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1169/2016
Lag
om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) 27 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1231/2004, samt
fogas till lagen en ny 58 b § som följer:
27 §
Den allmänna avgångsåldern för tjänstemän är 70 år.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
17 kap.
Pensioner
58 b §
Den pensionsålder på 60 år som tillämpas i sådana anställningsförhållanden till Finlands Bank som inletts före den 1 januari 1992 höjs så att om pensionsåldern enligt Finlands Banks pensionsstadga uppnås
1) 2018, höjs pensionsåldern med tre månader,
2) 2019, höjs pensionsåldern med sex månader,
3) 2020, höjs pensionsåldern med nio månader,
4) 2021, höjs pensionsåldern med ett år,
5) 2022, höjs pensionsåldern med ett år och tre månader,
6) 2023, höjs pensionsåldern med ett år och sex månader,
7) 2024, höjs pensionsåldern med ett år och nio månader,
8) 2025 eller därefter, höjs pensionsåldern med två år.
Den pensionsålder på 60 år som avses i 1 mom. kan dock höjas högst till den lägsta ålder
för ålderspension som föreskrivs för åldersklassen i fråga i 10 § 2 och 3 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016).
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Lagens 27 § 1 mom. träder i kraft den 1 januari 2018 stegvis så att avgångsåldern är 68
år för personer födda 1957 eller tidigare, 69 år för personer födda 1958—1961 och 70 år
för personer födda 1962 eller därefter.
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