RSv 69/2011 rd — RP 74/2011 rd

RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd
Regeringens proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen för den
privata sektorn och till lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012

Ärende
Regeringen har till riksdagen överlämnat sin
proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen för den privata sektorn
och till lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012 (RP 74/2011 rd).

Beredning i utskott
Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet
lämnat sitt betänkande (ShUB 14/2011 rd).
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag
om ändring av lagen om pension för arbetstagare
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 10 §, 75 § och mellanrubriken före den,
75 a, 75 b och 198 §,
av dem 75 § och mellanrubriken före den samt 75 a och 75 b § sådana de lyder i lag 1097/2008 och
198 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1274/2006 och 354/2010, som följer:
10 §
Avgörande om tillämpningen av lagen
Om det är oklart huruvida denna lag ska tilllämpas på ett arbete, avgörs saken av Pensionsskyddscentralen på ansökan av den som låter utföra arbetet, arbetstagaren, den som utför arbetet eller pensionsanstalten.
RP 74/2011 rd
ShUB 14/2011 rd

Arbetspensionsutdrag samt utfärdande och
kontroll av det
75 §
Arbetspensionsutdrag
Varje arbetstagare i åldern 18—67 år får ett
arbetspensionsutdrag över de av hans eller hen-
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nes inkomster som berättigar till pension. Arbetspensionsutdraget innehåller följande uppgifter för sex kalenderår före det år under vilket utdraget utfärdas:
1) de arbetsinkomster som berättigar till pension enligt arbetspensionslagarna, särskilt för
varje arbetsgivare,
2) sådant arbete som berättigar till pension
och har försäkrats enligt lagen om pension för
företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare samt de totala arbetsinkomsterna för
det arbetet,
3) de inkomster som ligger till grund för förmåner som betalats för oavlönad tid och som berättigar till pension, särskilt för varje förmånsslag,
4) grunden och den tid för vilken pension intjänas enligt lagen om pensionsersättning som
skall betalas av statens medel för tiden för vård
av barn under tre år eller för tiden för studier,
och
5) den intjänade pensionen vid utgången av
året före det år under vilket arbetspensionsutdraget utfärdas.
Pensionsanstalten utfärdar ett arbetspensionsutdrag till
1) den vars pensionsskydd vid utgången av
året före det år under vilket arbetspensionsutdraget skickas eller senast därförinnan har ordnats
endast enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn eller parallellt enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn och den offentliga sektorn, och
2) den vars pensionsskydd vid utgången av
året före det år under vilket arbetspensionsutdraget skickas eller senast därförinnan har ordnats
endast enligt arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn och han eller hon också har sådana arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn som berättigar till
pension under de tre år som föregår det år under
vilket arbetspensionsutdraget skickas.
Pensionsskyddscentralen utfärdar ett arbetspensionsutdrag till den som inte har några registrerade arbetsinkomster som enligt arbetspensionslagarna berättigar till pension men har re-
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gistrerade förmånsperioder enligt 1 mom. 3 eller
4 punkten.
75 a §
Utfärdande av arbetspensionsutdrag
Arbetspensionsutdraget för arbetstagare utfärdas i elektronisk eller skriftlig form.
Om en arbetstagare vill ha arbetspensionsutdraget enbart i elektronisk form, ska han eller
hon välja det elektroniska pensionsutdraget i
pensionsanstaltens elektroniska tjänst. Vid inloggningen på den elektroniska tjänsten ska datasäker och bevislig identifieringsteknik användas. Arbetstagaren får det elektroniska arbetspensionsutdraget via en elektronisk tjänst som
tillhandahålls av den pensionsanstalt där arbetstagarens anställningsförhållande var försäkrat
vid den tidpunkt då det elektroniska arbetspensionsutdraget utfärdas eller senast därförinnan.
Om en i Finland bosatt arbetstagare som valt
enbart det elektroniska arbetspensionsutdraget
inte på fyra kalenderår loggar in sig på den tjänst
där det elektroniska arbetspensionsutdraget ingår och inte under denna tid på något annat sätt
har fått ett arbetspensionsutdrag från en pensionsanstalt inom den privata eller den offentliga sektorn, ska den pensionsanstalt som senast
försäkrat arbetstagarens anställningsförhållande
sända ett skriftligt arbetspensionsutdrag till arbetstagaren under det följande kalenderåret. Ett
skriftligt arbetspensionsutdrag sänds dock inte,
om arbetstagaren under dessa fyra kalenderår
inte har några arbetsinkomster som berättigar till
pension enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn eller registrerade förmånsperioder
som avses i 75 § 1 mom. 3 och 4 punkten.
Ett skriftligt arbetspensionsutdrag ska sändas
till en i Finland bosatt arbetstagare vart tredje år,
om arbetstagaren inte under det år som utdraget
ska skickas har fått ett arbetspensionsutdrag från
en pensionsanstalt inom den privata eller den offentliga sektorn. Ett skriftligt arbetspensionsutdrag kan utfärdas för en arbetstagare också på
hans eller hennes begäran. Det skriftliga arbetspensionsutdraget sänds av den pensionsanstalt
där arbetstagarens anställningsförhållande var
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försäkrat vid utgången av kalenderåret före det
år under vilket utdraget skickas eller senast därförinnan.
Vad som i 3 och 4 mom. föreskrivs om sändande av ett skriftligt arbetspensionsutdrag tilllämpas även på Pensionsskyddscentralen när
den utfärdar ett arbetspensionsutdrag med stöd
av 75 § 3 mom. Arbetstagaren kan också välja
och kontrollera det elektroniska arbetspensionsutdraget i en för arbetspensionssystemet gemensam elektronisk tjänst genom att logga in sig på
tjänsten på det sätt som föreskrivs i 2 mom. i
denna paragraf.
75 b §
Kontroll av arbetspensionsutdraget
Om en arbetstagare som har fått ett arbetspensionsutdrag som avses i 75 § eller ett arbetspensionsutdrag som utfärdats av en pensionsanstalt
inom den offentliga sektorn konstaterar en brist
eller ett fel i de i 75 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten avsedda uppgifter om vad som berättigar till
pension, ska han eller hon hos den pensionsanstalt som utfärdat utdraget eller hos Pensionsskyddscentralen yrka på att uppgifternas riktighet utreds. Arbetstagaren ska vid behov lägga
fram sådan utredning om grunderna för sitt yrkande som skäligen kan förutsättas av honom eller henne. Den pensionsanstalt som utfärdat arbetspensionsutdraget lämnar över ärendet för
behandling i den pensionsanstalt inom den privata eller den offentliga sektorn till vars uppgifter det hör att ordna pensionsskyddet för det arbete som utredningen gäller, eller för behandling i Pensionsskyddscentralen. Pensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen är inte skyldiga att reda ut uppgifterna från den privata sektorn retroaktivt för längre tid än de sex kalenderår som föregått utfärdandet av arbetspensionsutdraget.
Om arbetstagaren ostridigt visar att han eller
hon före de sex år som nämns ovan har haft sådana inkomster eller förmåner inom den privata
sektorn som avses i 75 § 1 mom. 1, 3 eller
4 punkten och som berättigar till pension men
som inte på rätt sätt beaktats som pensionsberät-

