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om ändring av lagen om pension för arbetstagare
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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 16 § 1 mom. 3 och 4 punkten, 17 §

1 och 2 mom., 20 § 1 mom. 1 punkten, 22 § 1 mom., 51, 92 och 178 §, 182 § 3 mom., 183 §
2—4 mom., 184 och 185 §, av dem 92 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 909/2010 och
182 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1112/2007, samt

fogas till 16 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 627/2009, en ny 5 punkt, till 16 §,
sådan den lyder delvis ändrad i lag 627/2009, ett nytt 6 mom. och till 105 §, sådan den lyder i
lag 634/2009, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som
följer:

16 §

Rätt till deltidspension

En arbetstagare i åldern 60—67 år som har
övergått till deltidsarbete har rätt till deltids-
pension, om han eller hon
— — — — — — — — — — — — —

3) inte får annan pension på grundval av
eget arbete eller en motsvarande utländsk
förmån eller en förmån på grundval av an-
ställning i en internationell organisation eller
ett organ inom Europeiska unionen,

4) efter att anställningsförhållandet enligt
denna lag upphörde inte har rätt till deltids-
pension enligt arbetspensionslagarna för den
offentliga sektorn på grundval av anställning
på heltid som omfattas av nämnda lagar, och
om hans eller hennes

5) arbete enligt denna lag fortsätter så att
arbetstiden och arbetsinkomsterna har mins-
kat när han eller hon har rätt till deltidspen-
sion på grundval av anställning som omfattas
av arbetspensionslagarna för den offentliga
sektorn.
— — — — — — — — — — — — —

Om det arbetsavtal som gäller deltidsarbete
för en arbetstagare som har deltidspension
enligt denna lag sägs upp och arbetstagaren
inte är skyldig att utföra arbete under uppsäg-
ningstiden eller hans eller hennes arbetstid
annars minskar under uppsägningstiden så att
arbetstidsvillkoret enligt 4 mom. 1 punkten
inte längre uppfylls, anses arbetstagaren un-
der sex veckor från det att arbetstiden mins-
kade, dock inte längre efter uppsägningsti-
den, uppfylla villkoren för erhållande av del-
tidspension.
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17 §

Deltidspensionens belopp

Deltidspensionens belopp är 50 procent av
skillnaden mellan den stabiliserade inkom-
sten och inkomsten av deltidsarbete som om-
fattas av arbetspensionslagarna (inkomstbort-
fall).

Har arbetstagaren samtidigt rätt till deltids-
pension med stöd av två eller flera arbetspen-
sionslagar, utgör deltidspensionen enligt
denna lag en lika stor andel som de enligt
denna lag försäkrade arbetsinkomsternas an-
del utgör av de arbetsinkomster som beaktats
i den stabiliserade inkomsten och som base-
rar sig på de arbetspensionslagar med stöd av
vilka deltidspension beviljas.
— — — — — — — — — — — — —

20 §

Justering av deltidspension

Deltidspensionens belopp justeras, om
1) det har inträffat en permanent föränd-

ring i deltidspensionstagarens förvärvsin-
komster av deltidsarbetet, så att dessa för-
värvsinkomster kännbart avviker från de för-
värvsinkomster av deltidsarbetet som beakta-
des när deltidspensionen bestämdes och som
justerats till granskningstidpunktens nivå
med lönekoefficienten enligt 96 §, eller
— — — — — — — — — — — — —

22 §

Indragning av deltidspension och erhållande
av deltidspension på nytt

Deltidspensionen dras in från ingången av
kalendermånaden efter den under vilken ar-
betstagaren inte längre uppfyller de villkor
för att få pension som nämns i 16 § 1 mom.
3 punkten eller 4 mom., om inte något annat
följer av 21 §. Om villkoren för att få deltids-
pension inte längre uppfylls på kalendermå-
nadens första dag, dras dock deltidspensionen
in från och med nämnda dag. Deltidspension
kan också dras in retroaktivt.
— — — — — — — — — — — — —

51 §

Justering av invalidpension retroaktivt

Invalidpensionen kan dras in eller justeras
eller utbetalningen av den kan avbrytas retro-
aktivt för högst två år. Denna tid beräknas
från ingången av kalendermånaden efter den
under vilken pensionstagarens ansökan om
justering anhängiggjorts eller pensionsanstal-
ten vidtagit justeringsåtgärder. Om utbetal-
ningen av invalidpension har avbrutits, ska
pensionen dock justeras eller dras in från och
med tidpunkten för avbrytandet.

92 §

Förmåner som dras av från pension

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

1) dagpenning eller olycksfallspension
som grundar sig på lagen om olycksfallsför-
säkring,

2) ersättning för inkomstbortfall på grund
av egen skada eller pension som beviljats
med stöd av trafikförsäkringslagen,

3) ersättning för inkomstbortfall som be-
viljats med stöd av lagen om rehabilitering
som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäk-
ring,

4) ersättning för inkomstbortfall som be-
viljats med stöd av lagen om rehabilitering
som ersätts enligt trafikförsäkringslagen,

5) dagpenning eller olycksfallspension
som beviljats med stöd av lagen om olycks-
fall i militärtjänst.

Trots 1 mom. är pensionen efter att den
primära förmånen dragits av dock minst lika
stor som den pension som arbetstagaren intjä-
nat på grundval av förvärvsinkomsterna efter
året för skadefallet i fråga om den primära
förmånen. I pension enligt denna lag betalas
arbetstagaren en lika stor del av skillnaden
mellan det sammanlagda beloppet av alla ar-
betspensioner och avdraget för den primära
förmånen, dock minst av det minimibelopp
som avses ovan, som pensionen enligt denna
lag utgör av arbetstagarens samtliga arbets-
pensioner.
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Om det till pension eller en primär förmån
i enlighet med denna lag har lagts en en-
gångsförhöjning, beaktas pensionen eller den
primära förmånen till engångsförhöjt belopp
när den primära förmånen dras av.

