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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall
betalas av statens medel för tiden för vård av barn under
tre år eller för tiden för studier

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås ändringar i lagen om pensionsersättning som skall betalas
av statens medel för tiden för vård av barn
under tre år eller för tiden för studier. Det föreslås att till lagen fogas en bestämmelse enligt vilken Statskontoret sköter beräkningen
och betalningen av den förmån som intjänats
för tiden för vård av barn under tre år eller
för tiden för studier i sådana situationen då
arbetstagaren har överfört sitt pensionsskydd

enligt arbetspensionssystemet i Finland till
Europeiska gemenskapernas pensionssystem.
I lagen föreslås dessutom ändringar av hänvisningarna till följd av att vissa lagar ändrats. Till lagen fogas också sådana laghänvisningar och bestämmelser om förfarandet
som gäller Åland.
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den
1 januari 2008.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1. Nuläge och föreslagna ändringar

Lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av
barn under tre år och för tiden för studier
(644/2003, StPEL) har trätt i kraft vid ingången av 2005. I lagens 1 § räknas de arbetspensionslagar och pensionstadgor upp
med stöd av vilka även en förmån enligt
StPEL betalas när annan pension än deltidspension beviljas. Sedan StPEL trädde i kraft
har de flesta av de lagar som nämns i 1 § ersatts med nya lagar. Enligt förslaget ska lagförteckningen i 1 § i StPEL och hänvisningarna i andra paragrafer till de lagar som avses
i lagförteckningen uppdateras så att de motsvarar den nuvarande situationen.
Ända sedan StPEL trädde i kraft har den
tillämpats också på Åland. I lagförteckningen
i 1 § i StPEL nämns dock inte landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av
vissa riksförfattningar om statens pensioner.
Det föreslås att denna lag fogas till lagförteckningen i 1 § i StPEL och att det också i
andra paragrafer tas in bestämmelser om
Åland till den del som förfarandet på Åland
avviker från situationen på fastlandet.
När pensionsrätt överförs från arbetspensionssystemet i Finland till Europeiska gemenskapernas pensionssystem på basis av
lagen om överföring av pensionsrätt mellan
arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem
(165/1999) omfattar överföringen inte förmåner enligt StPEL som intjänats före överföringen av pensionsrätten. I StPEL finns
inte någon bestämmelse om vilken pensionsanstalt som i dessa fall ska betala förmånen
enligt StPEL. Enligt förslaget ska till StPEL
fogas en bestämmelse enligt vilken Statskontoret betalar förmånen i de överföringssituationer som avses ovan.
Enligt 7 § i StPEL ska Pensionsskyddscentralen på det sätt som avses i 10 a § i lagen
om pension för arbetstagare (395/1961, APL)
på begäran meddela sökanden ett beslut om
förutsättningarna enligt 2–4 § i StPEL. Med

stöd av 75 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006, ArPL) 81 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006, SjPL), 69 § i lagen om pension för företagare (1272/2006,
FöPL) och 75 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL, 1280/2006) ska till
arbetstagarna från och med 2008 årligen sändas ett pensionsutdrag varav framgår bl.a.
grunden och den tid för vilken förmånen tillväxer enligt StPEL. Om arbetstagaren upptäcker en brist eller ett fel i uppgifterna i pensionsutdraget, ska den pensionsanstalt som
skickat utdraget på arbetstagarens yrkande
reda ut uppgifternas riktighet. Arbetstagaren
har rätt att få ett överklagbart beslut om detta. En arbetstagare eller företagare som har
fått ett beslut på basis av något av ovan
nämnda lagrum har inte något behov av att i
samma ärende få ett beslut på basis av
StPEL.
Till anställda inom den offentliga sektorn
skickas inte något pensionsutdrag årligen.
Arbetstagare inom den offentliga sektorn har
rätt att på begäran få ett registerutdrag över
den intjänade pensionen. Anställda inom den
offentliga sektorn har med stöd av pensionslagarna för den offentliga sektorn dock inte
någon möjlighet att få ett bindande förhandsbeslut om huruvida förutsättningarna enligt
2–4 § i StPEL är uppfyllda. Eftersom denna
möjlighet för tillfället saknas när det gäller
pensionslagarna för den offentliga sektorn är
det motiverat att arbetstagare inom den offentliga sektorn ska ha möjlighet att få ett beslut i ärendet på basis av StPEL.
Med stöd av vad som anförts ovan föreslås
att 7 § i StPEL ändras så att det i samma
ärende inte är möjligt att få beslut på basis av
två olika lagar. Samtidigt föreslås att bestämmelsen tas in i ett eget moment.
2. Propositionens konsekvenser

De ändringar som föreslås i propositionen
är preciserande och har inte några konsekvenser för den statliga eller kommunala
ekonomin.

