigheten av lagen om kommunala 
pensioner, lagen om statens pensioner, pen-
sionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan 
och lagen om Folkpensionsanstalten till olika 
myndigheter, inrättningar, Pensionsskydds-
centralen, andra pensionsanstalter, försäk-
ringsbolag och andra instanser. Keva verk-
ställer pensionsskyddet enligt nämnda pen-
sionslagar och därför föreslås det att hänvis-
ningsbestämmelserna i 1 mom. 2 och 3 punk-
ten ändras så att de rättigheter att lämna upp-
gifter som blivit onödiga slopas i bestämmel-
serna. I nämnda punkter är det i fortsättning-
en nödvändigt att det av de arbetspensionsla-
gar för den offentliga sektorn som definierats 
i lagen om pension för arbetstagare endast 
hänvisas till lagen om ortodoxa kyrkan 
(985/2006), pensionsstadgan som givits med 
stöd av lagen om Finlands Bank (214/1998) 
samt landskapslagen om tillämpning i land-
skapet Åland av vissa riksförfattningar om 
statens pensioner (ÅFS 54/2007). 

149 §. Teknisk anslutning. I paragrafen fö-
reskrivs om den kommunala pensionsanstal-
tens rätt att öppna en teknisk anslutning till 
sina register för vissa aktörer. Rättigheten i 
1 mom. 5 punkten att öppna en anslutning för 
Statskontoret föreslås bli upphävd, eftersom 
Statskontoret inte i fortsättningen kommer att 
ha sådana lagstadgade uppgifter som kräver 
åtkomst till Kevas register med hjälp av en 
teknisk anslutning. 

Enligt 2 mom. kan medlemssamfunden 
fullgöra sin skyldighet att lämna uppgifter till 
Keva med hjälp av en teknisk anslutning. Det 
föreslås att momentet kompletteras så att det 
också gäller statliga arbetsgivare, som i 146 § 

föreslås få motsvarande skyldighet att lämna 
uppgifter som medlemssamfunden har. 

153 §. Sökande av ändring. I 3 mom. finns 
bestämmelser om sökande av ändring i den 
kommunala pensionsanstaltens beslut i andra 
ärenden än sådana som gäller rätten till pen-
sion. Det föreslås att momentet preciseras så 
att det i fortsättningen gäller endast beslut 
enligt lagen om kommunala pensioner. Det 
är nödvändigt att ändra formuleringen, efter-
som ändring i beslut om utbetalning enligt 
lagen om statens pensioner söks enligt be-
stämmelsen om grundbesvär i den föreslagna 
nya 158 §. 

154 §. Besvärsrätt. I 2 mom. finns be-
stämmelser om besvärsrätt i andra ärenden än 
sådana som gäller rätten till pension. Det fö-
reslås att momentet preciseras så att det i 
fortsättningen gäller endast beslut enligt la-
gen om kommunala pensioner. Det är nöd-
vändigt att ändra formuleringen, eftersom 
man i fortsättningen kan söka ändring i be-
slut om utbetalning enligt lagen om statens 
pensioner enligt bestämmelsen om grundbe-
svär i den föreslagna 158 §. 

158 §. Grundbesvär över debitering som 
grundar sig på lagen om statens pensioner. 
Det föreslås att det till lagen fogas en ny 
158 §, där det föreskrivs om grundbesvär 
över debitering som grundar sig på lagen om 
statens pensioner. Det är nödvändigt att ta in 
bestämmelsen om grundbesvär i lagen om 
kommunala pensioner, eftersom bestämmel-
serna om ändringssökande föreslås blir upp-
hävda i lagen om statens pensioner. Innehål-
let i paragrafen motsvarar det nuvarande in-
nehållet i 165 § i lagen om statens pensioner.  

162 §. Undanröjande av ett lagakraftvun-
net beslut. Det föreslås att de preciseringar 
som beror på den nya 158 § görs i 4 mom. 
Enligt förslaget kan besvärsnämnden för ar-
betspensionsärenden och försäkringsdomsto-
len till prövning ta upp grundbesvär som an-
länt efter utgången av besvärstiden, om änd-
ring av vägande skäl inte sökts inom före-
skriven tid. 

165 §. Revision och bokslut. Det föreslås 
att revisionslagens nummer slopas i 1 mom., 
eftersom det första gången nämns i lagens 
137 §. 

166 §. Samarbete. Det föreslås att omnäm-
nandet av Statskontoret slopas i bestämmel-



 RP 67/2012 rd  
  

 

15

sen, eftersom Statskontoret inte längre i fort-
sättningen är pensionsanstalt. 

 
1.3 Lagen om statskontoret 

2 §. I denna paragraf föreskrivs om Stats-
kontorets uppgifter. Enligt 1 mom. 3 punkten 
handlägger Statskontoret uppgifter enligt la-
gen om statens pensioner så som föreskrivs i 
143 § i lagen om statens pensioner. Det före-
slås att bestämmelsen ändras så att omnäm-
nandet av handläggandet av sagda uppgifter 
slopas i bestämmelsen, eftersom Statskonto-
ret inte längre är pensionsanstalt från och 
med ingången av 2013. När det gäller statens 
pensionssystem är det enbart den kommunala 
pensionsanstalten som är pensionsanstalt från 
nämnda tidpunkt. 

 
 

1.4 Lagen om vissa pensionsarrange-
mang inom undervisningssektorn 

12 §. I paragrafen föreskrivs det om skyl-
digheten för de arbetsgivare som avses i 
2 och 3 kap. att göra en anmälan till Stats-
kontoret. Eftersom Statskontoret inte längre 
är pensionsanstalt från och med ingången av 
2013, utan enbart den kommunala pensions-
anstalten är pensionsanstalt även när det gäll-
er statens pensionssystem från sagda tid-
punkt, föreslås det att paragrafen ändras så 
att de arbetsgivare som avses i bestämmelsen 
är skyldiga att lämna en i bestämmelsen av-
sedd anmälan till den kommunala pensions-
anstalten.  

 
 

1.5 Lagen om överföring av pensionsrätt 
mellan arbetspensionssystemet i Fin-
land och Europeiska gemenskaper-
nas pensionssystem 

12 §. I enlighet med 3 mom. i paragrafen 
sköter Statskontoret de pensionsrättigheter 
som ska återföras till Finlands arbetspen-
sionssystem från Europeiska gemenskaperna. 
Det föreslås att momentets ordalydelse änd-
ras så att den kommunala pensionsanstalten 
ansvarar för verkställigheten och inte Stats-
kontoret. 

 

2  Ikraft trädande  

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2013. Åtgärder som verkställigheten av la-
garna förutsätter får vidtas innan lagarna trä-
der i kraft.  

I 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i 
lagen om kommunala pensioner ska det före-
skrivas att statens pensionsfond utöver den 
ersättning som avses i 137 b § 2 mom. år 
2013 betalar ersättning till den kommunala 
pensionsanstalten för sådana kostnader som 
uppkommit innan denna lag har trätt i kraft 
och som överföringen av uppgifterna föran-
leder. Till dessa kostnader räknas kostnader 
som den kommunala pensionsanstalten för-
anleds 2012 och som hänför sig till förbere-
delserna för överföringen av uppgifter och 
som inte hänför sig till den beräkning av 
självkostnadsvärdet som inleds 2013. Hit hör 
t.ex. kostnader som föranleds av överföring-
en av informationssystem. Genom förordning 
av statsrådet ska närmare bestämmelser ut-
färdas om betalningstidpunkten för hela den 
ersättning som nämns i momentet och om 
vilka kostnader som kan ersättas. 

I 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i 
lagen om kommunala pensioner ska det före-
skrivas att den kommunala pensionsanstalten 
i januari 2013 ska sköta de uppgifter som be-
hövs för skötseln av statens pensioner och 
som hänför sig till räkenskapsperioden 2012. 
Dessutom uppgör den kommunala pensions-
anstalten bokslutskalkyler, bokslutsbilagor 
och bokslutsspecifikationer för räkenskaps-
perioden 2012 för statens pensionsfond. 
Keva ska även ha rätt att använda Statskonto-
rets informationssystem så att Keva kan skö-
ta ovan nämnda uppgifter. Den föreslagna 
ikraftträdandebestämmelsen är nödvändig, 
eftersom de personer som sköter dessa upp-
gifter övergår till Keva vid årsskiftet. 

I ikraftträdandebestämmelsen i lagen om 
statskontoret ska det föreskrivas att den 
kommunala pensionsanstalten anställer alla 
de tjänstemän vid Statskontoret som sköter 
uppgifter enligt 143 § 3 mom. i lagen om sta-
tens pensioner när denna lag träder i kraft, 
om inte personen har motsatt sig en överfö-
ring. Den kommunala pensionsanstalten in-
går ett arbetsavtal med varje person som 
överförs före lagens ikraftträdande. Tjänster-
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na vid Statskontoret dras in när lagen träder i 
kraft. Vid indragningen av tjänsterna upphör 
de tjänsteförhållanden vid Statskontoret som 
dessa tjänster baserar sig på utan uppsägning. 
På den personal som överförs ska den kom-
munala pensionsanstaltens kollektivavtal till-
lämpas från det att lagen har trätt i kraft.  

När personalen överförs till den kommuna-
la pensionsanstalten byts pensionssystemet 
från statens pensionssystem till det kommu-
nala pensionssystemet. När pensionssystemet 
byts får personalen i sinom tid pension för 
sin statliga tjänstgöring från statens pen-
sionssystem och för sin kommunala tjänstgö-
ring från det kommunala pensionssystemet. 
Rätten till tilläggspensionsskydd och en per-
sonlig pensionsålder enligt statens pensions-
system kvarstår förutsatt att dessa erbjuds 
även i det kommunala pensionssystemet till 
dess att pensionsåldern uppnås. Rätten till 
tilläggspensionsskydd och en lägre pensions-
ålder kvarstår också i fall där personen åter-
går i statens tjänst. I 12 § i lagen om kom-
munala pensioner föreskrivs att personalen 
har rätt till pension enligt det kommunala 
pensionssystemet från samma tidpunkt som 
det tidigare offentliga pensionssystemet har 
beviljat pension enligt det s.k. tilläggspen-
sionsskyddet. För den personal som överförs 
från Statskontoret till den kommunala pen-
sionsanstalten föreskrivs ett motsvarande 
pensionsskydd som i 18 § i lagen om infö-
rande av lagen om statens pensioner 
(1296/2006) föreskrivs vid kommunalisering. 

I 14 § 1 mom. 2 punkten i lagen om kom-
munala pensioner föreskrivs att en anställd är 
berättigad till deltidspension förutsatt att han 
eller hon uppfyller de krav på anställnings-
längd och inkomster som omfattas av lagen. 
Då personalen överförs från Statskontoret till 
den kommunala pensionsanstalten uppfylls 
dessa krav inte under de första åren. För att 
den personal som överförs från Statskontoret 
ska kunna gå i deltidspension när de övriga 
kraven uppfylls, föreslås att det i ikraftträ-
dandebestämmelsen till lagen om statskonto-
ret föreskrivs att också den tjänst som omfat-
tats av lagen om statens pensioner ska beak-
tas vid bedömningen av villkoren för erhål-
lande av deltidspension när det gäller perso-
nalen i fråga. 

I ikraftträdandebestämmelsen i lagen om 
statskontoret föreslås att det dessutom före-
skrivs att Statskontoret i samband med ikraft-
trädandet av denna lag har rätt att till den 
kommunala pensionsanstalten överlåta lös 
egendom och immateriella tillgångar som 
skaffats för skötseln av statens arbetspen-
sionsskydd utan vederlag, eftersom dessa inte 
längre har samma bruksvärde i Statskontoret 
som de hade tidigare, och bruksvärdet är litet 
också i den kommunala pensionsanstalten. 
Det föreslås därför att det genom ikraftträ-
dandebestämmelsen föreskrivs om befogen-
heter för Statskontoret att avtala om överfö-
ringen av dessa utan vederlag. 

 
 

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

Enligt 1 § i lagen om kommunala pensio-
ner sköts pensionsskyddet av den offentlig-
rättsliga kommunala pensionsanstalten Keva. 
Den kommunala pensionsanstalten sköter 
också verkställigheten av statens pensions-
skydd med stöd av 143 § i lagen om statens 
pensioner.  

