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I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 12 § 2 och 3 mom., av dem 3 mom.
sådant det lyder i lag 909/2010, och
ändras 11 §, 13 § 1 mom., det inledande stycket i 16 § 1 mom. och 16 § 5 mom. samt 52 §
2 mom. och 194 §,
av dem 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 634/2009, 13 § 1 mom. sådant det lyder i lag
909/2010, det inledande stycket i 16 § 1 mom. sådant det lyder i lag 627/2009 och 52 § 2 mom.
sådant det lyder i lag 634/2009, som följer:
11 §
Rätt till ålderspension
En arbetstagare har rätt att gå i ålderspension från ingången av kalendermånaden efter
den under vilken 63—68 års ålder uppnåtts
eller i uppskjuten ålderspension efter kalendermånaden efter den under vilken 68 års
ålder uppnåtts. En förutsättning för beviljande av ålderspension är att arbetstagaren
inte längre står i det anställningsförhållande
från vilket han eller hon pensioneras. Trots
vad som föreskrivs i 8 § 3 mom. och ovan i
detta moment hindrar inte fortsatt skötsel av
ett försäkrat förtroendeuppdrag beviljande av
RP 77/2012
ShUB 19/2012
RSv 113/2012

ålderspension som intjänats på grundval av
tidigare avslutade anställningsförhållanden.
Går arbetstagaren i ålderspension enligt lagen om sjömanspensioner vid sänkt pensionsålder före 63 års ålder, har han eller
hon rätt att gå i ålderspension enligt denna
lag vid den pensionsålder som anges i lagen
om sjömanspensioner. I det fallet omvandlas
pensionsbeloppet enligt denna lag så att det
försäkringsmatematiskt motsvarar arbetstagarens pensionsålder. Närmare bestämmelser
om omvandling av pensionsbeloppet och
omvandlingskoefficienterna utfärdas genom
förordning av social- och hälsovårdsministeriet.
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13 §
Begynnelsetidpunkt för ålderspension

Ålderspension börjar från ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren har uppnått den ålder som berättigar
till ålderspension och slutat i det arbete på
basis av vilket han eller hon ansöker om
ålderspension. Uppskjuten ålderspension börjar från ingången av den kalendermånad som
följer på ansökan om pension. Annan ålderspension än uppskjuten ålderspension kan
även beviljas retroaktivt, dock inte utan giltigt skäl för längre tid än för de tre månader
som föregår månaden för ansökan om pension.
— — — — — — — — — — — — —
16 §

arbetstagaren inte längre står i det anställningsförhållande från vilket han eller hon går
i ålderspension. Om arbetstagaren arbetar under tiden för invalidpension enligt en annan
arbetspensionslag än denna lag eller sedan
invalidpension enligt denna lag eller en annan arbetspensionslag upphört, har arbetstagaren rätt till den pension som intjänats på
grundval av detta arbete när han eller hon
beviljas ålderspension eller uppskjuten ålderspension. Arbetstagaren har rätt till pension som intjänats på grundval av arbete som
utförts under tiden för den ovan avsedda invalidpensionen eller sedan den upphört även
om han eller hon efter att den tidigare invalidpensionen upphört beviljas ny invalidpension, på vilken det inte tillämpas vad som i
80 § 2 mom. föreskrivs om fastställande av
pension på tidigare grunder.
— — — — — — — — — — — — —

Rätt till deltidspension
194 §
En arbetstagare i åldern 61—67 år som har
övergått till deltidsarbete har rätt till deltidspension, om han eller hon
— — — — — — — — — — — — —
Om nedgången i arbetstagarens förvärvsinkomster avviker från förkortningen av arbetstiden av den anledningen att i förvärvsinkomsten från förvärvsarbete på heltid har ingått övertidsersättning, tillägg för söndags-,
natt- eller skiftarbete eller andra särskilda
tillägg eller ersättningar som hänfört sig till
lönen men som inte ingår i förvärvsinkomsten från deltidsarbetet, beaktas sådana tillägg
och ersättningar inte vid prövningen enligt
4 mom. 1 punkten av ändringen i inkomsterna och arbetstiden. Inkomsterna från deltidsarbetet måste dock utgöra 35—70 procent
av arbetstagarens stabiliserade inkomst.
— — — — — — — — — — — — —
52 §
Ändring av invalidpension till ålderspension
— — — — — — — — — — — — —
Arbetstagaren har på ansökan rätt till pension som intjänats på grundval av arbete som
utförts under tiden för invalidpension när
hans eller hennes invalidpension i enlighet
med 1 mom. ändras till ålderspension, om

Arbetsgivarnas rätt att få uppgifter
Trots sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har en arbetsgivare rätt att för sin ekonomiförvaltning och personaladministration
och för att kunna kontrollera företagets arbetspensionsförsäkringsavgifter av pensionsanstalterna få nödvändiga uppgifter om pensioner som beviljats enligt denna lag och om
pensionsformen samt om begynnelse- och
slutdatum för beviljade pensioner.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
På en före 1952 född arbetstagares rätt att
gå i förtida ålderspension och på den förtida
ålderspensionens belopp tillämpas dock 11 §,
12 § 2 mom., 13 § 1 mom. och 52 § 2 mom.
sådana de lydde vid ikraftträdandet av denna
lag.
På rätten för en före 1958 född arbetstagare, som får arbetslöshetsdagpenning med
stöd av den rätt till tilläggsdagar som avses i
6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), att gå i
ålderspension utan förtidsminskning vid 62
års ålder tillämpas 12 § 3 mom. och 13 §
1 mom. sådana de lydde vid ikraftträdandet
av denna lag.
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En före 1954 född arbetstagare har rätt att
gå i deltidspension i enlighet med de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.
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Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 2012
Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET

EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB

ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)