4

RP 139/2007 rd

3. Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet.
Pensionsskyddscentralen, Statskontoret och
justitieministeriet har hörts i samband med
beredningen. Också landskapet Åland har
ombetts ge ett utlåtande i ärendet.
4. Andra omständigheter som inverkat på propositionens innehåll

Avsikten är att en regeringsproposition
med förslag till pensionslag för evangelisk-

lutherska kyrkan ska överlämnas till riksdagen denna höst. Lagen kommer att ersätta
den gällande pensionslagen för evangelisklutherska kyrkan (298/1966). I 1 § 1 mom.
7 punkten i lagförslaget i denna regeringsproposition hänvisas till den gällande pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan.
I samband med beredningen av regeringspropositionen har justitieministeriet berett en
förordning av republikens president om landskapet Ålands uppgifter med stöd av lagen
och förordningen pensionsersättning som
skall betalas av statens medel för tiden för
vård av barn under tre år eller för tiden för
studier.
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DETALJMOTIVERING
1.

Lagförslag

1 §. Lagförteckningen i paragrafen uppdateras på grund av de nya arbetspensionslagar
som trädde i kraft vid ingången av 2007. Till
förteckningen fogas dessutom landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av
vissa riksförfattningar om statens pensioner.
2 §. Stöd för hemvård av barn enligt
Ålands landskapslagstiftning jämställs vid
tillämpningen av StPEL med stödet enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av
barn (1128/1996). Till paragrafen fogas ett
omnämnande av stödet för hemvård av barn
enligt Ålands landskapslagstiftning.
3 §. En examen som avlagts utomlands berättigar till en förmån enligt StPEl också då
personen har fått studiestöd enligt Ålands
landskapslagstiftning. Till 3 mom. fogas ett
omnämnande av detta.
5 §. Hänvisningen i 1 mom. till lagen om
pension för arbetstagare ändras till en hänvisning till den nya lagen om pension för arbetstagare.
Ett nytt 2 mom. fogas till paragrafen. I
momentet föreskrivs om rätten för EGtjänstemän som överfört sin pensionsrätt till
EG:s pensionssystem att få en förmån enligt
StPEL. Förmånen beräknas och betalas av
Statskontoret. Eftersom Statskontoret har
hand om den pensionsrätt som EGtjänstemän överför tillbaka till arbetspensionssystemet i Finland, är det ändamålsenligt att Statskontoret sköter beräkningen och
betalningen av en förmån enligt StPEL då
personens pensionsrätt har överförts till EG:s
pensionssystem. Förmånen kan betalas på
ansökan tidigast i det skede då personen har
rätt att få pension på basis av rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 om
fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och
anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av sär-

skilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän.
6 §. Enligt 1 mom. ska barnets förälder för
fastställelsen av en förmån enligt StPEL i sin
till Folkpensionsanstalten riktade ansökan
om stöd för hemvård av barn uppge om han
eller hon är förhindrad att förvärvsarbeta på
grund av vården av ett barn under tre år. Till
momentet fogas en bestämmelse enligt vilken en förälder som ansöker om stöd för
hemvård av barn enligt Ålands landskapslagstiftning ska uppge detta i den ansökan om
stöd för hemvård av barn som riktas till den
kommun på Åland som beviljar stöd för
hemvård av barn.
Till 3 mom. fogas en bestämmelse om att
den kommun på Åland som betalar stöd för
hemvård av barn ska underrätta Pensionsskyddscentralen om sådana uppgifter som
den förfogar över och som behövs för avgörande av förmånsärendet.
7 §. Paragrafen delas upp i två moment så
att den gällande paragrafen, förutom sista
meningen, blir 1 mom. Den sista meningen i
den gällande paragrafen gäller det beslut om
huruvida förutsättningarna enligt 2–4 § är
uppfyllda som Pensionsskyddscentralen ska
meddela på begäran av sökanden. Denna bestämmelse blir ett nytt 2 mom. I förslaget till
2 mom. begränsas samtidigt Pensionsskyddscentralens skyldighet att meddela beslut i
jämförelse med nuvarande bestämmelse. För
att hindra att dubbla beslut meddelas behöver
Pensionsskyddscentralen inte meddela något
beslut i sådana situationer då en person som
är försäkrad i en pensionsanstalt inom den
privata sektorn redan har fått ett beslut i
samma ärende med stöd av 75 § 6 mom. i
ArPL, 81 § 6 mom. i SjPL, 69 § 5 mom. i
FöPL och 75 § 5 mom. i LFöPL. I momentet
föreskrivs dessutom om förfarandet i fråga
om Pensionsskyddscentralens beslut.
8 §. Till 2 mom. fogas en bestämmelse om
att den kommun på Åland som betalat stöd
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för hemvård av barn har rätt att få ersättning
för den anmälan som avses i 6 §.
9 §. Paragrafens 3 mom. ändras på grund
av den lag om pension för arbetstagare som
trädde i kraft vid ingången av 2007.
2.