Skötseln av de statsanställdas pensions-
ärenden överfördes till Keva genom lagarna 
468—473/2010 i normal lagstiftningsord-
ning. Då överfördes även utövningen av of-
fentlig makt genom lag på det sätt som förut-
sätts i 2 § 3 mom. i grundlagen. I motiver-
ingen till regeringens proposition (RP 
4/2010) konstaterades att behandlingen av 
olika beslut och åtgärder i fråga om enskilda 
personers pensionsärenden innebär utövning 
av offentlig makt. Dessutom konstaterades 
det att den kommunala pensionsanstalten är 
en sådan självständig offentligrättslig inrätt-
ning enligt 2 § 2 mom. i förvaltningslagen 
som förvaltningslagen tillämpas på. För Keva 
gäller således samma bestämmelser som för 
Statskontoret.   

Bland annat fastställandet av pensionsav-
gifter innebär utövning av offentlig makt. 
Keva bestämmer att arbetsgivarens pensions-
avgift ska betalas enligt de grunder som fi-
nansministeriet har fastställt. De uppgifter 
som nu ska överföras innebär utövning av of-
fentlig makt i avsevärt mindre utsträckning 
än i fråga om överföringen av verkställighe-
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ten av pensionsskyddet i regeringens propo-
sition (RP 4/2010).   

Enligt regeringens uppfattning kan ärendet 
behandlas i normal lagstiftningsordning.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag:  
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Lagförslag 

 
 
 

1.  

Lag  

om ändring av lagen om statens pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om statens pensioner (1295/2006) 2 § 1 mom. 7 punkten, 143 § 3 mom., 

samt 143 a, 143 b, 147—161, 162 a och 164—174 §, 
av dem 143 § 3 mom., 143 b, 147, 149, 154—156, 159 och 162 a § sådana de lyder i lag 

468/2010, 143 a § sådan den lyder i lag 1115/2007, 148, 151, 157, 160, 167 och 168 § sådana 
de lyder delvis ändrade i lag 468/2010, 150, 158 och 161 § sådana de lyder i lagarna 468/2010 
och 1093/2010, 165 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1189/2007 samt 174 § sådan den ly-
der delvis ändrad i lag 687/2011,   

ändras 7 och 103 §, 104 § 2 mom., 113 och 135 §, 136 § 2 mom., 138 och 139 §, rubriken 
till 143 § samt 146 och 162 §,  

av dem 139 § i lag 1035/2008, 103 §, 104 § 2 mom., rubriken till 143 § samt 146 och 162 § 
sådana de lyder i lag 468/2010, 113 § sådan den lyder i lag 1178/2011 och 135 § sådan den 
lyder delvis ändrad i lag 468/2010, som följer: 
 

7 § 

Att förhindra kringgående av att pensions-
skydd uppstår eller av skyldigheten att betala 

pensionsavgifter 

Har en rättshandling, i syfte att kringgå 
pensionsskyddets uppkomst eller skyldighe-
ten att betala pensionsavgifter, getts ett så-
dant innehåll som inte motsvarar sakens fak-
tiska natur eller syfte, ska när pensionsskyd-
dets innehåll eller skyldigheten att betala 
pensionsavgifter avgörs förfaras enligt sa-
kens faktiska natur och syfte. Uppstår det 
oklarhet om huruvida denna lag ska tillämpas 
på en arbetstagare, avgörs saken av den 
kommunala pensionsanstalten på ansökan av 
arbetsgivaren eller arbetstagaren i fråga. Den 
kommunala pensionsanstalten avgör saken 
också när det kan misstänkas vara fråga om 
kringgående av att pensionsskydd uppstår el-
ler av skyldigheten att betala pensionsavgif-
ter. Ändring i beslutet får sökas på det sätt 
som föreskrivs i lagen om kommunala pen-
sioner (549/2003). 

 

 
103 §  

Anhängiggörande av pensionsansökan 

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

 
104 § 

Beslutsfattande och delgivning av beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den kommunala pensionsanstaltens beslut 

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

 
113 § 

Den sista pensionsanstaltens kostnader  

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

Gottgörelsen och betalningen jämte ränta, 
samt eventuella förskott på dessa bestäms på 
det sätt som föreskrivs i 183 § i lagen om 
pension för arbetstagare. 

 
 

135 § 

Arbetsgivarens pensionsavgift 

Statens ämbetsverk och inrättningar, statli-
ga affärsverk samt sammanslutningar och in-
rättningar vilkas anställda omfattas av pen-
sionsskyddet enligt denna lag betalar arbets-
givarens pensionsavgift, som består av en ål-
ders-, invalid- och familjepensionsdel och av 
en omkostnadsdel som verkställigheten av 
pensionsskyddet föranleder. Den kommunala 
pensionsanstalten sköter uppgifter som hän-
för sig till uttaget av arbetsgivarens pen-
sionsavgift. Arbetsgivarens pensionsavgift 
betalas på statens pensionsfonds konto. Sta-
tens pensionsfond betalar ersättning enligt 
137 b § 2 mom. i lagen om kommunala pen-
sioner till den kommunala pensionsanstalten 
av arbetsgivarens pensionsavgift. 

I den kommunala pensionsanstaltens upp-
gifter enligt 1 mom. och 136 § 2 mom. ska 
det som i förordningen om statsbudgeten 
(1243/1992) föreskrivs om redogörare iakt-
tas. De medel som avses i nämnda moment 
ska hållas åtskilda från den kommunala pen-
sionsanstaltens medel.  

Närmare bestämmelser om grunderna för 
arbetsgivarens pensionsavgift och om belop-
pet och fastställandet av den omkostnadsdel 
som den kommunala pensionsanstalten får 
för verkställandet av pensionsskyddet samt 
om förvaltningen och redovisningen av de 
medel som avses i 1 mom. och 136 § 2 mom. 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Finansministeriet beslutar på framställning 
av den kommunala pensionsanstalten om 
storleken på de ålders-, invalid- och familje-
pensionsdelar som ligger till grund för ar-
betsgivarens pensionsavgift efter det att de 
principer som gäller saken har behandlats av 
pensionsfondens styrelse. Den kommunala 
pensionsanstalten beslutar om betalningen av 
arbetsgivarens pensionsavgift. 

 
 

136 § 

Arbetstagarens pensionsavgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetsgivaren innehåller i samband med 

löneutbetalningen på den lön som betalas ut 
(arbetsinkomst) arbetstagarnas pensionsav-
gift på det sätt som föreskrivs i 152 § i lagen 
om pension för arbetstagare och med stöd av 
den genom förordning av statsrådet. Pen-
sionsavgiften ska redovisas på statens pen-
sionsfonds konto på det sätt som den kom-
munala pensionsanstalten bestämmer.  

 
138 § 

Preskription av pensionsavgifter 

Den kommunala pensionsanstalten ska på-
föra en pensionsavgift som baserar sig på 
denna lag inom fem år från avgiftens förfal-
lodag. 

Utökas en arbetstagares arbetsinkomst ret-
roaktivt med till pension berättigande arbets-
inkomster som är mer än fem år gamla, ska 
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den kommunala pensionsanstalten på basis 
av dessa arbetsinkomster påföra pensionsav-
giften inom tio år från den dag då denna av-
gift för anställningen i fråga hade förfallit till 
betalning. 

 
139 § 

Utsökning av pensionsavgifter 

En pensionsavgift som med stöd av denna 
lag påförts av den kommunala pensionsan-
stalten är inklusive dröjsmålsränta direkt ut-
sökbar. Bestämmelser om indrivning av av-
giften finns i lagen om verkställighet av skat-
ter och avgifter (706/2007). 

 
143 § 

Den kommunala pensionsanstalten  

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

146 § 

Arbetstagarens och pensionssökandens rätt 
att få uppgifter 

På rätten att lämna och på rätten att få upp-
gifter som gäller pensionsskyddet enligt den-
na lag tillämpas 11 kap. i lagen om kommu-
nala pensioner.  

 
162 § 

Att söka ändring i beslut av den kommunala 
pensionsanstalten 

Bestämmelser om sökande av ändring i be-
slut som den kommunala pensionsanstalten 
har meddelat med stöd av denna lag finns i 
lagen om kommunala pensioner. 

Bestämmelser om undanröjande av ett la-
gakraftvunnet beslut som meddelats med 
stöd av denna lag finns i 162 § i lagen om 
kommunala pensioner. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

————— 
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2. 

Lag  

om ändring av lagen om kommunala pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 4 § 1 mom. 13 punkten, 141 a § och 

149 § 1 mom. 5 punkten,  
sådana de lyder, 4 § 1 mom. 13 punkten i lag 469/2010, 141 a § i lagarna 1092/2010 och 

1177/2011 samt 149 § 1 mom. 5 punkten i lag 1177/2011, 
ändras 136 § 1 mom., 137 § 3 mom., 137 b § 2 mom., 146 §, 148 § 1 mom. 2 och 3 punk-

ten, 149 § 2 mom., 153 § 3 mom., 154 § 2 mom., 162 § 4 mom., 165 § 1 mom. och 166 §,  
av dem 136 § 1 mom., 137 § 3 mom., 137 b § 2 mom. samt 146 § sådana de lyder i lag 

1177/2011, 148 § 1 mom. 2 och 3 punkten, 153 § 3 mom., 154 § 2 mom. och 162 § 4 mom. 
sådana de lyder i lag 1293/2006, 165 § 1 mom. sådan den lyder i lag 459/2007 samt 166 § så-
dan den lyder i lag 469/2010, och  

fogas till lagen en ny 158 § i stället för den 158 § som upphävts genom lag 1293/2006, som 
följer: 
 

 
136 § 

Den sista pensionsanstaltens kostnader 

Är den kommunala pensionsanstalten på 
grundval av det pensionsskydd som bestäms 
enligt denna lag sista pensionsanstalt som av-
ses i 7 kap. och har den i egenskap av sista 
pensionsanstalt betalat ut pensioner enligt 
andra arbetspensionslagar eller har en annan 
pensionsanstalt i egenskap av sista pensions-
anstalt eller den kommunala pensionsanstal-
ten i egenskap av sista pensionsanstalt enligt 
en annan pensionslag för den offentliga sek-
torn betalat ut pensioner enligt denna lag, ska 
den kommunala pensionsanstalten ta ut dessa 
pensionskostnader jämte ränta hos den andra 
pensionsanstalten, staten, Kyrkans central-
fond eller Folkpensionsanstalten eller gottgö-
ra den andra pensionsanstalten, staten, Kyr-
kans centralfond eller Folkpensionsanstalten 
för dessa senast under det kalenderår som 
följer på utbetalningsåret. 
— — — — — — — — — — — — — —  

137 § 

Tillsyn 

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

sor som utifrån den kommunala pensionsan-
staltens bokföring och annat material ska 
granska att de beräkningar som avses i 
137 b § och som den kommunala pensions-
anstalten har lämnat om den summa som be-
hövs för betalningen av statens, evangelisk-
lutherska kyrkans och Folkpensionsanstal-
tens pensioner och ersättningen för den 
kommunala pensionsanstaltens kostnader är 
riktiga och tillräckliga. Revisorn har dessut-
om till uppgift att utifrån den kommunala 
pensionsanstaltens bokföring och annat mate-
rial granska att pensionsanstalten har tagit ut 
arbetsgivarens och arbetstagarens pensions-
avgift i överensstämmelse med 135 § och 
136 § i lagen om statens pensioner och att 
pensionsavgifter samt överföringsavgifter 
och arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift 
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har betalats till statens pensionsfond till rätt 
belopp. Revisorn ska vara antingen en av 
Centralhandelskammaren godkänd revisor 
(CGR) eller en revisor inom den offentliga 
förvaltningen och ekonomin (OFR). Be-
stämmelser om revision finns i revisionsla-
gen (459/2007). 