tigande, beaktar pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen uppgifterna retroaktivt.
Ostridigt påvisade arbetsinkomster beaktas som
inkomster för utbetalningsåret, och inkomster
som ligger till grund för förmåner för oavlönad
tid, tid för vård av barn under tre år och studietid
beaktas som inkomster för de år till vilka förmånstiden, vårdtiden eller studierna hänför sig.
När det gäller uppgifter från den privata sektorn har arbetstagaren rätt att få ett beslut om
uppgifterna om vad som berättigar till pension i
de fall som avses i 1 och 2 mom. När det gäller
arbetsinkomster ges beslutet av den pensionsanstalt som rett ut arbets- och inkomstuppgifterna
eller av Pensionsskyddscentralen, och när det
gäller de uppgifter som avses i 75 § 1 mom. 3
och 4 punkten ges beslutet av den pensionsanstalt som utfärdat det arbetspensionsutdrag
som avses i 75 § eller av Pensionsskyddscentralen. Om uppgifterna enligt 1 och 2 mom. i denna
paragraf hänför sig till ett sådant i 10 § avsett
ärende om tillämpning av lagen som behandlas
av Pensionsskyddscentralen, ger Pensionsskyddscentralen beslut också om dessa uppgifter.
198 §
Rätt att få uppgifter för avgörande av ärenden
och verkställighet av lagstadgade uppgifter
Pensionsanstalterna, Pensionsskyddscentralen och en besvärsinstans enligt denna lag har
rätt att trots sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av uppgifter
1) av en arbetsgivare, en försäkrings- och
pensionsanstalt som verkställer lagstadgad försäkring och av myndigheter och andra instanser
på vilka offentlighetslagen tillämpas få de uppgifter som är nödvändiga för avgörandet av ett
anhängigt försäkrings-, pensions- eller förmånsärende eller som annars är nödvändiga vid verkställigheten av uppgifter som föreskrivs i denna
lag eller i lagen om Pensionsskyddscentralen, i
EU:s grundförordning om social trygghet eller
EU:s tillämpningsförordning om social trygghet
eller i en överenskommelse om social trygghet,
3
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2) av läkare och andra yrkesutbildade personer som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och av sådana
verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården
som avses i 2 § 4 punkten i lagen om patientens
ställning och rättigheter (785/1992) samt av den
som verkställer rehabilitering och av andra verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården, socialserviceproducenter eller vårdinrättningar på
begäran få av dessa uppgjorda utlåtanden och
övriga uppgifter om den pensionssökandes journalhandlingar, rehabilitering, hälsotillstånd,
vård och arbetsförmåga som behövs för att verkställa de uppgifter som avses ovan i 1 punkten,
om sökanden inte själv lämnar dessa uppgifter.
Pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen har rätt att trots sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar som gäller erhållande
av uppgifter av de pensionsanstalter som sköter

pensionsskyddet enligt de lagar som nämns i 3 §
få de uppgifter om pensionsskyddet enligt arbetspensionslagarna som är nödvändiga för arbetspensionsutdraget och förhandsrådgivningen
om arbetspension. Pensionsanstalterna har rätt
att få motsvarande uppgifter även av Pensionsskyddscentralen.
Uppgifter som avses i denna paragraf får sökas med hjälp av teknisk anslutning utan samtycke av den vars intressen tystnadsplikten är avsedd att skydda.
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 75 § 2 och 3 mom. samt 75 a §
3—5 mom. tillämpas dock först från och med
den
20 .
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Lag
om ändring av lagen om sjömanspensioner
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 81 § och mellanrubriken före den samt 81 a och
81 b §, sådana de lyder i lag 1103/2008, som följer:
Arbetspensionsutdrag samt utfärdande och
kontroll av det
81 §
Arbetspensionsutdrag
Varje arbetstagare i åldern 18—67 år får ett
arbetspensionsutdrag över de av hans eller hennes inkomster som berättigar till pension. Arbetspensionsutdraget innehåller följande uppgifter för sex kalenderår före det år under vilket utdraget utfärdas:
1) de arbetsinkomster som berättigar till pension enligt arbetspensionslagarna, särskilt för
varje arbetsgivare,
4

