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1257/2016
Lag
om ändring av 2 och 21 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner (1291/2006) 21 § 2 mom.
och
fogas till 2 §, sådan den lyder i lag 297/2015, nya 6—8 mom. som följer:
2§
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Om pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är behörig att handlägga en ansökan
om arbetslivspension, bestäms beloppet av arbetslivspensionen enligt 1, 2 och 5 mom. I
annat fall bestäms beloppet av arbetslivspensionen enligt 3—5 mom. Om arbetslivspensionen dock beviljas efter partiell förtida ålderspension, bestäms beloppet av arbetslivspensionen på det sätt som föreskrivs i 7 och 8 mom.
Om en arbetstagare går i partiell förtida ålderspension från ett anställningsförhållande
som omfattas av den nya lagen och pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är behörig
att handlägga pensionsansökan, ska det pensionsbelopp som ligger till grund för den partiella förtida ålderspensionen bestämmas enligt 1, 2 och 5 mom. I sådana fall ska även beloppet av den ålderspension, invalidpension och arbetslivspension som beviljas efter partiell förtida ålderspension bestämmas enligt de punkter i 1 och 2 mom. som har tillämpats
tidigare vid beräkningen av det pensionsbelopp som ligger till grund för den partiella förtida ålderspensionen.
Om en arbetstagare går i partiell förtida ålderspension i andra situationer än de som anges i 7 mom., ska det pensionsbelopp som ligger till grund för den partiella förtida ålderspensionen bestämmas enligt 3—5 mom. I sådana fall ska även beloppet av den ålderspension, invalidpension och arbetslivspension som beviljas efter partiell förtida ålderspension
bestämmas enligt de punkter i 3 och 4 mom. som har tillämpats tidigare vid beräkningen
av det pensionsbelopp som ligger till grund för den partiella förtida ålderspensionen.
21 §
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
En arbetstagare som avses i 1 mom. har rätt till oreducerad ålderspension vid fyllda 63
år. Fortsätter arbetstagaren dock i deltidsarbete efter att ha fyllt 65 år, omvandlas deltidspensionen vid ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren uppnått
65 års ålder till en lika stor ålderspension. Trots bestämmelserna i 72 § 1 mom. 3 punkten
i den nya lagen tillväxer pensionen med 2 procent av arbetsinkomsterna per år från ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren fyller 63 år fram till utgången
av den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 65 år, och med 1,6 procent per år
under tiden mellan ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren fyller 65 år och utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 68 år. BörRP 120/2016
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1257/2016
jar ålderspensionen för deltidsarbetet senare än från ingången av månaden efter den under
vilken 68 års ålder uppnåtts, höjs den uppskjutna pensionsdelen på det sätt som föreskrivs
i 11 § 4 mom. i den nya lagen, i den lydelse momentet hade den 31 december 2016. Vad
som bestäms i denna paragraf tillämpas också när ny pension beviljas efter en sådan deltidspension i fråga om vilken pensionsfallet hade inträffat före den 1 januari 2005.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
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