 
 
 
 
 
 

137 b § 

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

sionsutgifter och ersättning av den kommu-
nala pensionsanstaltens kostnader 

— — — — — — — — — — — — — —  
Statens pensionsfond betalar ersättning för 

skötseln av de uppgifter som föreskrivs i 
143 § i lagen om statens pensioner till den 
kommunala pensionsanstalten av arbetsgiva-
rens pensionsavgift. Också Folkpensionsan-
stalten betalar ersättning till den kommunala 
pensionsanstalten för skötseln av pensions-
skyddet för sina anställda och Kyrkans cen-
tralfond betalar ersättning till den kommuna-
la pensionsanstalten för skötseln av pen-
sionsskyddet för dem som omfattas av pen-
sionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan. 
Finansministeriet fastställer det ersättnings-
belopp som statens pensionsfond, Kyrkans 
centralfond och Folkpensionsanstalten ska 
betala i förskott till den kommunala pen-
sionsanstalten. Den kommunala pensionsan-
stalten lägger fram en beräkning av ersätt-
ningsbeloppet för finansministeriet. Ersätt-
ningsbeloppet beräknas till en nivå som mot-
svarar självkostnadsvärdet enligt 6 § i lagen 
om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). Ersättningen betalas i månatliga, 
lika stora poster enligt en förhandsberäkning 
av beloppet av kostnaderna för året i fråga. 
Om beloppet av de faktiska kostnaderna är 
större eller mindre än det uppskattade belop-
pet, ska skillnaden beaktas i efterhand som 
en korrigeringspost. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

146 § 

Medlemssamfunds, statliga arbetsgivares, 
kyrkliga arbetsgivares och Folkpensionsan-

staltens skyldighet att lämna uppgifter 

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

De statliga arbetsgivarna är skyldiga att 
åtminstone en gång i kvartalet meddela den 
kommunala pensionsanstalten namn, person-
beteckning, datum för inledande och avslu-
tande av anställningar som avses i 2 § 
1 mom. 1 punkten i lagen om statens pensio-
ner, uppgifter om löner och arvoden samt 
uppgifter om tjänstgöringstider och avbrott i 
fråga om anställda som omfattas av lagen om 
statens pensioner. Dessutom är arbetsgivarna 
skyldiga att lämna den kommunala pensions-
anstalten uppgifter om löner och arvoden för 
de ovan nämnda anställningar som fortgår 
vid kalenderårets slut samt övriga uppgifter 
som gäller anställdas pensionsrätt och ar-
betsgivarnas betalningsskyldighet. Om ar-
betsgivarna underlåter att meddela den 
kommunala pensionsanstalten de ovan av-
sedda uppgifterna eller meddelar dem senare 
än vad som förutsätts i de föreskrifter som 
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den kommunala pensionsanstalten utfärdat 
med stöd av 7 mom., kan det bestämmas att 
pensionsavgiften enligt 135 § i lagen om sta-
tens pensioner ska betalas förhöjd till ett skä-
ligt belopp, dock till högst det dubbla belop-
pet. 

De kyrkliga arbetsgivarna är skyldiga att 
åtminstone en gång i kvartalet på det sätt som 
den kommunala pensionsanstalten bestäm-
mer meddela pensionsanstalten namn, per-
sonbeteckning, datum för inledande och av-
slutande av anställningar, uppgifter om löner 
och arvoden samt uppgifter om tjänstgörings-
tider och avbrott i fråga om personer som 
omfattas av pensionslagen för evangelisk-
lutherska kyrkan. Dessutom är de kyrkliga 
arbetsgivarna skyldiga att lämna pensionsan-
stalten uppgifter om löner och arvoden för de 
ovan nämnda anställningar som fortgår vid 
kalenderårets slut samt övriga uppgifter som 
gäller personernas pensionsrätt. Även Folk-
pensionsanstalten är skyldig att meddela pen-
sionsanstalten motsvarande uppgifter om 
pensionsskyddet för sina anställda.  

Utöver det som bestäms i 1—3 mom. är 
medlemssamfunden, de statliga arbetsgivar-
na, de kyrkliga arbetsgivarna och Folkpen-
sionsanstalten skyldiga att på begäran lämna 
pensionsanstalten och en besvärsinstans som 
avses i denna lag alla de uppgifter om en an-
ställds arbete och förhållanden i arbetet samt 
övriga motsvarande uppgifter som kan erhål-
las av arbetsgivarna och som är nödvändiga 
för ordnandet av pensionsskyddet och för av-
görandet av ett anhängigt pensionsärende el-
ler i övrigt är nödvändiga vid fullgörandet av 
åligganden enligt en pensionslag för den of-
fentliga sektorn. 

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

Pensionsanstalten har rätt att i medlems-
samfundens handlingar granska riktigheten 
av de uppgifter som avses i 1 och 4 mom., att 

i de statliga arbetsgivarnas handlingar grans-
ka riktigheten av de uppgifter som avses i 
2 och 4 mom. och att i de kyrkliga arbetsgi-
varnas och Folkpensionsanstaltens handling-
ar granska riktigheten av de uppgifter som 
avses i 3 och 4 mom. 

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

 
148 § 

Pensionsanstaltens rätt att lämna uppgifter 

Utöver det som bestäms i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet har den 
kommunala pensionsanstalten rätt att, trots 
sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter, 
lämna uppgifter som grundar sig på verkstäl-
ligheten av en pensionslag för den offentliga 
sektorn enligt följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) till Pensionsskyddscentralen och de pen-
sionsanstalter som sköter verkställigheten av 
i 3 § 1 mom. och 3 § 2 mom. 4, 6 och 7 
punkten i lagen om pension för arbetstagare 
nämnda lagar och pensionsstadgor och som 
med stöd av lag har rätt att få dessa uppgifter 
av arbetsgivaren, av en instans som nämns i 
144 § eller av Pensionsskyddscentralen får 
utlämnas uppgifter som den kommunala pen-
sionsanstalten fått med stöd av 144 och 146 
§, 

3) sådana uppgifter om pension, pensions-
rätt eller försäkring som erhållits från Pen-
sionsskyddscentralen eller en pensionsanstalt 
som sköter verkställigheten av i 3 § 1 mom. 
och 3 § 2 mom. 4, 6 och 7 punkten i lagen 
om pension för arbetstagare 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, 
— — — — — — — — — — — — — —  
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149 § 

Teknisk anslutning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pensionsanstalten har dessutom rätt att för 

ett medlemssamfund och statliga arbetsgivare 
öppna en teknisk anslutning för fullgörandet 
av den skyldighet att lämna uppgifter som 
avses i 146 §. Pensionsanstalten har rätt att 
också för pensionsskyddscentralen och andra 
pensionsanstalter öppna en teknisk anslut-
ning för lämnandet av uppgifter till personen 
själv om hans eller hennes pensionsskydd en-
ligt denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

153 § 

Sökande av ändring 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ändring i den kommunala pensionsanstal-

tens beslut enligt denna lag i andra ärenden 
än pensionsrättsärenden får sökas genom be-
svär hos den förvaltningsdomstol inom vars 
domkrets pensionsanstalten har sin hemort. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
154 § 

Besvärsrätt 

— — — — — — — — — — — — — —  
I fråga om den kommunala pensionsanstal-

tens beslut enligt denna lag i andra ärenden 
än pensionsrättsärenden har parterna och 
medlemssamfunden besvärsrätt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

158 § 

Grundbesvär över debitering som grundar 
sig på lagen om statens pensioner 

En part får anföra grundbesvär över en de-
bitering, om han eller hon anser att en debite-
ring som med stöd av lagen om statens pen-
sioner påförts av den kommunala pensions-
anstalten eller att en innehållning av arbets-
tagarens pensionsavgift som arbetsgivaren 
verkställt på basis av 136 eller 137 § i lagen 

om statens pensioner strider mot lag eller av-
tal. Grundbesvär ska anföras skriftligen hos 
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 
inom två år från ingången av året efter det år 
under vilket fordran påfördes eller debitera-
des. 

Om grundbesvär anförs med anledning av 
utmätning, gäller dessutom vad som i lagen 
om verkställighet av skatter och avgifter 
(706/2007) bestäms om grundbesvär. 

 
 

162 § 

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Besvärsnämnden för arbetspensionsären-

den och försäkringsdomstolen kan till pröv-
ning ta upp besvär som anlänt efter utgången 
av en i 157 eller 158 § fastställd besvärstid, 
om det finns vägande skäl till att ändring inte 
sökts inom föreskriven tid. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
165 § 

Revision och bokslut 

Revision av den kommunala pensionsan-
staltens räkenskaper och förvaltning utförs av 
en av Centralhandelskammaren godkänd re-
visionssammanslutning som delegationen 
valt för sin mandatperiod. Vid revisionen 
iakttas revisionslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
166 § 

Samarbete 

Den kommunala pensionsanstalten kan 
med Pensionsskyddscentralen och andra för-
säkrings- och pensionsanstalter avtala om 
samarbete och om ersättande av kostnaderna 
för samarbetet. 

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

2 mom. betalar statens pensionsfond år 2013 
den kommunala pensionsanstalten ersättning 
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för sådana kostnader som uppkommit före 
denna lags ikraftträdande och som den över-
föring av verkställigheten av statens pen-
sionsskydd som föreskrivs i denna lag med-
för för den kommunala pensionsanstalten. 
Ersättningen beräknas till en nivå som mot-
svarar självkostnadsvärdet enligt vad som fö-
reskrivs i 137 b § 2 mom. Bestämmelser om 
grunderna för ersättningarnas belopp och be-
talningstidpunkterna utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

Den kommunala pensionsanstalten sköter i 
januari 2013 de uppgifter som behövs för 
skötseln av statens pensioner och som hänför 
sig till räkenskapsperioden 2012. Dessutom 
uppgör den kommunala pensionsanstalten 
bokslutskalkyler, bokslutsbilagor och bok-
slutsspecifikationer för räkenskapsperioden 
2012 för statens pensionsfond. 

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

————— 
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3.  

Lag  

om ändring av 2 § i lagen om statskontoret 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statskontoret (305/1991) 2 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 317/2009 

och 470/2010, som följer: 
 

2 §  
Om det inte föreskrivs annat om behörighe-

ten någon annanstans, har Statskontoret till 
uppgift att 

1) ordna service i samband med finansie-
ring, placering, skötsel av skulder och lån 
samt personalservice för statliga ämbetsverk 
och inrättningar, 

2) sköta statens centralbokföring, samt 
3) handlägga statens skadeståndsärenden. 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den    20  . 
Tjänstemän som är anställda vid Statskon-

toret och som sköter uppgifter enligt 143 § 
3 mom. i lagen om statens pensioner blir an-
ställda vid den kommunala pensionsanstalten 
vid denna lags ikraftträdande, om de inte 
motsätter sig överföringen senast två måna-
der innan lagen träder i kraft. Tjänsterna vid 
Statskontoret dras in och tjänsteförhållanden 
som grundar sig på dem upphör utan uppsäg-
ning vid denna lags ikraftträdande. På den 
personal som överförs tillämpas den kom-
munala pensionsanstaltens anställningsvill-
kor från ikraftträdandet av denna lag. 

En arbetstagare som vid denna lags ikraft-
trädande har övergått från anställning vid 
Statskontoret till anställning vid den kom-
munala pensionsanstalten betraktas i fråga 
om sin anställning hos staten före överfö-
ringen som gammal förmånstagare enligt 1 § 
4 mom. i lagen om statens pensioner 
(280/1966). Detta förutsätter att arbetstaga-
ren den 31 december 1992 hade en fortlö-
pande anställning som omfattas av statens 
pensionsskydd och att denna anställning 

fortgår oavbrutet fram till tidpunkten för 
överföringen. Dessutom ska den anställning 
som följer på anställningen hos staten och 
som omfattas av lagen om kommunala pen-
sioner (549/2003), på det sätt som avses i 26 
mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen 
om ändring av lagen om kommunala pensio-
ner (713/2004), fortgå oavbrutet fram till den 
pensionsålder som motsvarar den personliga 
pensionsåldern enligt 15 mom. i ikraftträdan-
debestämmelsen i lagen om ändring av lagen 
om statens pensioner (679/2004). I invalid-
pensionsfall ska anställningen fortgå oavbru-
tet fram till dess arbetsoförmågan börjar. Om 
arbetstagaren övergår från anställning som 
omfattas av lagen om kommunala pensioner 
tillbaka till anställning hos staten, tillämpas 
detta moment, förutsatt att anställningen som 
omfattas av statens pensionsskydd fortgår 
oavbrutet fram till den personliga pensions-
åldern enligt 15 mom. i ikraftträdandebes-
tämmelsen i lagen om ändring av lagen om 
statens pensioner (679/2004). 

För en arbetstagare som vid ikraftträdandet 
av denna lag har övergått från anställning vid 
Statskontoret till anställning vid den kom-
munala pensionsanstalten beaktas vid be-
dömningen av villkoren för erhållande av 
deltidspension enligt 14 § 1 mom. 2 punkten 
i lagen om kommunala pensioner också den 
anställning som omfattas av lagen om statens 
pensioner. 

Statskontoret har rätt att till den kommuna-
la pensionsanstalten utan vederlag överlåta 
lös egendom och immateriella tillgångar som 
skaffats för skötseln av statens arbetspen-
sionsskydd. 

————— 
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4.  

Lag  

om ändring av 12 § i lagen om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn (662/1998) 12 § 

som följer: 
 

12 § 
Arbetsgivare som avses i 2 och 3 kap. är 

skyldiga att lämna anmälan till den kommu-
nala pensionsanstalten, om arbetstagarens 
uppgifter i ett nytt anställningsförhållande 
som börjar efter att denna lag trätt i kraft i 
huvudsak är sådana uppgifter inom undervis-

ningen eller som elevhemsföreståndare som 
omfattas av lagen om grundläggande utbild-
ning eller gymnasielagen. Anmälan behöver 
inte lämnas om arbetstagare som är födda ef-
ter 1969. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

————— 
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5.  