2) sådant arbete som berättigar till pension
och har försäkrats enligt lagen om pension för
företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare samt de totala arbetsinkomsterna för
det arbetet,
3) de inkomster som ligger till grund för förmåner som betalats för oavlönad tid och som berättigar till pension, särskilt för varje förmånsslag,
4) grunden och den tid för vilken pension intjänas enligt lagen om pensionsersättning som
skall betalas av statens medel för tiden för vård
av barn under tre år eller för tiden för studier,
och
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5) den intjänade pensionen vid utgången av
året före det år under vilket arbetspensionsutdraget utfärdas.
Pensionskassan eller en annan pensionsanstalt inom den privata sektorn utfärdar ett arbetspensionsutdrag till
1) den vars pensionsskydd vid utgången av
året före det år under vilket arbetspensionsutdraget skickas eller senast därförinnan har ordnats
endast enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn eller parallellt enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn och den offentliga sektorn, och
2) den vars pensionsskydd vid utgången av
året före det år under vilket arbetspensionsutdraget skickas eller senast därförinnan har ordnats
endast enligt arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn och han eller hon också har sådana arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn som berättigar till
pension under de tre år som föregår det år under
vilket arbetspensionsutdraget skickas.
Pensionsskyddscentralen utfärdar ett arbetspensionsutdrag till den som inte har några registrerade arbetsinkomster som enligt arbetspensionslagarna berättigar till pension men har registrerade förmånsperioder enligt 1 mom. 3 eller
4 punkten.

81 a §
Utfärdande av arbetspensionsutdrag
Arbetspensionsutdraget för arbetstagare utfärdas i elektronisk eller skriftlig form.
Om en arbetstagare vill ha arbetspensionsutdraget enbart i elektronisk form, ska han eller
hon välja det elektroniska pensionsutdraget i
pensionskassans elektroniska tjänst. Vid inloggningen på den elektroniska tjänsten ska datasäker och bevislig identifieringsteknik användas.
Arbetstagaren får det elektroniska arbetspensionsutdraget via en elektronisk tjänst som tillhandahålls av den pensionsanstalt där arbetstagarens anställningsförhållande var försäkrat vid
den tidpunkt då det elektroniska arbetspensionsutdraget utfärdas eller senast därförinnan.

Om en i Finland bosatt arbetstagare som valt
enbart det elektroniska arbetspensionsutdraget
inte på fyra kalenderår loggar in sig på den tjänst
där det elektroniska arbetspensionsutdraget ingår och inte under denna tid på något annat sätt
har fått ett arbetspensionsutdrag från en pensionsanstalt inom den privata eller den offentliga sektorn, ska den pensionsanstalt som senast
försäkrat arbetstagarens anställningsförhållande
sända ett skriftligt arbetspensionsutdrag till arbetstagaren under det följande kalenderåret. Ett
skriftligt arbetspensionsutdrag sänds dock inte,
om arbetstagaren under dessa fyra kalenderår
inte har några arbetsinkomster som berättigar till
pension enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn eller registrerade förmånsperioder
som avses i 81 § 1 mom. 3 och 4 punkten.
Ett skriftligt arbetspensionsutdrag ska sändas
till en i Finland bosatt arbetstagare vart tredje år,
om arbetstagaren inte under det år som utdraget
ska skickas har fått ett arbetspensionsutdrag från
en pensionsanstalt inom den privata eller den offentliga sektorn. Ett skriftligt arbetspensionsutdrag kan utfärdas för en arbetstagare också på
hans eller hennes begäran. Det skriftliga arbetspensionsutdraget sänds av pensionskassan eller
den pensionsanstalt inom den privata sektorn där
arbetstagarens anställningsförhållande var försäkrat vid utgången av kalenderåret före det år
under vilket utdraget skickas eller senast därförinnan.
Vad som i 3 och 4 mom. föreskrivs om sändande av ett skriftligt arbetspensionsutdrag tilllämpas även på Pensionsskyddscentralen när
den utfärdar ett arbetspensionsutdrag med stöd
av 81 § 3 mom. Arbetstagaren kan också välja
och kontrollera det elektroniska arbetspensionsutdraget i en för arbetspensionssystemet gemensam elektronisk tjänst genom att logga in sig på
tjänsten på det sätt som föreskrivs i 2 mom. i
denna paragraf.
81 b §
Kontroll av arbetspensionsutdraget
Om en arbetstagare som har fått ett arbetspensionsutdrag som avses i 81 § eller ett arbetspen5
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sionsutdrag som utfärdats av en pensionsanstalt
inom den offentliga sektorn konstaterar en brist
eller ett fel i de i 81 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten avsedda uppgifter om vad som berättigar till
pension, ska han eller hon hos den pensionsanstalt som utfärdat utdraget eller hos Pensionsskyddscentralen yrka på att uppgifternas riktighet utreds. Arbetstagaren ska vid behov lägga
fram sådan utredning om grunderna för sitt yrkande som skäligen kan förutsättas av honom eller henne. Pensionskassan eller en annan pensionsanstalt som utfärdat arbetspensionsutdraget lämnar över ärendet för behandling i den
pensionsanstalt inom den privata eller den offentliga sektorn till vars uppgifter det hör att
ordna pensionsskyddet för det arbete som utredningen gäller, eller för behandling i Pensionsskyddscentralen. Pensionskassan, en annan pensionsanstalt inom den privata sektorn och Pensionsskyddscentralen är inte skyldiga att reda ut
uppgifterna från den privata sektorn retroaktivt
för längre tid än de sex kalenderår som föregått
utfärdandet av arbetspensionsutdraget.
Om arbetstagaren ostridigt visar att han eller
hon före de sex år som nämns ovan har haft sådana inkomster eller förmåner inom den privata
sektorn som avses i 81 § 1 mom. 1, 3 eller
4 punkten och som berättigar till pension men
som inte på rätt sätt beaktats som pensionsberättigande, beaktar pensionskassan, en annan pensionsanstalt inom den privata sektorn eller Pensionsskyddscentralen uppgifterna retroaktivt.

