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om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) 32 § 5 och

6 mom. och
fogas till lagen nya 30 a—30 c § som följer:

30 a §
På en pension enligt registrerat tilläggspen-

sionsskydd tillämpas bestämmelserna i 11 § i
APL i den lydelse paragrafen hade före den
1 januari 2007 och de bestämmelser på lägre
nivå som utfärdats med stöd av den samt
ikraftträdandebestämmelserna i lagarna
1482/1995, 1263/1999 och 634/2003 om änd-
ring av APL.

På en pensionsordning som avser ett mini-
miskydd enligt APL och i vilket arbetsgiva-
ren har inkluderat sig själv enligt 1 § 3 mom.
i APL, i den lydelse momentet hade i lagarna
395/1961 och lag 639/1966, tillämpas de vill-
kor och grunder för fribrev beträffande ar-
betsgivares pensionsförsäkring som social-
och hälsovårdsministeriet fastställde den
28 december 2004.

Trots bestämmelserna i 1 och 2 mom. om-
bildas en full invalidpension enligt registrerat
tillläggspensionsskydd till ålderspension och
en delinvalidpension till en ålderspension
som till beloppet motsvarar full invalidpen-

sion vid samma ålder som en invalidpension
enligt lagen om pension för arbetstagare.

30 b §
En försäkring som avser tilläggspensions-

skydd enligt 30 a § 1 mom. (tilläggspensions-
försäkring) avslutas den 31 december 2016
och den intjänade tilläggspensionen ombildas
till ett fribrev som motsvarar en ålder för
ålderspension på 65 år.

Om arbetstagarens ålder för ålderspension
enligt tilläggspensionsförsäkringen vid den
tidpunkt som nämns i 1 mom. är lägre än den
lägsta åldersgränsen för ålderspension enligt
lagen om pension för arbetstagare, har arbets-
tagaren trots 30 § rätt till det fribrev för
tilläggspension som avses i 1 mom. och till
tidigare bildade fribrev för tilläggspension
samt till pension enligt lagen om pension för
arbetstagare tidigast vid den ålder för ålders-
pension som gäller enligt tilläggspensionsför-
säkringen. En ytterligare förutsättning är att
det anställningsförhållande som tillläggspen-

RP 162/2013
ShUB 28/2013
RSv 197/2013

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20130162


sionsskyddet gäller fortsätter fram till den
nämnda pensionsåldern eller upphör tidigast
fyra månader innan den pensionsåldern nås.
En förutsättning för beviljande av ålderspen-
sion är också att arbetstagaren inte längre står
i det anställningsförhållande som tilläggspen-
sionsskyddet gäller.

När en tilläggspensionsförsäkring avslutas
i enlighet med 1 mom. har arbetsgivaren rätt
att med en engångsavgift köpa en höjning av
pensionsbeloppet för sådana arbetstagare i en
grupp inom den personkrets som omfattas av
tilläggspensionsförsäkringen som senast vid
den tidpunkt som nämns i 1 mom. har upp-
nått åldern för ålderspension enligt tilläggs-
pensionsförsäkringen och vars anställnings-
förhållande hos den arbetsgivare som har
ordnat tilläggspensionsskyddet fortgår. En yt-
terligare förutsättning är att det i det försäk-
ringsavtal som gäller tilläggspensionsskyddet
ingår en rätt att vid pensionsfall köpa en
höjning av pensionsbeloppet med en en-
gångsavgift. När beloppet av den tilläggspen-
sion som bekostas med en engångsavgift be-
räknas ska pensionsfallet för ålderspensionen
anses ha inträffat den 31 december 2016.

30 c §
De förmåner som avses i 30 a § är sådana

som ska bekostas gemensamt av de pensions-
anstalter som sköter pensionsskyddet enligt
lagen om pension för arbetstagare och lagen
om sjömanspensioner.