Lag  

om ändring av 12 § i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i 
Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och 

Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999) 12 § 3 mom. som följer: 
 

12 § 

Återföring av pensionsrätten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som kapitalvärde för pensionsrätt som en-

ligt 1 mom. återförs till Finland används åter-
föringsbeloppet. Utgående från kapitalvärdet 

beräknas pensionsrätten enligt de grunder 
som avses i 5 §. Den kommunala pensions-
anstalten sköter dessa pensionsrättigheter. 
Återföringsbeloppet intäktsförs till statens 
pensionsfond. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

————— 
 

Helsingfors den 14 juni 2012 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen 
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Bilagor 
Parallelltexter 

 

1.  

Lag  

om ändring av lagen om statens pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om statens pensioner (1295/2006) 2 § 1 mom. 7 punkten, 143 § 3 mom., 

samt 143 a, 143 b, 147—161, 162 a och 164—174 §, 
av dem 143 § 3 mom., 143 b, 147, 149, 154—156, 159 och 162 a § sådana de lyder i lag 

468/2010, 143 a § sådan den lyder i lag 1115/2007, 148, 151, 157, 160, 167 och 168 § sådana 
de lyder delvis ändrade i lag 468/2010, 150, 158 och 161 § sådana de lyder i lagarna 468/2010 
och 1093/2010, 165 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1189/2007 samt 174 § sådan den ly-
der delvis ändrad i lag 687/2011,   

ändras 7 och 103 §, 104 § 2 mom., 113 och 135 §, 136 § 2 mom., 138 och 139 §, rubriken 
till 143 § samt 146 och 162 §,  

av dem 139 § i lag 1035/2008, 103 §, 104 § 2 mom., rubriken till 143 § samt 146 och 162 § 
sådana de lyder i lag 468/2010, 113 § sådan den lyder i lag 1178/2011 och 135 § sådan den 
lyder delvis ändrad i lag 468/2010, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 §  

Allmänna definitioner 

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

7) pensionsanstalt inom den offentliga sek-
torn Statskontoret, kommunala pensionsan-
stalten och evangelisk-lutherska kyrkans cen-
tralfond samt Folkpensionsanstalten i egen-
skap av den som har hand om pensionerna 
för sin personal, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 §  

Att förhindra kringgående av att pensions-
skydd uppstår eller av skyldigheten att betala 

pensionsavgifter 

Har en rättshandling, i syfte att kringå pen-
sionsskyddets uppkomst eller pensionsavgif-
ternas betalningsskyldighet, getts ett sådant 
innehåll som inte motsvarar sakens faktiska 
natur eller syfte, skall när pensionsskyddets 

2 § 

Allmänna definitioner 

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

(upphävs) 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Att förhindra kringgående av att pensions-
skydd uppstår eller av skyldigheten att betala 

pensionsavgifter 

Har en rättshandling, i syfte att kringgå 
pensionsskyddets uppkomst eller skyldighe-
ten att betala pensionsavgifter, getts ett så-
dant innehåll som inte motsvarar sakens fak-
tiska natur eller syfte, ska när pensionsskyd-
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innehåll eller skyldigheten att betala pen-
sionsavgifter avgörs förfaras enligt sakens 
faktiska natur och syfte. Uppstår det oklarhet 
om huruvida denna lag skall tillämpas på en 
arbetstagare, avgörs saken av Statskontoret på 
ansökan av arbetsgivaren eller arbetstagaren i 
fråga. Statskontoret avgör saken också när det 
kan misstänkas vara fråga om kringgående av 
att pensionsskydd uppstår eller av skyldighe-
ten att betala pensionsavgifter. Ändring i be-
slutet får sökas på det sätt som föreskrivs i 
162 §. 
 
 
 

103 §  

Anhängiggörande av pensionsansökan 

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

104 §  

Beslutsfattande och delgivning av beslut 

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

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

dets innehåll eller skyldigheten att betala 
pensionsavgifter avgörs förfaras enligt sa-
kens faktiska natur och syfte. Uppstår det 
oklarhet om huruvida denna lag ska tillämpas 
på en arbetstagare, avgörs saken av den 
kommunala pensionsanstalten på ansökan av 
arbetsgivaren eller arbetstagaren i fråga. Den 
kommunala pensionsanstalten avgör saken 
också när det kan misstänkas vara fråga om 
kringgående av att pensionsskydd uppstår el-
ler av skyldigheten att betala pensionsavgif-
ter. Ändring i beslutet får sökas på det sätt 
som föreskrivs i lagen om kommunala pen-
sioner (549/2003). 

 
103 §  

Anhängiggörande av pensionsansökan 

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

 
 

104 § 

Beslutsfattande och delgivning av beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den kommunala pensionsanstaltens beslut 

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

 
113 §  

Den sista pensionsanstaltens kostnader 

Har den kommunala pensionsanstalten i 
egenskap av sista pensionsanstalt utifrån pen-
sionsskyddet enligt denna lag betalat ut pen-
sion enligt andra arbetspensionslagar, eller 

113 § 

Den sista pensionsanstaltens kostnader  

Har den kommunala pensionsanstalten i 
egenskap av sista pensionsanstalt utifrån pen-
sionsskyddet enligt denna lag betalat ut pen-
sion enligt andra arbetspensionslagar, eller 
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har en pensionsanstalt inom den privata sek-
torn eller den kommunala pensionsanstalten i 
egenskap av sista pensionsanstalt enligt en 
annan pensionslag för den offentliga sektorn 
betalat ut pension enligt denna lag, ska Stats-
kontoret ta ut dessa pensionkostnader jämte 
ränta hos denna pensionsanstalt, Kyrkans 
centralfond eller Folkpensionsanstalten eller 
gottgöra denna pensionsanstalt, Kyrkans cen-
tralfond eller Folkpensionsanstalten för dessa 
senast under det kalenderår som följer på ut-
betalningsåret. För ändamålet kan det tas ut 
eller betalas förskott. Förskottet räknas ut och 
betalas av Statskontoret. 

Bestämmelser om grunderna för hur gottgö-
relsen och betalningen samt förskottet be-
stäms finns i 183 § i lagen om pension för ar-
betstagare. 
 
 

135 §  

Arbetsgivarens pensionsavgift 

Statens ämbetsverk och inrättningar, statli-
ga affärsverk samt sammanslutningar och in-
rättningar vilkas anställda omfattas av pen-
sionsskyddet enligt denna lag betalar arbets-
givarens pensionsavgift, som består av en ål-
ders-, invalid-, arbetslöshets- och familjepen-
sionsdel och av en omkostnadsdel som verk-
ställigheten av pensionsskyddet föranleder. 
Arbetsgivarens pensionsavgift betalas till 
Statskontoret, som intäktsför avgifterna till 
statens pensionsfond. Från den summa som 
betalas till statens pensionsfond dras dock av 
det belopp som Statskontoret och den kom-
munala pensionsanstalten behöver för verk-
ställandet av pensionsskyddet. Statskontoret 
betalar ersättning enligt 137 b § i lagen om 
kommunala pensioner till den kommunala 
pensionsanstalten av arbetsgivarens pensions-
avgift.  

 
 
 
 
 
 
 
Närmare bestämmelser om grunderna för 

arbetsgivarens pensionsavgift och om belop-

har en pensionsanstalt inom den privata sek-
torn eller den kommunala pensionsanstalten i 
egenskap av sista pensionsanstalt enligt en 
annan pensionslag för den offentliga sektorn 
betalat ut pension enligt denna lag, ska den 
kommunala pensionsanstalten ta ut dessa 
pensionskostnader jämte ränta hos denna 
pensionsanstalt, Kyrkans centralfond eller 
Folkpensionsanstalten eller gottgöra denna 
pensionsanstalt, Kyrkans centralfond eller 
Folkpensionsanstalten för dessa senast under 
det kalenderår som följer på utbetalningsåret. 
För ändamålet kan det tas ut eller betalas för-
skott. 

Gottgörelsen och betalningen jämte ränta, 
samt eventuella förskott på dessa bestäms på 
det sätt som föreskrivs i 183 § i lagen om 
pension för arbetstagare. 

 
 

135 § 

Arbetsgivarens pensionsavgift 

Statens ämbetsverk och inrättningar, statli-
ga affärsverk samt sammanslutningar och in-
rättningar vilkas anställda omfattas av pen-
sionsskyddet enligt denna lag betalar arbets-
givarens pensionsavgift, som består av en ål-
ders-, invalid- och familjepensionsdel och av 
en omkostnadsdel som verkställigheten av 
pensionsskyddet föranleder. Den kommunala 
pensionsanstalten sköter uppgifter som hän-
för sig till uttaget av arbetsgivarens pen-
sionsavgift. Arbetsgivarens pensionsavgift 
betalas på statens pensionsfonds konto. Sta-
tens pensionsfond betalar ersättning enligt 
137 b § 2 mom. i lagen om kommunala pen-
sioner till den kommunala pensionsanstalten 
av arbetsgivarens pensionsavgift. 

 
 
 
I den kommunala pensionsanstaltens upp-

gifter enligt 1 mom. och 136 § 2 mom. ska 
det som i förordningen om statsbudgeten 
(1243/1992) föreskrivs om redogörare iakt-
tas. De medel som avses i nämnda moment 
ska hållas åtskilda från den kommunala pen-
sionsanstaltens medel.  

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

 
Statskontoret beslutar om storleken på de 

ålders-, invalid-, arbetslöshets- och familje-
pensionsdelar som ligger till grund för ar-
betsgivarens pensionsavgift efter det att de 
principer som gäller saken har behandlats av 
pensionsfondens styrelse. Statskontoret beslu-
tar om betalningen av arbetsgivarens pen-
sionsavgift. 
 
 

136 §  

Arbetstagarens pensionsavgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetsgivaren innehåller i samband med 

löneutbetalningen på den lön som betalas ut 
(arbetsinkomst) arbetstagarnas pensionsavgift 
på det sätt som föreskrivs i 152 § i lagen om 
pension för arbetstagare och med stöd av den 
genom förordning av statsrådet. Pensionsav-
giften skall redovisas till Statskontoret på det 
sätt som Statskontoret bestämmer. Statskon-
toret intäktsför avgifterna till statens pen-
sionsfond. 
 

pet och fastställandet av den omkostnadsdel 
som den kommunala pensionsanstalten får 
för verkställandet av pensionsskyddet samt 
om förvaltningen och redovisningen av de 
medel som avses i 1 mom. och 136 § 2 mom. 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Finansministeriet beslutar på framställning 
av den kommunala pensionsanstalten om 
storleken på de ålders-, invalid- och familje-
pensionsdelar som ligger till grund för ar-
betsgivarens pensionsavgift efter det att de 
principer som gäller saken har behandlats av 
pensionsfondens styrelse. Den kommunala 
pensionsanstalten beslutar om betalningen av 
arbetsgivarens pensionsavgift. 

 
136 § 

Arbetstagarens pensionsavgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arbetsgivaren innehåller i samband med lö-
neutbetalningen på den lön som betalas ut 
(arbetsinkomst) arbetstagarnas pensionsav-
gift på det sätt som föreskrivs i 152 § i lagen 
om pension för arbetstagare och med stöd av 
den genom förordning av statsrådet. Pen-
sionsavgiften ska redovisas på statens pen-
sionsfonds konto på det sätt som den kommu-
nala pensionsanstalten bestämmer. 

 
138 §  

Preskription av pensionsavgifter 

Statskontoret skall påföra en pensionsavgift 
som baserar sig på denna lag inom fem år 
från avgiftens förfallodag. 

 
Utökas en arbetstagares arbetsinkomst ret-

roaktivt med till pension berättigande arbets-
inkomster som är mer än fem år gamla, skall 
Statskontoret på basis av dessa arbetsinkoms-
ter påföra pensionsavgiften inom tio år från 
den dag då denna avgift för anställningen i 
fråga hade förfallit till betalning. 
 
 
 
 

138 § 

Preskription av pensionsavgifter 

Den kommunala pensionsanstalten ska på-
föra en pensionsavgift som baserar sig på 
denna lag inom fem år från avgiftens förfal-
lodag. 

Utökas en arbetstagares arbetsinkomst ret-
roaktivt med till pension berättigande arbets-
inkomster som är mer än fem år gamla, ska 
den kommunala pensionsanstalten på basis 
av dessa arbetsinkomster påföra pensionsav-
giften inom tio år från den dag då denna av-
gift för anställningen i fråga hade förfallit till 
betalning. 
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139 §   

Utsökning av pensionsavgifter 

En pensionsavgift som med stöd av denna 
lag påförts av Statskontoret får inklusive 
dröjsmålsränta utmätas utan dom eller beslut 
på det sätt som bestäms i lagen om verkstäl-
lighet av skatter och avgifter (706/2007). 
 