Ostridigt påvisade arbetsinkomster beaktas som
inkomster för utbetalningsåret, och inkomster
som ligger till grund för förmåner för oavlönad
tid, tid för vård av barn under tre år och studietid
beaktas som inkomster för de år till vilka förmånstiden, vårdtiden eller studierna hänför sig.
När det gäller uppgifter från den privata sektorn har arbetstagaren rätt att få ett beslut om
uppgifterna om vad som berättigar till pension i
de fall som avses i 1 och 2 mom. När det gäller
arbetsinkomster ges beslutet av den pensionsanstalt som rett ut arbets- och inkomstuppgifterna
eller av Pensionsskyddscentralen, och när det
gäller de uppgifter som avses i 81 § 1 mom. 3
och 4 punkten ges beslutet av den pensionsanstalt som utfärdat det arbetspensionsutdrag
som avses i 81 § eller av Pensionsskyddscentralen. Om uppgifterna enligt 1 och 2 mom. i denna
paragraf hänför sig till ett sådant i 10 § i lagen
om pension för arbetstagare avsett ärende om
tillämpning av lagen som behandlas av Pensionsskyddscentralen, ger Pensionsskyddscentralen beslut också om dessa uppgifter.
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 81 § 2 och 3 mom. samt 81 a §
3—5 mom. tillämpas dock först från och med
den
20 .
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Lag
om ändring av lagen om pension för företagare
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pension för företagare (1272/2006) 7 §, 69 § och mellanrubriken före den samt
69 a och 69 b §, av dem 69 § och mellanrubriken före den samt 69 a och 69 b § sådana de lyder i lag
1099/2008, som följer:
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7§
Avgörande om tillämpningen av lagen
Om det är oklart huruvida denna lag ska tilllämpas på ett arbete, avgörs saken av Pensionsskyddscentralen på ansökan av den som låter utföra arbetet, den som utför arbetet eller pensionsanstalten.
Arbetspensionsutdrag samt utfärdande och
kontroll av det
69 §
Arbetspensionsutdrag
Varje företagare i åldern 18—67 år får ett arbetspensionsutdrag över de av hans eller hennes
inkomster som berättigar till pension. Arbetspensionsutdraget innehåller följande uppgifter
för sex kalenderår före det år under vilket utdraget utfärdas:
1) de arbetsinkomster som berättigar till pension enligt arbetspensionslagarna, särskilt för
varje arbetsgivare,
2) sådant arbete som berättigar till pension
och har försäkrats enligt denna lag eller lagen
om pension för lantbruksföretagare samt de totala arbetsinkomsterna för det arbetet,
3) de inkomster som ligger till grund för förmåner som betalats för oavlönad tid och som berättigar till pension, särskilt för varje förmånsslag,
4) grunden och den tid för vilken pension intjänas enligt lagen om pensionsersättning som
skall betalas av statens medel för tiden för vård
av barn under tre år eller för tiden för studier,
och
5) den intjänade pensionen vid utgången av
året före det år under vilket arbetspensionsutdraget utfärdas.
Pensionsanstalten utfärdar ett arbetspensionsutdrag till
1) den vars pensionsskydd vid utgången av
året före det år under vilket arbetspensionsutdraget skickas eller senast därförinnan har ordnats
endast enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn eller parallellt enligt arbetspen-