Om skadefallet i fråga om den primära
förmånen dock har inträffat före 2004, görs
inget avdrag enligt 1 och 2 mom. för den
primära förmånen.

105 §

Beslutsfattande och delgivning av beslut

— — — — — — — — — — — — —
Den avgörande pensionsanstalten inom

den privata sektorn eller den sista pensions-
anstalten kan meddela ett interimistiskt beslut
om beviljande av pension för den tid som
behandlingen av ärendet pågår tills ett slutligt
beslut har getts i saken. Ändring får inte
sökas i det interimistiska beslutet.
— — — — — — — — — — — — —

178 §

Pensionsanstalternas ansvar för pensionsdel
som intjänats för oavlönad tid

För den pensionsdel som intjänats på
grundval av i 74 § avsedd oavlönad tid sva-
rar, i förhållande till de i respektive pensions-
anstalt försäkrade arbetsinkomsterna, de pen-
sionsanstalter gemensamt som sköter pen-
sionsskyddet enligt de arbetspensionslagar
som nämns i 3 §. De grunder för pensionsan-
stalternas eventuella förskott och slutliga av-
gifter som Pensionsskyddscentralens ansökan
gäller samt tidpunkterna för betalning av dem
ingår i de kostnadsfördelningsgrunder som
nämns i 183 § 2 mom.

182 §

Arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift

— — — — — — — — — — — — —
Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska årligen

betala avgiften till Pensionsskyddscentralen
inom den tid som anges i kostnadsfördel-
ningsgrunderna. De medel som erhållits i av-
gift gottgör Pensionsskyddscentralen de i
1 mom. nämnda pensionsanstalterna i förhål-

lande till de i respektive pensionsanstalt för-
säkrade arbetsinkomsterna så att pensionsan-
stalternas andel av ansvaret för Pensions-
skyddscentralens kostnadsandel dras av från
de fördelade medlen före gottgörelsen. När-
mare bestämmelser om gottgörelse av avgif-
ten ingår i de kostnadsfördelningsgrunder
som nämns i 183 § 2 mom.
— — — — — — — — — — — — —

183 §

Utredning av kostnader

— — — — — — — — — — — — —
På basis av utredningen bestämmer Pen-

sionsskyddscentralen att en gottgörelse ska
betalas till de pensionsanstalter som avses i
1 mom. för de kostnader för vilken någon
annan av de pensionsanstalter som avses i
1 mom. eller dessa pensionsanstalter gemen-
samt svarar, eller för den i 182 § avsedda
avgiften, samt påför dessa pensionsanstalter
en avgift för de kostnader som respektive
pensionsanstalt ska svara för. Gottgörelsen
och avgiften jämte ränta, samt eventuellt för-
skott på dem, bestäms i enlighet med de
kostnadsfördelningsgrunder som social- och
hälsovårdsministeriet fastställer på framställ-
ning av Pensionsskyddscentralen. I kostnads-
fördelningsgrunderna bestäms också hur ett
eventuellt överskott eller underskott som
uppkommit i samband med förrättandet av
kostnadsfördelningen ska beaktas för Pen-
sionsskyddscentralens del.

De pensionsanstalter som avses i 1 mom.
ska i enlighet med vad som anges i kostnads-
fördelningsgrunderna lämna Pensionsskydds-
centralen de uppgifter som behövs för utred-
ningarna enligt 1 mom. Uppgifterna ska läm-
nas i den form och inom den tid som Pen-
sionsskyddscentralen bestämmer. Om en
pensionsanstalt försummar sin anmälnings-
skyldighet, uppskattar Pensionsskyddscentra-
len kostnadsandelen för pensionsanstalten i
fråga. Pensionsskyddscentralen justerar kost-
nadsandelen i samband med följande utred-
ning.

Uppstår det meningsskiljaktigheter om
kostnadsfördelningen mellan de pensionsan-
stalter som avses i 1 mom., avgörs ärendet av
Pensionsskyddscentralen.
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184 §

Beslut om kostnadsfördelning

Pensionsskyddscentralen meddelar de pen-
sionsanstalter som avses i 183 § 1 mom. ett
beslut om fördelningen av de kostnader som
avses i den paragrafen. Ändring i beslutet får
sökas på det sätt som föreskrivs i 9 kap.

185 §

Pensionsanstalternas rätt att komma överens
om kostnadsfördelningen

De pensionsanstalter som sköter pensions-
skyddet enligt de arbetspensionslagar för den
privata sektorn som nämns i 3 § 1 mom. och
de arbetspensionslagar för den offentliga sek-
torn som nämns i 3 § 2 mom. 1—3 och
5 punkten kan i enskilda fall eller för att
underlätta verkställigheten komma överens
om att kostnadsfördelningen görs på annat

sätt än enligt bestämmelserna i detta kapitel. I
sådana fall ska principerna i detta kapitel
följas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
Lagens 92 § träder i kraft först den 1

januari 2013. På ansökan av arbetstagaren
tillämpas paragrafen även på pension som
beviljats honom eller henne före 2013, om
pensionsfallet inträffat den 1 januari 2007
eller därefter, en primär förmån har dragits av
från pensionen och arbetstagaren med til-
lämpning av nämnda paragraf skulle få en
större pension än tidigare. I detta fall justeras
pensionsbeloppet från och med den 1 januari
2013, om ansökan inkommer till pensionsan-
stalten senast den 30 juni 2013, och på
grundval av ansökningar som inkommit efter
nämnda datum från ingången av kalendermå-
naden efter den då ansökan inkom.

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

Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko
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