 
 

143 §  

Den kommunala pensionsanstalten och 
Statskontoret 

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

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

 
 

143 a §  

Statskontorets deltagande i Pensionsskydds-
centralens kostnader och förvaltning 

Statskontoret svarar tillsammans med de 
övriga pensionsanstalterna för Pensions-
skyddscentralens kostnader och betalar en 
verksamhetsbaserad serviceavgift för de 
tjänster Statskontoret anlitar vid Pensions-
skyddscentralen. Bestämmelser om Statskon-
torets kostnadsandel och serviceavgift finns i 
5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen 
(397/2006). 

Bestämmelser om Statskontorets deltagande 
i Pensionsskyddscentralens förvaltning finns i 
7 och 9 § i lagen om Pensionsskyddscentra-
len. 

 
 
 
 
 

139 § 

Utsökning av pensionsavgifter 

En pensionsavgift som med stöd av denna 
lag påförts av den kommunala pensionsan-
stalten är inklusive dröjsmålsränta direkt ut-
sökbar. Bestämmelser om indrivning av av-
giften finns i lagen om verkställighet av skat-
ter och avgifter (706/2007). 

 
 

143 § 

Den kommunala pensionsanstalten  

 
Den kommunala pensionsanstalten sköter 

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

(3 mom. upphävs) 
 
 
 
 
 
(upphävs) 
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143 b §   

Avtal om samarbete med andra pensionsan-
stalter 

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

 
146 §  

Arbetstagarens och pensionssökandens rätt 
att få uppgifter 

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

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

 
 

147 §  

Arbetsgivarens rätt att få uppgifter 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar som gäller erhål-
lande av uppgifter har en arbetsgivare rätt att 
för sin bokföring och sin löneadministration 
samt för att kunna kontrollera pensionsavgif-
terna få nödvändiga uppgifter av Statskonto-
ret och den kommunala pensionsanstalten om 
pensioner som beviljats enligt denna lag och 
andra nödvändiga uppgifter som behövs för 

(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

146 § 

Arbetstagarens och pensionssökandens rätt 
att få uppgifter 

I fråga om rätten att lämna och erhålla 
uppgifter som gäller pensionsskyddet enligt 
denna lag gäller bestämmelserna i 11 kap. i 
lagen om kommunala pensioner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(upphävs) 
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ovan nämnda ändamål. Den arbetsgivare 
från vars tjänst en arbetstagare avgår med 
pension har också rätt att få uppgifter om vil-
ket slags pension den kommunala pensions-
anstalten beviljat samt tidpunkten för pensio-
nens början och slut för att kunna avsluta an-
ställningen. 

 
148 §  

Arbetsgivarens skyldighet att lämna uppgifter 

Arbetsgivaren är skyldig att i fråga om ar-
betstagare som omfattas av denna lag åtmin-
stone en gång i kvartalet meddela Statskonto-
ret namn, personbeteckningar, datum för in-
ledande och avslutande av anställningar en-
ligt 2 § 1 mom. 1 punkten, uppgifter om löner 
och arvoden samt uppgifter om tjänstgörings-
tider och avbrott. Dessutom är arbetsgivaren 
skyldig att lämna Statskontoret uppgifter om 
löner och arvoden för de ovan nämnda an-
ställningar som fortgår vid kalenderårets slut 
samt övriga uppgifter som gäller arbetsta-
garnas pensionsrätt och arbetsgivarens be-
talningsskyldighet. Om arbetsgivaren för-
summar att meddela Statskontoret de ovan 
avsedda uppgifterna eller meddelar dem se-
nare än vad som förutsätts i de föreskrifter 
som Statskontoret utfärdar med stöd av 4 
mom., kan det bestämmas att den pensions-
avgift som avses i 135 § skall betalas med 
skälig förhöjning, dock till högst det dubbla 
beloppet. 

Om det för att avgöra ett anhängigt pen-
sions- eller rehabiliteringsärende eller av nå-
gon annan orsak vid fullgörandet av uppgif-
ter enligt denna lag behövs uppgifter om ar-
betstagarens arbete och arbetsförhållanden 
eller om andra motsvarande omständigheter, 
är arbetsgivaren skyldig att lämna dessa 
uppgifter till den kommunala pensionsanstal-
ten och till en besvärsinstans som avses i 
denna lag.  

När arbetsgivaren ombeds att lämna upp-
gifter som behövs för behandlingen av en ar-
betstagares pensions- eller rehabiliterings-
ärende, får till arbetsgivaren utan arbetsta-
garens samtycke lämnas endast sådana sekre-
tessbelagda uppgifter om arbetstagaren som 
är nödvändiga för att specificera de uppgifter 
som arbetsgivaren ombeds lämna. 
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Statskontoret för register över de uppgifter 
som det får med stöd av denna paragraf och 
150 § och som påverkar rätten till pension för 
arbetstagare som omfattas av denna lag. 
Statskontoret har rätt att utfärda föreskrifter 
för arbetsgivarna om när och i vilken form 
uppgifterna skall lämnas till Statskontoret. 

 
149 §  

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

sionsrätten 

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

 
150 §   

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

gifter 

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

Den kommunala pensionsanstalten och en 
besvärsinstans enligt denna lag har dessutom 
rätt att av läkare och andra yrkesutbildade 
personer som avses i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården och av 
sådana verksamhetsenheter för hälso- och 
sjukvården som avses i 2 § 4 punkten i lagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
(upphävs) 
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om patientens ställning och rättigheter 
(785/1992) samt av den som verkställer reha-
bilitering och av andra verksamhetsenheter 
för hälso- och sjukvården, socialservicepro-
ducenter eller vårdinrättningar på begäran få 
av dem uppgjorda utlåtanden och sådana öv-
riga uppgifter om den pensionssökandes 
journalhandlingar, rehabilitering, hälsotill-
stånd, vård och arbetsförmåga som är nöd-
vändiga för att fullgöra de uppgifter som av-
ses i 1 mom., om sökanden inte själv lämnar 
dessa uppgifter. 

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

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

 
151 §  

Statskontorets inspektionsrätt 

Statskontoret har rätt att i arbetsgivarens 
handlingar granska riktigheten av de uppgif-
ter som avses i 148 § 1 mom. (4.6.2010/468)  

Statskontoret har rätt att få handräckning 
av polisen och andra myndigheter för att 
kunna företa inspektioner. 

 
152 §  

Kringgående och missbruk av uppkomsten av 
pensionsskydd 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(upphävs) 
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och syfte. 
Om det uppenbara syftet med arrange-

manget har varit att kringgå bestämmelserna 
om arbetsgivarens ansvar för invalidpension, 
har Statskontoret rätt att fastställa pensions-
avgiften enligt situationen före arrangemang-
et i fråga. 

 
153 §  

Statskontorets rätt att få uppgifter av andra 
pensionsanstalter och av Pensionsskyddscen-

tralen 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar som gäller erhål-
lande av uppgifter har Statskontoret rätt att 
av de övriga pensionsanstalter som utför 
uppgifter enligt arbetspensionslagarna och 
av Pensionsskyddscentralen få sådana upp-
gifter som är nödvändiga för tillsynen enligt 
151 och 152 §. 

 
154 §  

Avgiftsfrihet 

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

 
155 §   

Rätten att lämna uppgifter för frivilligt 
grupptilläggspensionsskydd 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
(upphävs) 
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sett frivilligt grupptilläggspensionsskydd i 
anslutning till pensionsskydd enligt nämnda 
lag. 

 
 

156 §   

Rätten att lämna uppgifter för arbetstagarnas 
grupplivförsäkring 

Arbetstagarnas livförsäkringspool, som 
med fullmakt av livförsäkrings- och olycks-
fallsförsäkringsbolagen sköter ersättnings-
verksamheten i fråga om arbetstagarnas 
grupplivförsäkring, och Lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt har, utan hinder av sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter, 
rätt att av Statskontoret och den kommunala 
pensionsanstalten få namn på samt personbe-
teckning och dödsdatum för avlidna arbetsta-
gare som haft en anställning som omfattas av 
denna lag, deras förmånstagares namn och 
personbeteckningar samt andra motsvarande 
uppgifter som behövs för att avgöra huruvida 
förutsättningarna för beviljande av ett försäk-
ringsbelopp från grupplivförsäkringen upp-
fylls eller inte. 

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

 
157 §  

Rätten att lämna uppgifter för utredning av 
brott och missbruk 

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

 
 
 
 
 
(upphävs) 
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påverkas av en pension enligt denna lag.  
Följande uppgifter kan lämnas ut i fråga 

om personer som får eller har fått pension 
enligt denna lag: 

1) personbeteckning och övriga identifie-
ringsuppgifter, 

2) uppgifter om utbetalda pensioner, 
3) uppgifter om arbetsgivaren, och 
4) andra jämförbara uppgifter som är nöd-

vändiga för samkörning av personuppgifter 
för att utreda brott och missbruk som riktar 
sig mot den sociala tryggheten samt för andra 
övervakningsåtgärder av engångsnatur. 

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

I situationer som avses i denna paragraf får 
dock inte uppgifter lämnas ut om en arbetsta-
gares hälsotillstånd eller om grunderna för 
en arbetstagares behov av socialvård. 

 
 

158 §   

Rätten att lämna uppgifter till myndigheter 
och till registeransvariga som bedriver kre-

ditupplysningsverksamhet 

Utöver det som bestäms i offentlighetslagen 
har Statskontoret och den kommunala pen-
sionsanstalten, utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar som 
gäller erhållande av uppgifter, rätt att lämna 
ut uppgifter som grundar sig på verkställig-
heten av denna lag enligt följande: 

1) till behöriga myndigheter och organ får 
lämnas ut uppgifter som är nödvändiga för 
att utföra uppgifter enligt EU:s grundförord-
ning om social trygghet eller en överens-
kommelse om social trygghet,   

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

3) till en registeransvarig som bedriver 
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kreditupplysningsverksamhet får lämnas ut 
sådana uppgifter om en arbetsgivares på 
denna lag grundade obetalda och utmät-
ningsbara pensionsavgifter som den register-
ansvarige enligt lag har rätt att föra in i kre-
ditupplysningsregistret. 

 
159 §   

Rätten att lämna uppgifter vidare 

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

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

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

 
160 §  

Ansvaret hos den som lämnar uppgifter vida-
re 

Innan Statskontoret lämnar uppgifter vida-
re skall det försäkra sig om att den som tar 
emot uppgifterna har rätt enligt lag att få 
uppgifterna av den som ursprungligen har 
lämnat dem. 

När Statskontoret eller den kommunala 

 
 
 
 
 
 
 
(upphävs) 
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pensionsanstalten lämnar uppgifter vidare 
enligt de grunder som föreskrivs i detta kapi-
tel ansvarar de för att innehållet i de uppgif-
ter som lämnas ut motsvarar de uppgifter som 
erhållits av den som lämnat uppgifterna.   

 
161 §  

Rätten att lämna uppgifter med hjälp av tek-
nisk anslutning 

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

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

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

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

4) för ett livförsäkringsbolag, en pensions-
kassa eller en pensionsstiftelse till sådana i 
155 § avsedda uppgifter som är nödvändiga 
för skötseln eller ordnandet av grupptilläggs-
pensionsskydd samt för arbetstagarnas 
grupplivförsäkringspool, Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt eller den kommunala 
pensionsanstalten till uppgifter som avses i 
156 §, och 

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

En teknisk anslutning får dock öppnas till 
uppgifter som avses i 159 § 2 mom. och i 1 
mom. 3 punkten i denna paragraf endast om 
man har kommit överens om detta enligt 159 
§ 3 mom. 

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

Med hjälp av en teknisk anslutning som 
öppnats med stöd av denna paragraf får ock-
så sekretessbelagda uppgifter sökas utan 
samtycke av den vars intressen skyddas ge-
nom sekretessen. 

Innan en teknisk anslutning öppnas skall 
den som begär uppgifter lägga fram en ut-
redning för den som öppnar anslutningen om 
att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.  

 
 

162 §   

Att söka ändring i beslut av Statskontoret och 
den kommunala pensionsanstalten 

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

Ansökan om undanröjande av ett lagakraft-
vunnet beslut som den kommunala pensions-
anstalten har meddelat med stöd av denna lag 
görs i enlighet med 162 § i lagen om kommu-
nala pensioner. 