sionslagarna för den privata sektorn och den offentliga sektorn, och
2) den vars pensionsskydd vid utgången av
året före det år under vilket arbetspensionsutdraget skickas eller senast därförinnan har ordnats
endast enligt arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn och han eller hon också har sådana arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn som berättigar till
pension under de tre år som föregår det år under
vilket arbetspensionsutdraget skickas.
Pensionsskyddscentralen utfärdar ett arbetspensionsutdrag till den som inte har några registrerade arbetsinkomster som enligt arbetspensionslagarna berättigar till pension men har registrerade förmånsperioder enligt 1 mom. 3 eller
4 punkten.
69 a §
Utfärdande av arbetspensionsutdrag
Arbetspensionsutdraget för företagare utfärdas i elektronisk eller skriftlig form.
Om en företagare vill ha arbetspensionsutdraget enbart i elektronisk form, ska han eller hon
välja det elektroniska pensionsutdraget i pensionsanstaltens elektroniska tjänst. Vid inloggningen på den elektroniska tjänsten ska datasäker och bevislig identifieringsteknik användas.
Företagaren får det elektroniska arbetspensionsutdraget via en elektronisk tjänst som tillhandahålls av den pensionsanstalt där företagaren var
försäkrad vid den tidpunkt då det elektroniska
arbetspensionsutdraget utfärdas eller senast därförinnan.
Om en i Finland bosatt företagare som valt enbart det elektroniska arbetspensionsutdraget inte
på fyra kalenderår loggar in sig på den tjänst där
det elektroniska arbetspensionsutdraget ingår
och inte under denna tid på något annat sätt har
fått ett arbetspensionsutdrag från en pensionsanstalt inom den privata eller den offentliga sektorn, ska den pensionsanstalt som senast försäkrat företagaren sända ett skriftligt arbetspensionsutdrag till företagaren under det följande
kalenderåret. Ett skriftligt arbetspensionsutdrag
sänds dock inte, om företagaren under dessa fyra
7
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kalenderår inte har några arbetsinkomster som
berättigar till pension enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn eller registrerade
förmånsperioder som avses i 69 § 1 mom. 3 och
4 punkten.
Ett skriftligt arbetspensionsutdrag ska sändas
till en i Finland bosatt företagare vart tredje år,
om företagaren inte under det år som utdraget
ska skickas har fått ett arbetspensionsutdrag från
en pensionsanstalt inom den privata eller den offentliga sektorn. Ett skriftligt arbetspensionsutdrag kan utfärdas för en företagare också på företagarens begäran. Det skriftliga arbetspensionsutdraget sänds av den pensionsanstalt där
företagaren var försäkrad vid utgången av kalenderåret före det år under vilket utdraget skickas
eller senast därförinnan.
Vad som i 3 och 4 mom. föreskrivs om sändande av ett skriftligt arbetspensionsutdrag tilllämpas även på Pensionsskyddscentralen när
den utfärdar ett arbetspensionsutdrag med stöd
av 69 § 3 mom. Företagaren kan också välja och
kontrollera det elektroniska arbetspensionsutdraget i en för arbetspensionssystemet gemensam elektronisk tjänst genom att logga in sig på
tjänsten på det sätt som föreskrivs i 2 mom. i
denna paragraf.
69 b §
Kontroll av arbetspensionsutdraget
Om en företagare som har fått ett arbetspensionsutdrag som avses i 69 § eller ett arbetspensionsutdrag som utfärdats av en pensionsanstalt
inom den offentliga sektorn konstaterar en brist
eller ett fel i de i 69 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten avsedda uppgifter om vad som berättigar till
pension, ska han eller hon hos den pensionsanstalt som utfärdat utdraget eller hos Pensionsskyddscentralen yrka på att uppgifternas riktighet utreds. Företagaren ska vid behov lägga fram
sådan utredning om grunderna för sitt yrkande
som skäligen kan förutsättas av honom eller henne. Den pensionsanstalt som utfärdat arbetspensionsutdraget lämnar över ärendet för behand-
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ling i den pensionsanstalt inom den privata eller
den offentliga sektorn till vars uppgifter det hör
att ordna pensionsskyddet för det arbete som utredningen gäller, eller för behandling i Pensionsskyddscentralen. Pensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen är inte skyldiga att reda ut
uppgifterna från den privata sektorn retroaktivt
för längre tid än de sex kalenderår som föregått
utfärdandet av arbetspensionsutdraget.
Om företagaren ostridigt visar att han eller
hon före de sex år som nämns ovan har haft sådana inkomster eller förmåner inom den privata
sektorn som avses i 69 § 1 mom. 1, 3 eller
4 punkten och som berättigar till pension men
som inte på rätt sätt beaktats som pensionsberättigande, beaktar pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen uppgifterna retroaktivt.
Ostridigt påvisade arbetsinkomster beaktas som
inkomster för utbetalningsåret, och inkomster
som ligger till grund för förmåner för oavlönad
tid, tid för vård av barn under tre år och studietid
beaktas som inkomster för de år till vilka förmånstiden, vårdtiden eller studierna hänför sig.
När det gäller uppgifter från den privata sektorn har företagaren rätt att få ett beslut om uppgifterna om vad som berättigar till pension i de
fall som avses i 1 och 2 mom. När det gäller arbetsinkomster ges beslutet av den pensionsanstalt som rett ut arbets- och inkomstuppgifterna
eller av Pensionsskyddscentralen, och när det
gäller de uppgifter som avses i 69 § 1 mom. 3
och 4 punkten ges beslutet av den pensionsanstalt som utfärdat det arbetspensionsutdrag
som avses i 69 § eller av Pensionsskyddscentralen. Om uppgifterna enligt 1 och 2 mom. i denna
paragraf hänför sig till ett sådant i 7 § avsett
ärende om tillämpning av lagen som behandlas
av Pensionsskyddscentralen, ger Pensionsskyddscentralen beslut också om dessa uppgifter.
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 69 § 2 och 3 mom. samt 69 a §
3—5 mom. tillämpas dock först från och med
den
20 .
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Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Lag
om ändring av lagen pension för lantbruksföretagare
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 9 §, 75 § och mellanrubriken före
den samt 75 a och 75 b §, av dem 75 § och mellanrubriken före den samt 75 a och 75 b § sådana de lyder i lag 1101/2008, som följer:
9§
Avgörande om tillämpningen av lagen
Om det är oklart huruvida denna lag ska tilllämpas på ett arbete, avgörs saken av Pensionsskyddscentralen på ansökan av den som låter utföra arbetet, den som utför arbetet eller pensionsanstalten.
Arbetspensionsutdrag samt utfärdande och
kontroll av det
75 §
Arbetspensionsutdrag
Varje lantbruksföretagare i åldern 18—67 år
får ett arbetspensionsutdrag över de av hans eller hennes inkomster som berättigar till pension.
Arbetspensionsutdraget innehåller följande uppgifter för sex kalenderår före det år under vilket
utdraget utfärdas:
1) de arbetsinkomster som berättigar till pension enligt arbetspensionslagarna, särskilt för
varje arbetsgivare,
2) sådant arbete som berättigar till pension
och har försäkrats enligt lagen om pension för
företagare eller denna lag samt de totala arbetsinkomsterna för det arbetet,
3) de inkomster som ligger till grund för förmåner som betalats för oavlönad tid och som be-

