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Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 96 § 4 mom.,
ändras 36 §, 93 § 1 och 2 mom., 94 § 2 mom., 96 § 3 mom. och 147 § 1 mom., av dem

147 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1168/2007, samt
fogas till 95 § ett nytt 4 mom., i stället för det 4 mom. som upphävts genom lag 629/2009,

till lagen en ny 96 a § och till 103 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir
3 mom. och 4 mom., som följer:

36 §

Utredning av rehabiliteringsmöjligheterna

Innan pensionskassan fattar beslut om in-
validpension ska den utreda huruvida arbets-
tagaren har rätt till rehabilitering enligt 25 §
och se till att arbetstagarens möjligheter till
rehabilitering enligt annan lagstiftning har
klarlagts. Om arbetstagaren har rätt till reha-
bilitering enligt 25 §, ska pensionskassan i
enlighet med 27 § ge ett förhandsbeslut om
rätt till rehabilitering.

4 kap.

Bestämmande av pension

93 §

Minskning av efterlevandepension

Pensioner som den efterlevande maken får
på basis av förvärvsarbete och som grundar

sig på arbetspensionslagarna och därmed
jämförbara lagar minskar efterlevandepensio-
nen. När efterlevandepensionen minskas ska
de pensioner beaktas som den efterlevande
maken får, utan avdrag för en primär förmån
enligt 97 och 98 §. Delinvalidpension som
den efterlevande maken får ska då beaktas till
ett belopp som motsvarar full invalidpension.
När efterlevandepensionen minskas ska för-
utom den ålderspension som den efterlevande
maken får även sådan pension beaktas som
den efterlevande maken före utgången av det
år som föregick det år då förmånslåtaren
avled, har intjänat genom arbete för vilket
någon pension ännu inte har beviljats. När
efterlevandepensionen minskas ska dessutom
en sådan förmån beaktas som motsvarar
ovannämnda pension och som betalas eller
borde betalas till den efterlevande maken från
utlandet eller på basis av anställning vid en
institution inom Europeiska unionen eller vid
en internationell organisation.

Om den efterlevande maken inte får sådan
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pension som avses i 1 mom., betraktas som
den efterlevande makens arbetspension dock
den kalkylerade pension som denne skulle ha
beviljats om han eller hon den dag då för-
månslåtaren avled hade blivit arbetsoförmö-
gen i den mån som berättigar till full invalid-
pension. Om den efterlevande maken senast
den dag då förmånslåtaren avled har uppnått
den ålder som enligt någon arbetspensionslag
berättigar till ålderspension, betraktas som
den efterlevande makens arbetspension den
kalkylerade pension som han eller hon hade
intjänat före utgången det år som föregick det
år då förmånslåtaren avled. Om den efterle-
vande maken har arbetat utomlands eller varit
anställd vid en institution inom Europeiska
unionen eller vid en internationell organisa-
tion, betraktas som den efterlevande makens
arbetspension den kalkylerade pension som
han eller hon skulle ha beviljats om det ar-
bete som hänför sig till den försäkringstid
som grundar sig på anställningen utomlands,
vid en institution inom Europeiska unionen
eller vid en internationell organisation hade
omfattats av denna lag.
— — — — — — — — — — — — —

94 §

Tidpunkt för minskning av
efterlevandepension

— — — — — — — — — — — — —
Om ett eller flera barn som har rätt till

barnpension efter förmånslåtaren, vid för-
månslåtarens död bodde i samma hushåll som
denne och den efterlevande maken, minskas
efterlevandepensionen inte förrän det yngsta
barnet fyller 18 år. Som den efterlevande
makens kalkylerade pension betraktas då den
invalidpension som denne skulle beviljas om
han eller hon när det yngsta barnet fyller 18
år blir arbetsoförmögen i den mån som berät-
tigar till full invalidpension. Om den efterle-
vande maken då har uppnått den ålder som
berättigar till ålderspension ska som den ef-
terlevande makens kalkylerade pension be-
traktas den ålderspension som han eller hon
hade tjänat in före utgången av det år som
föregick det år då det yngsta barnet fyllde 18
år.