 
 

162 a §  

Sökande av ändring 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

162 § 

Att söka ändring i beslut av den kommunala 
pensionsanstalten 

Ändring i ett beslut som den kommunala 
pensionsanstalten har meddelat med stöd av 
denna lag får sökas genom besvär så som fö-
reskrivs i lagen om kommunala pensioner. 

 
 
Bestämmelser om undanröjande av ett la-

gakraftvunnet beslut som meddelats med stöd 
av denna lag finns i 162 § i lagen om kom-
munala pensioner. 

 
 
 
(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RP 67/2012 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

44 

I ett beslut som besvärsnämnden för ar-
betspensionsärenden meddelat i ett besvärs-
ärende får en part och Statskontoret söka 
ändring genom skriftliga besvär hos försäk-
ringsdomstolen så som föreskrivs i denna lag 
och i förvaltningsprocesslagen. 

 

 
 
 
 
 

 

 
164 §  

Tid för sökande av ändring 

Tiden för sökande av ändring är 30 dagar 
från den dag då parten har fått del av Stats-
kontorets eller besvärsnämnden för arbets-
pensionsärendens beslut. En part anses ha 
fått del av beslutet den sjunde dagen efter den 
dag då beslutet postades under den adress 
som parten har uppgett, om det inte visas nå-
got annat i samband med att ändring söks. 
Statskontorets tid för sökande av ändring 
räknas från den dag då beslutet fattats. 
 

165 §  

Grundbesvär över debitering 

En part får anföra grundbesvär över en de-
bitering, om han eller hon anser att en debi-
tering som med stöd av denna lag påförts av 
Statskontoret eller att en innehållning av ar-
betstagarens pensionsavgift som arbetsgiva-
ren verkställt på basis av 136 eller 137 § stri-
der mot lag eller avtal. Grundbesvär skall an-
föras skriftligen hos besvärsnämnden för ar-
betspensionsärenden inom två år från in-
gången av året efter det år under vilket ford-
ran påfördes eller debiterades. 

Om grundbesvär anförs med anledning av 
utmätning, gäller dessutom vad som i lagen 
om verkställighet av skatter och avgifter 
(706/2007) bestäms om grundbesvär.   
 

166 §  

Inlämnande av besvärsskrift 

En part skall lämna in en besvärsskrift som 
gäller ett beslut som meddelats av Statskonto-
ret eller besvärsnämnden för arbetspensions-
ärenden till Statskontoret inom tiden för sö-
kande av ändring. 

(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(upphävs) 
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167 §  

Rättelse av beslut i samband med att ändring 
söks 

Statskontoret undersöker om det självt kan 
rätta sitt beslut. Om Statskontoret till alla de-
lar godkänner de yrkanden som framställs i 
besvärsskriften, skall det ge ett rättelsebeslut 
i ärendet. Ändring i rättelsebeslutet får sökas 
på det sätt som föreskrivs i detta kapitel. 

Om Statskontoret endast delvis rättar sitt 
tidigare beslut, skall det meddela ett interi-
mistiskt beslut i ärendet. I det interimistiska 
beslutet får ändring inte sökas. 
 
 
 

168 §  

Överföring av besvär till besvärsinstans 

Godkänner Statskontoret inte ändringssö-
kandens yrkanden till alla delar, skall det 
inom 30 dagar från besvärstidens utgång 
sända besvärsskriften och sitt utlåtande om 
besvären till besvärsnämnden för arbetspen-
sionsärenden. Gäller besvären ett beslut som 
meddelats av besvärsnämnden för arbetspen-
sionsärenden, skall Statskontoret sända be-
svärsskriften och sitt utlåtande till försäk-
ringsdomstolen inom den nämnda tiden. 

Godkänner Statskontoret de yrkanden som 
framställts i besvärsskriften helt eller delvis 
efter det att besvärsskriften har inlämnats till 
besvärsinstansen, kan Statskontoret meddela 
ett interimistiskt beslut i ärendet. Besvärsin-
stansen skall utan dröjsmål underrättas om 
det interimistiska beslutet. I det interimistiska 
beslutet får ändring inte sökas. Statskontoret 
kan avvika från den tidsfrist som avses i 1 
mom., om inhämtandet av tilläggsutredning 
som krävs med anledning av besvären förut-
sätter detta. Ändringssökanden skall då utan 
dröjsmål underrättas om att tilläggsutredning 
inhämtas. Besvärsskriften och utlåtandet skall 
dock sändas till besvärsinstansen senast 60 
dagar från besvärstidens utgång. 

Har Statskontoret gett en beslutssamman-
ställning i egenskap av sista pensionsanstalt 
och begärt ett utlåtande av övriga pensions-

 
(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(upphävs) 
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anstalter, och rättar det inte sitt beslut i en-
lighet med ändringssökandens yrkande, skall 
Statskontoret inom 60 dagar från besvärsti-
dens utgång tillställa den besvärsinstans som 
avses i 1 mom. besvärsskriften samt de utlå-
tanden som getts med anledning av den. 
 
 

169 §  

Besvär som inkommit efter besvärstidens ut-
gång 

Har besvär som anförs hos besvärsnämn-
den för arbetspensionsärenden eller försäk-
ringsdomstolen kommit till Statskontoret eller 
till besvärsnämnden för arbetspensionsären-
den eller försäkringsdomstolen efter utgång-
en av den tid som bestäms i 164 eller 165 §, 
kan besvären ändå tas upp till behandling, 
om det finns vägande orsaker till förseningen. 
 
 

170 §  

Verkställighet av beslut 

Ett beslut som Statskontoret meddelat skall, 
även om ändring har sökts, iakttas till dess 
ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvun-
net beslut. 

Ett lagakraftvunnet beslut av Statskontoret 
och besvärsnämnden för arbetspensionsären-
den får verkställas såsom en lagakraftvunnen 
dom i tvistemål. 
 

171 §  

Rättelse av skriv- eller räknefel 

Statskontoret skall rätta uppenbara skriv- 
eller räknefel eller andra jämförbara klara 
fel i sitt beslut. Ett fel får dock inte rättas, om 
rättelsen leder till ett resultat som är oskäligt 
för en part. 
 

172 §  

Rättelse av sakfel 

Statskontoret kan undanröja sitt felaktiga 
beslut och avgöra ärendet på nytt, om beslu-

 
 
 
 
 
 
 
 
(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(upphävs) 
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tet grundar sig på klart oriktig eller bristfäl-
lig utredning eller på uppenbart oriktig till-
lämpning av lag, eller om det har skett ett fel 
i förfarandet då beslutet fattades. 

Statskontoret får inte ändra sitt beslut eller 
undanröja det till en parts nackdel, om inte 
parten samtycker till detta. 
 

173 §  

Rättelse av ett lagakraftvunnet beslut på basis 
av ny utredning 

Statskontoret skall pröva ett ärende som 
avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut på 
nytt, om nya upplysningar framkommer i 
ärendet. Statskontoret kan då utan hinder av 
det tidigare lagakraftvunna beslutet bevilja 
en förvägrad pension eller justera en redan 
beviljad pension till ett större belopp. Även 
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 
och försäkringsdomstolen kan tillämpa mot-
svarande förfarande när de behandlar ären-
den som gäller ändringssökande. Ett sådant 
beslut får överklagas på det sätt som före-
skrivs 162–164 §. 

 
 

174 §  

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut 

Om ett lagakraftvunnet beslut som Stats-
kontoret meddelat med stöd av denna lag 
grundar sig på oriktig eller bristfällig utred-
ning eller är uppenbart lagstridigt, kan be-
svärsnämnden för arbetspensionsärenden på 
yrkande av en part eller Statskontoret undan-
röja beslutet och förordna ny behandling av 
ärendet. Ansökan om undanröjande av ett be-
slut ska göras inom fem år från det att beslu-
tet har vunnit laga kraft. Av särskilt vägande 
skäl kan ett beslut även undanröjas på ansö-
kan som gjorts efter utgången av den före-
skrivna tiden. Besvärsnämnden ska ge par-
terna tillfälle att bli hörda innan ärendet av-
görs. I ett beslut av besvärsnämnden får änd-
ring inte sökas genom besvär. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(upphävs) 
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penbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen 
på yrkande av en part eller Statskontoret un-
danröja beslutet och förordna ny behandling 
av ärendet. Försäkringsdomstolen skall ge 
parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet 
avgörs. På ovan nämnda grunder kan försäk-
ringsdomstolen också undanröja ett beslut 
som domstolen själv har meddelat och för-
ordna ny behandling av ärendet. 

Om Statskontoret yrkar att ett beslut skall 
undanröjas, kan det ställa in utbetalningen av 
en pension eller betala pensionen enligt sitt 
yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt. 

Delgivning av det hörande som avses i 1 
och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 
59 § i förvaltningslagen (434/2003).   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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2. 

Lag  

om ändring av lagen om kommunala pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 4 § 1 mom. 13 punkten, 141 a § och 

149 § 1 mom. 5 punkten,  
sådana de lyder, 4 § 1 mom. 13 punkten i lag 469/2010, 141 a § i lagarna 1092/2010 och 

1177/2011 samt 149 § 1 mom. 5 punkten i lag 1177/2011, 
ändras 136 § 1 mom., 137 § 3 mom., 137 b § 2 mom., 146 §, 148 § 1 mom. 2 och 3 punk-

ten, 149 § 2 mom., 153 § 3 mom., 154 § 2 mom., 162 § 4 mom., 165 § 1 mom. och 166 §,  
av dem 136 § 1 mom., 137 § 3 mom., 137 b § 2 mom. samt 146 § sådana de lyder i lag 

1177/2011, 148 § 1 mom. 2 och 3 punkten, 153 § 3 mom., 154 § 2 mom. och 162 § 4 mom. 
sådana de lyder i lag 1293/2006, 165 § 1 mom. sådan den lyder i lag 459/2007 samt 166 § så-
dan den lyder i lag 469/2010, och  

fogas till lagen en ny 158 § i stället för den 158 § som upphävts genom lag 1293/2006, som 
följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 §  

Allmänna definitioner 

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

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

136 §   

Den sista pensionsanstaltens kostnader 

Är den kommunala pensionsanstalten på 
grundval av det pensionsskydd som bestäms 
enligt denna lag sista pensionsanstalt som av-
ses i 7 kap. och har den i egenskap av sista 
pensionsanstalt betalat ut pensioner enligt 
andra arbetspensionslagar eller har en annan 
pensionsanstalt i egenskap av sista pensions-
anstalt eller den kommunala pensionsanstal-
ten i egenskap av sista pensionsanstalt enligt 
en annan pensionslag för den offentliga sek-
torn betalat ut pensioner enligt denna lag, ska 

4 § 

Allmänna definitioner 

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

(upphävs) 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

136 § 

Den sista pensionsanstaltens kostnader 

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

137 §   

Tillsyn 

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

sor som utifrån den kommunala pensionsan-
staltens bokföring och annat material ska 
granska att de beräkningar som avses i 137 b 
§ och som den kommunala pensionsanstalten 
har lämnat om den summa som behövs för 
betalningen av statens, evangelisk-lutherska 
kyrkans och Folkpensionsanstaltens pensio-
ner och ersättningen för den kommunala pen-
sionsanstaltens kostnader är riktiga och till-
räckliga. Revisorn ska vara antingen en av 
Centralhandelskammaren godkänd revisor 
(CGR) eller en revisor inom den offentliga 
förvaltningen och ekonomin (OFR). Bestäm-
melser om revision finns i revisionslagen 
(459/2007). 

den kommunala pensionsanstalten ta ut dessa 
pensionskostnader jämte ränta hos den andra 
pensionsanstalten, staten, Kyrkans central-
fond eller Folkpensionsanstalten eller gottgö-
ra den andra pensionsanstalten, staten, Kyr-
kans centralfond eller Folkpensionsanstalten 
för dessa senast under det kalenderår som 
följer på utbetalningsåret. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
137 § 

Tillsyn 

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

sor som utifrån den kommunala pensionsan-
staltens bokföring och annat material ska 
granska att de beräkningar som avses i 
137 b § och som den kommunala pensions-
anstalten har lämnat om den summa som be-
hövs för betalningen av statens, evangelisk-
lutherska kyrkans och Folkpensionsanstaltens 
pensioner och ersättningen för den kommu-
nala pensionsanstaltens kostnader är riktiga 
och tillräckliga. Revisorn har dessutom till 
uppgift att utifrån den kommunala pensions-
anstaltens bokföring och annat material 
granska att pensionsanstalten har tagit ut 
arbetsgivarens och arbetstagarens pensions-
avgift i överensstämmelse med 135 § och 136 
§ i lagen om statens pensioner och att pen-
sionsavgifter samt överföringsavgifter och 
arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift har 
betalats till statens pensionsfond till rätt be-
lopp. Revisorn ska vara antingen en av Cen-
tralhandelskammaren godkänd revisor (CGR) 
eller en revisor inom den offentliga förvalt-
ningen och ekonomin (OFR). Bestämmelser 
om revision finns i revisionslagen 
(459/2007). 