rättigar till pension, särskilt för varje förmånsslag,
4) grunden och den tid för vilken pension intjänas enligt lagen om pensionsersättning som
skall betalas av statens medel för tiden för vård
av barn under tre år eller för tiden för studier,
och
5) den intjänade pensionen vid utgången av
året före det år under vilket arbetspensionsutdraget utfärdas.
Pensionsanstalten utfärdar ett arbetspensionsutdrag till
1) den vars pensionsskydd vid utgången av
året före det år under vilket arbetspensionsutdraget skickas eller senast därförinnan har ordnats
endast enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn eller parallellt enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn och den offentliga sektorn, och
2) den vars pensionsskydd vid utgången av
året före det år under vilket arbetspensionsutdraget skickas eller senast därförinnan har ordnats
endast enligt arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn och han eller hon också har sådana arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn som berättigar till
pension under de tre år som föregår det år under
vilket arbetspensionsutdraget skickas.
Pensionsskyddscentralen utfärdar ett arbetspensionsutdrag till den som inte har några registrerade arbetsinkomster som enligt arbetspen9
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sionslagarna berättigar till pension men har registrerade förmånsperioder enligt 1 mom. 3 eller
4 punkten.
75 a §
Utfärdande av arbetspensionsutdrag
Arbetspensionsutdraget för lantbruksföretagare utfärdas i elektronisk eller skriftlig form.
Om en lantbruksföretagare vill ha arbetspensionsutdraget enbart i elektronisk form, ska han
eller hon välja det elektroniska pensionsutdraget i pensionsanstaltens elektroniska tjänst. Vid
inloggningen på den elektroniska tjänsten ska
datasäker och bevislig identifieringsteknik användas. Lantbruksföretagaren får det elektroniska arbetspensionsutdraget via en elektronisk
tjänst som tillhandahålls av den pensionsanstalt
där lantbruksföretagaren var försäkrad vid den
tidpunkt då det elektroniska arbetspensionsutdraget utfärdas eller senast därförinnan.
Om en i Finland bosatt lantbruksföretagare
som valt enbart det elektroniska arbetspensionsutdraget inte på fyra kalenderår loggar in sig på
den tjänst där det elektroniska arbetspensionsutdraget ingår och inte under denna tid på något
annat sätt har fått ett arbetspensionsutdrag från
en pensionsanstalt inom den privata eller den offentliga sektorn, ska den pensionsanstalt som senast försäkrat lantbruksföretagaren sända ett
skriftligt arbetspensionsutdrag till lantbruksföretagaren under det följande kalenderåret. Ett
skriftligt arbetspensionsutdrag sänds dock inte,
om lantbruksföretagaren under dessa fyra kalenderår inte har några arbetsinkomster som berättigar till pension enligt arbetspensionslagarna för
den privata sektorn eller registrerade förmånsperioder som avses i 75 § 1 mom. 3 och 4 punkten.
Ett skriftligt arbetspensionsutdrag ska sändas
till en i Finland bosatt lantbruksföretagare vart
tredje år, om lantbruksföretagaren inte under det
år som utdraget ska skickas har fått ett arbetspensionsutdrag från en pensionsanstalt inom den
privata eller den offentliga sektorn. Ett skriftligt
arbetspensionsutdrag kan utfärdas för en lantbruksföretagare också på lantbruksföretagarens
begäran. Det skriftliga arbetspensionsutdraget
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sänds av den pensionsanstalt där lantbruksföretagaren var försäkrad vid utgången av kalenderåret före det år under vilket utdraget skickas eller senast därförinnan.
Vad som i 3 och 4 mom. föreskrivs om sändande av ett skriftligt arbetspensionsutdrag tilllämpas även på Pensionsskyddscentralen när
den utfärdar ett arbetspensionsutdrag med stöd
av 75 § 3 mom. Lantbruksföretagaren kan också
välja och kontrollera det elektroniska arbetspensionsutdraget i en för arbetspensionssystemet
gemensam elektronisk tjänst genom att logga in
sig på tjänsten på det sätt som föreskrivs i
2 mom. i denna paragraf.
75 b §
Kontroll av arbetspensionsutdraget
Om en lantbruksföretagare som har fått ett arbetspensionsutdrag som avses i 75 § eller ett arbetspensionsutdrag som utfärdats av en pensionsanstalt inom den offentliga sektorn konstaterar en brist eller ett fel i de i 75 § 1 mom. 1, 3
eller 4 punkten avsedda uppgifter om vad som
berättigar till pension, ska han eller hon hos den
pensionsanstalt som utfärdat utdraget eller hos
Pensionsskyddscentralen yrka på att uppgifternas riktighet utreds. Lantbruksföretagaren ska
vid behov lägga fram sådan utredning om grunderna för sitt yrkande som skäligen kan förutsättas av honom eller henne. Den pensionsanstalt
som utfärdat arbetspensionsutdraget lämnar över
ärendet för behandling i den pensionsanstalt
inom den offentliga eller den privata sektorn till
vars uppgifter det hör att ordna pensionsskyddet
för det arbete som utredningen gäller, eller för
behandling i Pensionsskyddscentralen. Pensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen är
inte skyldiga att reda ut uppgifterna från den privata sektorn retroaktivt för längre tid än de sex
kalenderår som föregått utfärdandet av arbetspensionsutdraget.
Om lantbruksföretagaren ostridigt visar att
han eller hon före de sex år som nämns ovan har
haft sådana inkomster eller förmåner inom den
privata sektorn som avses i 75 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten och som berättigar till pension men
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som inte på rätt sätt beaktats som pensionsberättigande, beaktar pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen uppgifterna retroaktivt.
Ostridigt påvisade arbetsinkomster beaktas som
inkomster för utbetalningsåret, och inkomster
som ligger till grund för förmåner för oavlönad
tid, tid för vård av barn under tre år och studietid
beaktas som inkomster för de år till vilka förmånstiden, vårdtiden eller studierna hänför sig.
När det gäller uppgifter från den privata sektorn har lantbruksföretagaren rätt att få ett beslut om uppgifterna om vad som berättigar till
pension i de fall som avses i 1 och 2 mom. När
det gäller arbetsinkomster ges beslutet av den
pensionsanstalt som rett ut arbets- och inkomstuppgifterna eller av Pensionsskyddscentralen,
och när det gäller de uppgifter som avses i 75 §

