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L a g

1051/2014

om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (738/2009) 3—5 § och
fogas till lagen en ny 10 a § som följer:

3 §

Inkomstgräns vid invalidpension enligt
arbetspensionslagarna

Arbetsinkomsterna för den som får inva-
lidpension enligt arbetspensionslagarna på-
verkar inte utbetalningen av invalidpensio-
nen, om

1) arbetsinkomsterna för den som får full
invalidpension är högst 40 procent av den
stabiliserade genomsnittliga inkomsten för ti-
den innan arbetsoförmågan började eller, om
dessa 40 procent av de stabiliserade genom-
snittliga inkomsterna är mindre än 687,74
euro, högst 687,74 euro i månaden, eller

2) arbetsinkomsterna för den som får de-
linvalidpension är högst 60 procent av den
stabiliserade genomsnittliga inkomsten för ti-
den innan arbetsoförmågan började eller, om
dessa 60 procent av de stabiliserade genom-
snittliga inkomsterna är mindre än 687,74
euro, högst 687,74 euro i månaden.

4 §

Vilande invalidpension enligt
arbetspensionslagarna

Om den som får invalidpension enligt ar-
betspensionslagarna förvärvsarbetar och ar-
betsinkomsterna för detta arbete överstiger
både den gräns på 687,74 euro i månaden
som avses i 3 § och 60 procent av den stabi-
liserade genomsnittliga inkomsten för tiden
innan arbetsoförmågan började, ska utbetal-
ningen av invalidpensionen efter meddelande
från pensionstagaren eller på pensionsanstal-
tens initiativ avbrytas och pensionen lämnas
vilande.

Utbetalningen av invalidpensionen åter-
upptas efter meddelande från pensionstaga-
ren, när denne slutar arbeta eller hans eller
hennes arbetsinkomster minskar så att de lig-
ger under de gränser som nämns i 1 mom.

Om det uppskattas att arbetsinkomsterna
enligt 1 mom. i ett års tid överstiger både den
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gräns på 687,74 euro i månaden som avses i
3 § 1 punkten och 40 procent av den stabili-
serade genomsnittliga inkomsten för tiden
innan arbetsoförmågan började, ändras full
invalidpension till delinvalidpension från in-
gången av den månad som följer på föränd-
ringen.

5 §

Inkomstgräns vid sjukpension enligt
folkpensionslagen och vilande pension

Utbetalningen av sjukpension enligt folk-
pensionslagen påverkas inte, om pensionsta-
garens arbetsinkomster är högst 687,74 euro i
månaden. Om pensionstagaren tjänar mer än
687,74 euro i månaden, ska utbetalningen av
sjukpensionen efter meddelande från pen-
sionstagaren eller på Folkpensionsanstaltens
initiativ avbrytas och pensionen lämnas vi-
lande.

Utbetalningen av sjukpensionen återupptas
efter meddelande från pensionstagaren, när
denne slutar arbeta eller hans eller hennes
arbetsinkomster minskar så att de ligger un-
der den gräns som nämns i 1 mom.

10 a §

Indexbindning

Inkomstgränsens belopp enligt 3—5 §
binds vid förändringar i prisnivån på det sätt
som föreskrivs i lagen om folkpensionsindex
(456/2001).

De belopp som anges i denna lag motsva-
rar det poängtal för folkpensionsindex enligt
vilket beloppet av de folkpensioner som beta-
lades ut i januari 2011 har beräknats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
Lagen tillämpas dock från och med den

1 januari 2014.

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister Laura Räty
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