 
137 b §   

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

sionsutgifter och ersättning av den kommuna-
la pensionsanstaltens kostnader 

— — — — — — — — — — — — — —  
Statskontoret betalar ersättning för skötseln 

av de uppgifter som föreskrivs i 143 § i lagen 

137 b § 

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

sionsutgifter och ersättning av den kommu-
nala pensionsanstaltens kostnader 

— — — — — — — — — — — — — —  
Statens pensionsfond betalar ersättning för 

skötseln av de uppgifter som föreskrivs i 
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om statens pensioner till den kommunala 
pensionsanstalten av arbetsgivarens pensions-
avgift. Också Folkpensionsanstalten betalar 
ersättning till den kommunala pensionsanstal-
ten för skötseln av pensionsskyddet för sina 
anställda och Kyrkans centralfond betalar er-
sättning till den kommunala pensionsanstal-
ten för skötseln av pensionsskyddet för dem 
som omfattas av pensionslagen för evange-
lisk-lutherska kyrkan. Finansministeriet fast-
ställer det ersättningsbelopp som Statskonto-
ret, Kyrkans centralfond och Folkpensionsan-
stalten ska betala i förskott till den kommuna-
la pensionsanstalten. Den kommunala pen-
sionsanstalten lägger fram en beräkning av 
ersättningsbeloppet för finansministeriet. Er-
sättningsbeloppet beräknas till en nivå som 
motsvarar självkostnadsvärdet enligt 6 § i la-
gen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). Ersättningen betalas i månatliga, 
lika stora poster enligt en förhandsberäkning 
av beloppet av kostnaderna för året i fråga. 
Om beloppet av de faktiska kostnaderna är 
större eller mindre än det uppskattade belop-
pet, ska skillnaden beaktas i efterhand som en 
korrigeringspost. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

141 a §   

Samarbetsdelegationen 

Vid den kommunala pensionsanstalten finns 
en samarbetsdelegation som har till uppgift 
att följa hur pensionsskyddet enligt statens, 
Folkpensionsanstaltens och den evangelisk-
lutherska kyrkans pensionssystem verkställs i 
den kommunala pensionsanstalten och främja 
informationen mellan de instanser som är fö-
reträdda i delegationen. Delegationen be-
handlar riktlinjerna för verkställigheten av 
pensionsskyddet och dess utveckling, och de-
legationen kan komma med förslag om fram-
tida mål och utvecklingen av verksamheten. 

Delegationen har en ordförande och högst 
nio andra medlemmar. Finansministeriet för-
ordnar medlemmarna för fyra år i sänder. Av 
medlemmarna ska två företräda finansmini-
steriet, två den kommunala pensionsanstalten 
och två Statskontoret. Av medlemmarna ska 
två företräda arbetsgivare som omfattas av 
lagen om statens pensioner och en Folkpen-

143 § i lagen om statens pensioner till den 
kommunala pensionsanstalten av arbetsgiva-
rens pensionsavgift. Också Folkpensionsan-
stalten betalar ersättning till den kommunala 
pensionsanstalten för skötseln av pensions-
skyddet för sina anställda och Kyrkans cen-
tralfond betalar ersättning till den kommuna-
la pensionsanstalten för skötseln av pensions-
skyddet för dem som omfattas av pensionsla-
gen för evangelisk-lutherska kyrkan. Fi-
nansministeriet fastställer det ersättningsbe-
lopp som statens pensionsfond, Kyrkans cen-
tralfond och Folkpensionsanstalten ska betala 
i förskott till den kommunala pensionsanstal-
ten. Den kommunala pensionsanstalten läg-
ger fram en beräkning av ersättningsbeloppet 
för finansministeriet. Ersättningsbeloppet be-
räknas till en nivå som motsvarar självkost-
nadsvärdet enligt 6 § i lagen om grunderna 
för avgifter till staten (150/1992). Ersättning-
en betalas i månatliga, lika stora poster enligt 
en förhandsberäkning av beloppet av kostna-
derna för året i fråga. Om beloppet av de fak-
tiska kostnaderna är större eller mindre än det 
uppskattade beloppet, ska skillnaden beaktas 
i efterhand som en korrigeringspost. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
(upphävs) 
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sionsanstalten och en Kyrkans centralfond. 
Finansministeriet förordnar en av medlem-
marna till ordförande. 

 
146 §   

Medlemssamfunds, statliga arbetsgivares, 
kyrkliga arbetsgivares och Folkpensionsan-

staltens skyldighet att lämna uppgifter 

Den kommunala pensionsanstaltens med-
lemssamfund är skyldiga att åtminstone en 
gång i kvartalet på det sätt som pensionsan-
stalten bestämmer meddela pensionsanstalten 
namn, personbeteckning, datum för inledande 
och avslutande av tjänste- och arbetsavtals-
förhållanden och i 3 § 2 mom. avsedda avtal 
och förtroendeuppdrag, uppgifter om löner 
och arvoden samt uppgifter om tjänstgörings-
tider och avbrott i fråga om personer som om-
fattas av denna lag. Dessutom är medlems-
samfunden skyldiga att lämna pensionsanstal-
ten uppgifter om löner och arvoden för de 
ovan nämnda anställningar som fortgår vid 
kalenderårets slut samt övriga uppgifter som 
gäller personernas pensionsrätt och medlems-
samfundens betalningsskyldighet. Om ett 
medlemssamfund underlåter att meddela pen-
sionsanstalten de ovan avsedda uppgifterna 
eller meddelar dem senare än vad som förut-
sätts i de föreskrifter som pensionsanstalten 
utfärdat med stöd av 6 mom., kan det be-
stämmas att betalningsandelen enligt 131 § 
ska betalas förhöjd till ett skäligt belopp, 
dock till högst det dubbla beloppet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

146 § 

Medlemssamfunds, statliga arbetsgivares, 
kyrkliga arbetsgivares och Folkpensionsan-

staltens skyldighet att lämna uppgifter 

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

De statliga arbetsgivarna är skyldiga att 
åtminstone en gång i kvartalet meddela den 
kommunala pensionsanstalten namn, person-
beteckning, datum för inledande och avslu-
tande av anställningar som avses i 2 § 
1 mom. 1 punkten i lagen om statens pensio-
ner, uppgifter om löner och arvoden samt 
uppgifter om tjänstgöringstider och avbrott i 
fråga om anställda som omfattas av lagen 
om statens pensioner. Dessutom är arbetsgi-
varna skyldiga att lämna den kommunala 
pensionsanstalten uppgifter om löner och 
arvoden för de ovan nämnda anställningar 
som fortgår vid kalenderårets slut samt övri-
ga uppgifter som gäller anställdas pensions-
rätt och arbetsgivarnas betalningsskyldighet. 
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De kyrkliga arbetsgivarna är skyldiga att 

åtminstone en gång i kvartalet på det sätt som 
den kommunala pensionsanstalten bestämmer 
meddela pensionsanstalten namn, personbe-
teckning, datum för inledande och avslutande 
av anställningar, uppgifter om löner och 
arvoden samt uppgifter om tjänstgöringstider 
och avbrott i fråga om personer som omfattas 
av pensionslagen för evangelisk-lutherska 
kyrkan. Dessutom är de kyrkliga arbetsgivar-
na skyldiga att lämna pensionsanstalten upp-
gifter om löner och arvoden för de ovan 
nämnda anställningar som fortgår vid kalen-
derårets slut samt övriga uppgifter som gäller 
personernas pensionsrätt. Även Folkpen-
sionsanstalten är skyldig att meddela pen-
sionsanstalten motsvarande uppgifter om 
pensionsskyddet för sina anställda. 

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

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

Om arbetsgivarna underlåter att meddela 
den kommunala pensionsanstalten de ovan 
avsedda uppgifterna eller meddelar dem se-
nare än vad som förutsätts i de föreskrifter 
som den kommunala pensionsanstalten ut-
färdat med stöd av 7 mom., kan det bestäm-
mas att pensionsavgiften enligt 135 § i lagen 
om statens pensioner ska betalas förhöjd till 
ett skäligt belopp, dock till högst det dubbla 
beloppet. 

De kyrkliga arbetsgivarna är skyldiga att 
åtminstone en gång i kvartalet på det sätt som 
den kommunala pensionsanstalten bestäm-
mer meddela pensionsanstalten namn, per-
sonbeteckning, datum för inledande och av-
slutande av anställningar, uppgifter om löner 
och arvoden samt uppgifter om tjänstgörings-
tider och avbrott i fråga om personer som 
omfattas av pensionslagen för evangelisk-
lutherska kyrkan. Dessutom är de kyrkliga 
arbetsgivarna skyldiga att lämna pensionsan-
stalten uppgifter om löner och arvoden för de 
ovan nämnda anställningar som fortgår vid 
kalenderårets slut samt övriga uppgifter som 
gäller personernas pensionsrätt. Även Folk-
pensionsanstalten är skyldig att meddela pen-
sionsanstalten motsvarande uppgifter om 
pensionsskyddet för sina anställda.  

Utöver det som bestäms i 1—3 mom. är 
medlemssamfunden, de statliga arbetsgivar-
na, de kyrkliga arbetsgivarna och Folkpen-
sionsanstalten skyldiga att på begäran lämna 
pensionsanstalten och en besvärsinstans som 
avses i denna lag alla de uppgifter om en an-
ställds arbete och förhållanden i arbetet samt 
övriga motsvarande uppgifter som kan erhål-
las av arbetsgivarna och som är nödvändiga 
för ordnandet av pensionsskyddet och för av-
görandet av ett anhängigt pensionsärende el-
ler i övrigt är nödvändiga vid fullgörandet av 
åligganden enligt en pensionslag för den of-
fentliga sektorn. 

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

samfundens handlingar granska riktigheten av 
de uppgifter som avses i 1 och 3 mom., att i 
de kyrkliga arbetsgivarnas och Folkpensions-
anstaltens handlingar granska riktigheten av 
de uppgifter som avses i 2 och 3 mom. och att 
i de statliga arbetsgivarnas handlingar grans-
ka riktigheten av de uppgifter som avses i 3 
mom. 

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

 

ärendena. 
Pensionsanstalten har rätt att i medlems-

samfundens handlingar granska riktigheten 
av de uppgifter som avses i 1 och 4 mom., att 
i de statliga arbetsgivarnas handlingar 
granska riktigheten av de uppgifter som av-
ses i 2 och 4 mom. och att i de kyrkliga ar-
betsgivarnas och Folkpensionsanstaltens 
handlingar granska riktigheten av de uppgif-
ter som avses i 3 och 4 mom. 