1 mom. 3 och 4 punkten ges beslutet av den pensionsanstalt som utfärdat det arbetspensionsutdrag som avses i 75 § eller av Pensionsskyddscentralen. Om uppgifterna enligt 1 och 2 mom. i
denna paragraf hänför sig till ett sådant i 9 § avsett ärende om tillämpning av lagen som behandlas av Pensionsskyddscentralen, ger Pensionsskyddscentralen beslut också om dessa uppgifter.
Denna lag träder i kraft den
20 .
Bestämmelserna i 75 § 2 och 3 mom. samt 75 a §
3—5 mom. tillämpas dock först från och med
den
20 .
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Lag
om ändring av 8 och 9 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) 8 § 2 och 5 mom.,
sådana de lyder i lag 1098/2008, samt
ändras 8 § 3 mom. och 9 §, sådana de lyder i lag 1098/2008, som följer:
8§
— — — — — — — — — — — — — —
Det pensionsutdrag för arbetstagare som utfärdas 2008 innehåller uppgifter om de i 75 §
1 mom. 1—4 punkten i lagen om pension för arbetstagare avsedda arbetsinkomsterna och förmånerna under de tio kalenderår som föregår utfärdandet av pensionsutdraget. År 2009 innehåller pensionsutdraget motsvarande uppgifter för
de nio, år 2010 för de åtta, år 2011 för de sju och
år 2012 för de sex år som föregår utfärdandet av
pensionsutdraget. I pensionsutdraget uppges
dock de uppgifter som avses i 75 § 1 mom. 3 och
4 punkten i lagen om pension för arbetstagare
inte för år som föregått 2005.
— — — — — — — — — — — — — —

9§
Den preskriptionstid på fem år som avses i
125 § och 126 § 4 mom. samt i 158 och 162 § i
lagen om pension för arbetstagare tillämpas från
och med ingången av 2013. Åren 2007 och 2008
är denna preskriptionstid tio år, år 2009 nio år, år
2010 åtta år, år 2011 sju år och år 2012 sex år.
När preskriptionstiderna räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Försäkringspremie enligt lagen om pension för arbetstagare i
kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare påförs dock från och med ingången av
2007 inte retroaktivt för längre tid än den tid om
fem kalenderår som anges i 10 § 4 mom. i lagen
om pension för arbetstagare i kortvariga arbets11
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förhållanden och i 8 § 1 mom. i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare.

Denna lag träder i kraft den

20 .

Lag
om ändring av 4 och 5 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner (1291/2006) 4 § 2 och 5 mom., sådana de lyder i lag 1104/2008, samt
ändras 4 § 3 mom. och 5 §, sådana de lyder i lag 1104/2008, som följer:
4§
— — — — — — — — — — — — — —
Det pensionsutdrag för arbetstagare som utfärdas 2008 innehåller uppgifter om de i 81 §
1 mom. 1—4 punkten i den nya lagen avsedda
arbetsinkomsterna och förmånerna under de tio
kalenderår som föregår utfärdandet av pensionsutdraget. År 2009 innehåller pensionsutdraget
motsvarande uppgifter för de nio, år 2010 för de
åtta, år 2011 för de sju och år 2012 för de sex år
som föregår utfärdandet av pensionsutdraget. I
pensionsutdraget lämnas de uppgifter som avses

i 81 § 1 mom. 3 och 4 punkten i den nya lagen
dock inte för år som föregått 2005.
— — — — — — — — — — — — — —
5§
Den preskriptionstid på fem år som avses i
122 § och 123 § 4 mom. samt i 148 och 150 § i
den nya lagen tillämpas från och med ingången
av 2013. Åren 2007 och 2008 är denna preskriptionstid tio år, 2009 nio år, 2010 åtta år, 2011 sju
år och 2012 sex år. När preskriptionstiderna räknas ut beaktas också tiden före den nya lagens
ikraftträdande.
Denna lag träder i kraft den

20 .