Var och en av de pensionsanstalter som
försäkrat ett i 1 mom. avsett tilläggspensions-
skydd ska årligen delta i bekostandet av ut-
giften för de förmåner som ska bekostas ge-
mensamt av de pensionsanstalter som sköter
pensionsskyddet enligt lagen om pension för
arbetstagare och lagen om sjömanspensioner.
Utgiften ska bekostas ur den utjämningsav-
sättning för tilläggspensionsskyddet som av-
ses i 3 mom., med en andel som beräknats
enligt de beräkningsgrunder som avses i 166
§ i lagen om pension för arbetstagare och på
det sätt som närmare bestäms i den förord-
ning av social- och hälsovårdsministeriet som
utfärdats med stöd av 179 § 4 mom. i den
lagen.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags och en
pensionskassas ansvarsskuld och en pen-
sionsstiftelses pensionsansvar för de förmå-

ner som avses i 1 mom. består i sin helhet av
utjämningsavsättningen, till vilken varje år
läggs en beräkningsränta enligt de beräk-
ningsgrunder som avses i 166 § i lagen om
pension för arbetstagare och som räknas på
utjämningsavsättningen. Från den med beräk-
ningsräntan höjda utjämningsavsättningen
ska varje år dras av kostnadsandelen enligt
2 mom. samt de omkostnadsdelar som är av-
sedda att täcka kostnaderna för förvaltningen
av förmånerna och som bestäms i beräk-
ningsgrunderna för ansvarsskulden eller pen-
sionsansvaret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
Lagens 30 c § träder dock i kraft den 1
januari 2017.

Lagens 30 a § 3 mom. tillämpas på inva-
lidpensioner där pensionsfallet inträffar den 1
januari 2014 eller därefter. Lagens 30 a §
3 mom. ska emellertid inte tillämpas på så-
dana delinvalidpensioner där pensionsfallet
inträffar före den 1 januari 2017 och där
åldern för ålderspension enligt en tilläggspen-
sionsförsäkring är lägre än 63 år.

Lagens 30 a § 3 mom. tillämpas även på
sådana invalidpensioner där pensionsfallet in-
träffade före denna lags ikraftträdande och
där arbetstagaren uppnår åldern för ålders-
pension enligt lagen om pension för arbetsta-
gare (395/2006) efter att denna lag trätt i
kraft. Vad som ovan föreskrivs om invalid-
pension gäller också arbetslöshetspensioner
som är löpande vid denna lags ikraftträdande.

Bestämmelserna i 3 mom. gäller dock inte
delinvalidpensioner där åldern för ålderspen-
sion enligt en tilläggspensionsförsäkring är
lägre än 63 år.

Om en tilläggspensionsförsäkring avslutas
med stöd av 30 b § 1 mom.

1) ska den ansvarsskuld och det pensions-
ansvar inklusive utjämningsbelopp som acku-
mulerats inom tilläggspensionsskyddet senast
den 31 december 2016 överföras till utjäm-
ningsavsättningen för tilläggspensionsskyd-
det den 1 januari 2017,

2) ska tilläggspensionsförmånerna från och
med den 1 januari 2017 i sin helhet bekostas
gemensamt av de pensionsanstalter som skö-
ter pensionsskyddet enligt lagen om pension
för arbetstagare och lagen om sjömanspensio-
ner (1290/2006); varje pensionsanstalts i 30 c
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§ 2 mom. avsedda andel av den utgift som
ska bekostas gemensamt ska uppskattas så att
förhållandet mellan det sammanlagda belop-
pet av pensionsanstalternas utjämningsavsätt-
ningar för tilläggspensionsskyddet och den
sammanlagda utgiften för tilläggspensions-
förmånerna under de kommande åren förblir
detsamma som det enligt uppskattningen
hade varit utan en ändring.

En pensionsanstalt som när denna lag trä-
der i kraft har tilläggspensionsförsäkringar
som fortlöpande är i kraft ska genom ett brev
avsänt senast den 30 april 2014 informera
arbetsgivare som tecknat en tilläggspensions-
försäkring och de arbetstagare som omfattas

av försäkringen om att tilläggspensionsför-
säkringen kommer att avslutas så som avses i
30 b § 1 mom. I brevet ska pensionsanstalten
också informera om alternativ för hur arbets-
givaren kan ordna skydd som ersätter det
pensionsskydd som arbetstagaren inte längre
tjänar in på grund av att tilläggspensionsför-
säkringen avslutas. Dessutom ska pensions-
anstalten senast den 31 oktober 2014 till
ovannämnda arbetsgivare och till varje ovan-
nämnd arbetstagare sända ett separat brev
med en uppskattning av beloppet av det til-
läggspensionsskydd som den berörda arbets-
tagaren inte längre tjänar in på grund av att
tilläggspensionsförsäkringen avslutas.

Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
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