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

 
148 §  

Pensionsanstaltens rätt att lämna uppgifter 

Utöver det som bestäms i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet har den 
kommunala pensionsanstalten rätt att, trots 
sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter, 
lämna uppgifter som grundar sig på verkstäl-
ligheten av en pensionslag för den offentliga 
sektorn enligt följande:  
— — — — — — — — — — — — — —  

2) till Pensionsskyddscentralen och de pen-
sionsanstalter som sköter verkställigheten av i 
3 § 1 mom. och 2 mom. 2–7 punkten i lagen 
om pension för arbetstagare nämnda lagar 
och pensionsstadgor och som med stöd av lag 
har rätt att få dessa uppgifter av arbetsgiva-
ren, av en instans som nämns i 144 § eller av 
Pensionsskyddscentralen får utlämnas uppgif-
ter som den kommunala pensionsanstalten 
fått med stöd av 144 och 146 §,  

 
3) sådana uppgifter om pension, pensions-

rätt eller försäkring som erhållits från Pen-
sionsskyddscentralen eller en pensionsanstalt 
som sköter verkställigheten av i 3 § 1 mom. 
och 2 mom. 2–7 punkten i lagen om pension 
för arbetstagare nämnda lagar och pensions-

148 §

Pensionsanstaltens rätt att lämna uppgifter 

Utöver det som bestäms i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet har den 
kommunala pensionsanstalten rätt att, trots 
sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter, 
lämna uppgifter som grundar sig på verkstäl-
ligheten av en pensionslag för den offentliga 
sektorn enligt följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) till Pensionsskyddscentralen och de pen-
sionsanstalter som sköter verkställigheten av 
i 3 § 1 mom. och 3 § 2 mom. 4, 6 och 7 
punkten i lagen om pension för arbetstagare 
nämnda lagar och pensionsstadgor och som 
med stöd av lag har rätt att få dessa uppgifter 
av arbetsgivaren, av en instans som nämns i 
144 § eller av Pensionsskyddscentralen får 
utlämnas uppgifter som den kommunala pen-
sionsanstalten fått med stöd av 144 och 146 
§, 

3) sådana uppgifter om pension, pensions-
rätt eller försäkring som erhållits från Pen-
sionsskyddscentralen eller en pensionsanstalt 
som sköter verkställigheten av i 3 § 1 mom. 
och 3 § 2 mom. 4, 6 och 7 punkten i lagen 
om pension för arbetstagare nämnda lagar 
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stadgor får utlämnas till Folkpensionsanstal-
ten eller en annan sådan mottagare som har 
rätt att få dessa uppgifter med stöd av lag, 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

149 §  

Teknisk anslutning 

— — — — — — — — — — — — — —  
5) för Statskontoret till sådana uppgifter 

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

Pensionsanstalten har dessutom rätt att för 
ett medlemssamfund öppna en teknisk anslut-
ning för fullgörandet av den skyldighet att 
lämna uppgifter som avses i 146 §. Pensions-
anstalten har rätt att också för pensions-
skyddscentralen och andra pensionsanstalter 
öppna en teknisk anslutning för lämnandet av 
uppgifter till personen själv om hans eller 
hennes pensionsskydd enligt denna lag. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

153 §   

Sökande av ändring 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ändring i beslut av den kommunala pen-

sionsanstalten i andra ärenden än pensions-
rättsärenden får sökas genom besvär hos den 
förvaltningsdomstol inom vars domkrets pen-
sionsanstalten har sin hemort. 
— — — — — — — — — — — — — —  

och pensionsstadgor får utlämnas till Folk-
pensionsanstalten eller en annan sådan mot-
tagare som har rätt att få dessa uppgifter med 
stöd av lag, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

149 § 

Teknisk anslutning 

— — — — — — — — — — — — — —  
(upphävs) 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pensionsanstalten har dessutom rätt att för 

ett medlemssamfund och statliga arbetsgiva-
re öppna en teknisk anslutning för fullgöran-
det av den skyldighet att lämna uppgifter som 
avses i 146 §. Pensionsanstalten har rätt att 
också för pensionsskyddscentralen och andra 
pensionsanstalter öppna en teknisk anslut-
ning för lämnandet av uppgifter till personen 
själv om hans eller hennes pensionsskydd en-
ligt denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

153 § 

Sökande av ändring 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ändring i den kommunala pensionsanstal-

tens beslut enligt denna lag i andra ärenden 
än pensionsrättsärenden får sökas genom be-
svär hos den förvaltningsdomstol inom vars 
domkrets pensionsanstalten har sin hemort. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
154 §   

Besvärsrätt 

— — — — — — — — — — — — — —  
I fråga om beslut av den kommunala pen-

sionsanstalten i andra ärenden än pensions-
rättsärenden har parterna och medlemssam-
funden besvärsrätt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

154 § 

Besvärsrätt 

— — — — — — — — — — — — — —  
I fråga om den kommunala pensionsanstal-

tens beslut enligt denna lag i andra ärenden 
än pensionsrättsärenden har parterna och 
medlemssamfunden besvärsrätt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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162 §   

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 

och försäkringsdomstolen kan till prövning ta 
upp besvär som anlänt efter besvärstidens ut-
gång, om ändring av vägande skäl inte sökts 
inom föreskriven tid. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

165 § 

Revision och bokslut 

Revision av den kommunala pensionsan-
staltens räkenskaper och förvaltning utförs av 
en av Centralhandelskammaren godkänd re-
visionssammanslutning som delegationen valt 
för sin mandatperiod. Vid revisionen iakttas 
revisionslagen (459/2007). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 
158 § 

Grundbesvär över debitering som grundar 
sig på lagen om statens pensioner 

En part får anföra grundbesvär över en 
debitering, om han eller hon anser att en de-
bitering som med stöd av lagen om statens 
pensioner påförts av den kommunala pen-
sionsanstalten eller att en innehållning av 
arbetstagarens pensionsavgift som arbetsgi-
varen verkställt på basis av 136 eller 137 § i 
lagen om statens pensioner strider mot lag 
eller avtal. Grundbesvär ska anföras skriftli-
gen hos besvärsnämnden för arbetspensions-
ärenden inom två år från ingången av året 
efter det år under vilket fordran påfördes el-
ler debiterades. 

Om grundbesvär anförs med anledning av 
utmätning, gäller dessutom vad som i lagen 
om verkställighet av skatter och avgifter 
(706/2007) bestäms om grundbesvär. 

 
 

162 § 

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Besvärsnämnden för arbetspensionsären-

den och försäkringsdomstolen kan till pröv-
ning ta upp besvär som anlänt efter utgången 
av en i 157 eller 158 § fastställd besvärstid, 
om det finns vägande skäl till att ändring inte 
söktes inom föreskriven tid. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

165 § 

Revision och bokslut 

Revision av den kommunala pensionsan-
staltens räkenskaper och förvaltning utförs av 
en av Centralhandelskammaren godkänd re-
visionssammanslutning som delegationen 
valt för sin mandatperiod. Vid revisionen 
iakttas revisionslagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 



 RP 67/2012 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

57

166 §   

Samarbete 

Den kommunala pensionsanstalten kan med 
Statskontoret, Pensionsskyddscentralen och 
andra försäkrings- och pensionsanstalter avta-
la om samarbete och om ersättande av kost-
naderna för samarbetet. 
 

166 § 

Samarbete 

Den kommunala pensionsanstalten kan 
med Pensionsskyddscentralen och andra för-
säkrings- och pensionsanstalter avtala om 
samarbete och om ersättande av kostnaderna 
för samarbetet. 

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

2 mom. betalar statens pensionsfond år 2013 
den kommunala pensionsanstalten ersättning 
för sådana kostnader som uppkommit före 
denna lags ikraftträdande och som den över-
föring av verkställigheten av statens pen-
sionsskydd som föreskrivs i denna lag medför 
för den kommunala pensionsanstalten. Er-
sättningen beräknas till en nivå som motsva-
rar självkostnadsvärdet enligt vad som före-
skrivs i 137 b § 2 mom. Bestämmelser om 
grunderna för ersättningarnas belopp och 
betalningstidpunkterna utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 

Den kommunala pensionsanstalten sköter i 
januari 2013 de uppgifter som behövs för 
skötseln av statens pensioner och som hänför 
sig till räkenskapsperioden 2012. Dessutom 
uppgör den kommunala pensionsanstalten 
bokslutskalkyler, bokslutsbilagor och bok-
slutsspecifikationer för räkenskapsperioden 
2012 för statens pensionsfond. 

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

Lag  

om ändring av 2 § i lagen om statskontoret 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statskontoret (305/1991) 2 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 317/2009 

och 470/2010, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 §   
Om det inte föreskrivs annat om behörighe-

ten någon annanstans, har Statskontoret till 
uppgift att  

1) ordna service i samband med finansie-
ring, placering, skötsel av skulder och lån 
samt personalservice för statliga ämbetsverk 
och inrättningar, 

2) sköta statens centralbokföring, 
3) handlägga statens skadeståndsärenden 

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

2 §  
Om det inte föreskrivs annat om behörighe-

ten någon annanstans, har Statskontoret till 
uppgift att 

1) ordna service i samband med finansie-
ring, placering, skötsel av skulder och lån 
samt personalservice för statliga ämbetsverk 
och inrättningar, 

2) sköta statens centralbokföring, samt 
3) handlägga statens skadeståndsärenden. 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den  20  . 
Tjänstemän som är anställda vid Statskon-

toret och som sköter uppgifter enligt 143 § 
3 mom. i lagen om statens pensioner blir an-
ställda vid den kommunala pensionsanstalten 
vid denna lags ikraftträdande, om de inte 
motsätter sig överföringen senast två måna-
der innan lagen träder i kraft. Tjänsterna vid 
Statskontoret dras in och tjänsteförhållanden 
som grundar sig på dem upphör utan upp-
sägning vid denna lags ikraftträdande. På 
den personal som överförs tillämpas den 
kommunala pensionsanstaltens anställnings-
villkor från ikraftträdandet av denna lag. 

En arbetstagare som vid denna lags ikraft-
trädande har övergått från anställning vid 
Statskontoret till anställning vid den kommu-
nala pensionsanstalten betraktas i fråga om 
sin anställning hos staten före överföringen 
som gammal förmånstagare enligt 1 § 4 
mom. i lagen om statens pensioner 
(280/1966). Detta förutsätter att arbetstaga-
ren den 31 december 1992 hade en fortlö-
pande anställning som omfattas av statens 
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pensionsskydd och att denna anställning 
fortgår oavbrutet fram till tidpunkten för 
överföringen. Dessutom ska den anställning 
som följer på anställningen hos staten och 
som omfattas av lagen om kommunala pen-
sioner (549/2003), på det sätt som avses i 26 
mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen 
om ändring av lagen om kommunala pensio-
ner (713/2004), fortgå oavbrutet fram till den 
pensionsålder som motsvarar den personliga 
pensionsåldern enligt 15 mom. i ikraftträ-
dandebestämmelsen i lagen om ändring av 
lagen om statens pensioner (679/2004). I in-
validpensionsfall ska anställningen fortgå 
oavbrutet fram till dess arbetsoförmågan 
börjar. Om arbetstagaren övergår från an-
ställning som omfattas av lagen om kommu-
nala pensioner tillbaka till anställning hos 
staten, tillämpas detta moment, förutsatt att 
anställningen som omfattas av statens pen-
sionsskydd fortgår oavbrutet fram till den 
personliga pensionsåldern enligt 15 mom. i 
ikraftträdandebestämmelsen i lagen om änd-
ring av lagen om statens pensioner 
(679/2004). 

För en arbetstagare som vid ikraftträdan-
det av denna lag har övergått från anställ-
ning vid Statskontoret till anställning vid den 
kommunala pensionsanstalten beaktas vid 
bedömningen av villkoren för erhållande av 
deltidspension enligt 14 § 1 mom. 2 punkten i 
lagen om kommunala pensioner också den 
anställning som omfattas av lagen om statens 
pensioner. 

Statskontoret har rätt att till den kommuna-
la pensionsanstalten utan vederlag överlåta 
lös egendom och immateriella tillgångar som 
skaffats för skötseln av statens arbetspen-
sionsskydd. 
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4.  

Lag  

om ändring av 12 § i lagen om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn (662/1998) 12 § 

som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 § 
Arbetsgivare som avses i 2 och 3 kap. är 

skyldiga att till statskontoret lämna en anmä-
lan om uppgifterna i ett nytt anställningsför-
hållande som börjar efter att denna lag trätt i 
kraft i huvudsak är sådana uppgifter inom un-
dervisningen eller som elevhemsföreståndare 
som omfattas av lagen om grundläggande ut-
bildning eller gymnasielagen. Anmälan behö-
ver inte göras om en person som är född efter 
1969. 
 

12 § 
Arbetsgivare som avses i 2 och 3 kap. är 

skyldiga att lämna anmälan till den kommu-
nala pensionsanstalten, om arbetstagarens 
uppgifter i ett nytt anställningsförhållande 
som börjar efter att denna lag trätt i kraft i 
huvudsak är sådana uppgifter inom undervis-
ningen eller som elevhemsföreståndare som 
omfattas av lagen om grundläggande utbild-
ning eller gymnasielagen. Anmälan behöver 
inte lämnas om arbetstagare som är födda 
efter 1969. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
 
 
 



 RP 67/2012 rd  
  

 

61

 

5.  

Lag  

om ändring av 12 § i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i 
Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och 

Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999) 12 § 3 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 § 

Återföring av pensionsrätten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som kapitalvärde för pensionsrätt som en-

ligt 1 mom. återförs till Finland används åter-
föringsbeloppet. Utgående från kapitalvärdet 
beräknas pensionsrätten enligt de grunder 
som avses i 5 §. Statskontoret sköter dessa 
pensionsrättigheter. Återföringsbeloppet in-
täktsförs till statens pensionsfond. 
 

12 § 

Återföring av pensionsrätten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som kapitalvärde för pensionsrätt som en-

ligt 1 mom. återförs till Finland används åter-
föringsbeloppet. Utgående från kapitalvärdet 
beräknas pensionsrätten enligt de grunder 
som avses i 5 §. Den kommunala pensions-
anstalten sköter dessa pensionsrättigheter. 
Återföringsbeloppet intäktsförs till statens 
pensionsfond. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 
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