Lag
om ändring av 11 och 12 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006) 11 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1100/2008, samt
ändras 11 § 3 mom. och 12 §, sådana de lyder i lag 1100/2008, som följer:
12

RSv 69/2011 rd — RP 74/2011 rd

11 §
— — — — — — — — — — — — — —
Det pensionsutdrag för företagare som utfärdas 2008 innehåller uppgifter om de i 69 §
1 mom. 1—4 punkten i lagen om pension för företagare avsedda företagarverksamheterna och
andra arbetsförtjänster samt förmåner under de
tio kalenderår som föregår utfärdandet av pensionsutdraget. År 2009 innehåller pensionsutdraget motsvarande uppgifter för de nio, år 2010
för de åtta, år 2011 för de sju och år 2012 för de
sex år som föregår utfärdandet av pensionsutdraget. De uppgifter som avses i 69 § 1 mom. 3 och

4 punkten i den lagen uppges dock inte i pensionsutdraget för år som föregått 2005.
12 §
Den preskriptionstid på fem år som avses i
106 §, 107 § 4 mom. och 121 § i lagen om pension för företagare tillämpas från och med ingången av 2013. Åren 2007 och 2008 är denna
preskriptionstid tio år, 2009 nio år, 2010 åtta år,
2011 sju år och 2012 sex år. När preskriptionstiderna räknas ut beaktas också tiden innan lagen
om pension för företagare trädde i kraft.
Denna lag träder i kraft den

20 .

Lag
om ändring av 10 och 11 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare (1281/2006) 10 §
2 mom., sådant det lyder i lag 1102/2008, samt
ändras 10 § 3 mom. och 11 §, sådana de lyder i lag 1102/2008, som följer:
10 §
— — — — — — — — — — — — — —
Det pensionsutdrag för lantbruksföretagare
som utfärdas 2008 innehåller uppgifter om de i
75 § 1 mom. 1—4 punkten i lagen om pension
för lantbruksföretagare avsedda lantbruksföretagarverksamheterna och andra arbetsförtjänster
samt förmåner under de tio kalenderår som föregår utfärdandet av pensionsutdraget. År 2009
innehåller pensionsutdraget motsvarande uppgifter för de nio, år 2010 för de åtta, år 2011 för
de sju och år 2012 för de sex år som föregår utfärdandet av pensionsutdraget. De uppgifter som
avses i 75 § 1 mom. 3 och 4 punkten i lagen om

pension för lantbruksföretagare uppges dock
inte i pensionsutdraget för år som föregått 2005.
11 §
Den preskriptionstid på fem år som avses i 30
och 100 § samt 101 § 4 mom. i lagen om pension
för lantbruksföretagare tillämpas från och med
ingången av 2013. Åren 2007 och 2008 är denna
preskriptionstid tio år, 2009 nio år, 2010 åtta år,
2011 sju år och 2012 sex år. När preskriptionstiderna räknas ut beaktas också tiden innan lagen
om pension för lantbruksföretagare trädde i
kraft.
Denna lag träder i kraft den

20 .

13
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Lag
om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Lagens tillämpningsområde
Denna lag ska tillämpas när arbetspensionsutdrag enligt lagen om pension för arbetstagare
(395/2006), lagen om sjömanspensioner
(1290/2006), lagen om pension för företagare
(1272/2006) och lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) utfärdas år 2012.

2§
Utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012
År 2012 utfärdar den pensionsanstalt som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om pension
för arbetstagare, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller Sjömanspensionskassan ett arbetspensionsutdrag till
1) den vars pensionsskydd vid utgången av
2011 eller senast därförinnan har ordnats endast
enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn, eller
2) den vars pensionsskydd vid utgången av
2011 eller senast därförinnan har ordnats parallellt enligt arbetspensionslagarna för den privata
sektorn och den offentliga sektorn och pensionsskyddet enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn
a) har ordnats i enlighet med lagen om pension för företagare eller lagen om sjömanspensioner,
b) vid utgången av året före det år under vilket arbetspensionsutdraget skickas innehåller
fortlöpande tilläggsskydd enligt 32 § 5 mom. i
lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006), eller
c) har ordnats i en pensionsstiftelse eller kassa vars inkomstuppgifter inte har registrerats i
14

ett för arbetspensionssystemet gemensamt system för intjäning.
År 2012 utfärdar Pensionsskyddscentralen ett
arbetspensionsutdrag till den som inte har några
registrerade arbetsinkomster som försäkrats enligt arbetspensionslagarna men har registrerade
förmåner som betalats för oavlönad tid eller intjänad pension enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden
för vård av barn under tre år eller för tiden för
studier (644/2003).
3§
Utfärdande av ett skriftligt arbetspensionsutdrag år 2012
År 2012 sänds ett skriftligt arbetspensionsutdrag till sådana i Finland bosatta arbetstagare,
företagare eller lantbruksföretagare som inte under det året har fått ett arbetspensionsutdrag från
en pensionsanstalt inom den offentliga sektorn
eller via en elektronisk tjänst som tillhandahålls
av en pensionsanstalt. Det skriftliga arbetspensionsutdraget sänds av den pensionsanstalt där
arbetstagarens anställningsförhållande var försäkrat eller där företagaren eller lantbruksföretagaren var försäkrad vid utgången av 2011 eller
senast därförinnan. Pensionsskyddscentralen
sänder ett skriftligt arbetspensionsutdrag i de
fall som nämns i 2 § 2 mom. Ett skriftligt arbetspensionsutdrag kan utfärdas också på arbetstagarens, företagarens eller lantbruksföretagarens
begäran.
4§
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012
och gäller till och med den 31 december 2012.
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Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 29 november 2011
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