95 §

Grund för minskning av efterlevandepension
samt belopp

— — — — — — — — — — — — —
När efterlevandepensionen justeras an-

vänds samma grund för minskning av pensio-
nen som när efterlevandepensionen minska-
des första gången.

96 §

Minskning av efterlevandepension i särskilda
fall

— — — — — — — — — — — — —
Efterlevandepensionen ska justeras, om

den efterlevande makens förhållanden för-
ändras så att förutsättningarna enligt 1 mom.
inte längre uppfylls.

96 a §

Justering av efterlevandepension

Om en kalkylerad invalidpension har beak-
tats som den efterlevande makens egen pen-
sion när efterlevandepensionen minskades
första gången eller om minskningen av efter-
levandepensionen har gjorts i enlighet med
96 §, ska efterlevandepensionen justeras när
den efterlevande maken beviljas ålderspen-
sion eller invalidpension enligt arbetspen-
sionslagarna eller därmed jämförbara lagar.

Efterlevandepensionen ska justeras också
om den invalidpension som den efterlevande
maken får och som beaktats vid minskningen
av efterlevandepensionen upphör och den ef-
terlevande maken senare beviljas en ny pen-
sion som bestämmelserna i 86 § om bevil-
jande av pension på tidigare grunder inte
tillämpas på.

Efterlevandepensionen justeras från den
tidpunkt då pensionen enligt 1 eller 2 mom.
börjar. När efterlevandepensionen minskas
ska den pension beaktas som beviljats den
efterlevande maken samt dessutom sådan
pension som han eller hon före utgången av
det år som föregick det år då den pensionen
började, har intjänat genom arbete för vilket
han eller hon inte har beviljats pension.
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103 §

Pensionsansökan

— — — — — — — — — — — — —
Om en arbetstagare har rätt till rehabilite-

ring enligt 25 §, ska pensionskassan i sam-
band med handläggningen av ansökan om
invalidpension, på basis av 36 § och utan
ansökan om rehabilitering ge ett förhandsbe-
slut om arbetspensionsrehabilitering.
— — — — — — — — — — — — —

147 §

Utsökning av pensionsförsäkringsavgifter

En pensionsförsäkringsavgift som påförts
med stöd av denna lag och en förhöjd pen-
sionsförsäkringsavgift enligt 151 § är inklu-
sive dröjsmålsränta direkt utsökbar. Bestäm-
melser om indrivning av sådana fordringar
finns i lagen om verkställighet av skatter och
avgifter. Bestämmelser om indrivning av
fordringar finns dessutom i lagen om indriv-
ning av fordringar (513/1999).
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
På en sådan ansökan om invalidpension

som är anhängig när denna lag träder i kraft
tillämpas 36 och 103 § i den lydelse de hade
när denna lag trädde i kraft.

Oberoende av vad som i 1 och 2 mom. i
ikraftträdandebestämmelsen i lagen om änd-
ring av lagen om sjömanspensioner
(629/2009) föreskrivs om 69 § 2 mom. och
75 § 2 mom., intjänas pension enligt en till-
växtprocent om 1,6 per år på basis av 69 §
2 mom. och en tillväxtprocent om 1,5 på
basis av 75 § 2 mom. under den tid som en
avslutad invalidpension löper och ska beräk-
nas på den pensionsgrundande inkomsten för
återstående tid, om pensionsfallet för den av-
slutade invalidpensionen inträffar 2006 eller
därefter och om en ålderspension som be-
stäms på nya grunder börjar den 1 januari
2010 eller därefter eller om pensionsfallet för
en pension som bestäms på nya grunder in-
träffar den 1 januari 2010 eller därefter. Pen-
sionskassan ska från och med den 1 januari
2015 justera beloppet av de pensioner enligt
detta moment som löper när denna lag trädde
i kraft.
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