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Den föreslagna lagen förutsätter att statsrådets förordning om pensionsersättning som
skall betalas av statens medel för tiden för
vård av barn under tre år eller för tiden för
studier ändras så att den motsvarar de föreslagna ändringarna.

3.

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2008.
I 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen föreskrivs att när 1 § i denna lag tillämpas jämställs med de lagar och pensionsstadgor som
näms i 1 § också de lagar och pensionsstadgor som nämns i 1 § sådan den lydde vid
denna lags ikraftträdande.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:

7

RP 139/2007 rd

Lagförslag

Lag
om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för
vård av barn under tre år eller för tiden för studier

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 27 juni 2003 om pensionsersättning som skall betalas av statens medel
för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003) 1 och 2 §, 3 §
3 mom. 5 §, 6 § 1 och 3 mom., 7 §, 8 § 2 mom. och 9 § 3 mom.,
av dem 2 §, 3 § 3 mom., 5 och 7 § samt 9 § 3 mom. sådana de lyder i lag 895/2004, som följer:
1§
I denna lag bestäms om förmån som inflyter för tiden för vård av barn under tre år och
för tiden för studier. Förmånen betalas när
annan pension än deltidspension beviljas
med stöd av följande lagen och pensionsstadgor:
1) lagen om pension för arbetstagare
(395/2006),
2) lagen om sjömanspensioner
(1290/2006),
3) lagen om pension för företagare
(1272/2006),
4) lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006),
5) lagen om statens pensioner (1295/2006),
6) lagen om kommunala pensioner
(549/2003),
7) pensionslagen för evangelisk-lutherska
kyrkan (298/1966),
8) lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),
9) lagen om Folkpensionsanstalten
(731/2001),
10) den pensionsstadga som fastställts med
stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i lagen om
Finlands Bank (214/1998), eller

11) landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om
statens pensioner (ÅFS 54/2007).
2§
Rätt till förmånen har en förälder som på
grund av vården av ett barn under tre år är
förhindrad att förvärvsarbeta och får stöd enligt lagen om stöd för hemvård och privat
vård av barn (1128/1996) eller motsvarande
stöd för hemvård av barn enligt Ålands landskapslagstiftning. Den kalkylerade inkomst
som utgör grund för förmånen är 523,61 euro
per månad. Närmare bestämmelser om förmånen utfärdas genom förordning av statsrådet.
3§
——————————————
En examen som avlagts utomlands berättigar på motsvarande sätt till förmånen, under
förutsättning att personen har fått studiestöd
enligt lagen om studiestöd (65/1994) eller
motsvarande studiestöd enligt Ålands landskapslagstiftning.
——————————————
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5§
Förmånen tillväxer med 1/8 procent per kalendermånad på basis av den grund som anges i 2 och 3 §. Förmånen beräknas och betalas av den pensionsanstalt enligt 107 § i lagen om pension för arbetstagare som sköter
pensionsskyddet enligt en lag som avses i
1 §, och i andra fall än de som avses i nämnda lagrum av den sista pensionsanstalt där
sökandens pensionsskydd har ordnats. Pensionsanstalten betalar förmånen från och med
den tidpunkt då den pension som den beviljat
börjar, dock inte tidigare än från och med det
att den som ansöker om förmånen har avlagt
en i 3 § avsedd examen. Om två eller flera
pensionsanstalter samtidigt sköter pensionsskyddet enligt en i 1 § avsedd lag, ska den
förmån som avses i denna lag betalas av den
pensionsanstalt där pensionsskyddet har ordnats på basis av det huvudsakliga förvärvsarbetet.
Har sökandens pensionsrätt överförts till
Europeiska gemenskapernas pensionssystem
på basis av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland
och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999) beräknar och betalar Statskontoret förmånen enligt denna lag på ansökan av förmånstagaren. Förmånen betalas
från och med den tidpunkt då personen har
rätt till pension på basis av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
6§
För att en förmån enligt 2 § ska kunna fastställas ska barnets förälder i den ansökan om
stöd för hemvård av barn som riktas till
Folkpensionsanstalten eller till den kommun
på Åland som beviljar stöd för hemvård av
barn uppge om han eller hon är förhindrad att
förvärvsarbeta på grund av vården av ett barn
under tre år. Dessutom ska sökanden på begäran av en pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen vid behov lägga fram en utredning om att han eller hon uppfyller förmånsvillkoren.
——————————————
Folkpensionsanstalten och den kommun på
Åland som betalar stöd för hemvård av barn
ska på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet underrätta Pen-

sionsskyddscentralen om sådana uppgifter
enligt 1 och 2 mom. som den förfogar över
och som behövs för avgörande av förmånsärendet.
7§
På förmåner som pensionsanstalten betalar
med stöd av denna lag tillämpas vad som i en
lag eller pensionsstadga enligt 1 § bestäms
om behandling av ärenden, meddelande av
beslut, betalning, fastställande och återkrav
av pension, erhållande och utlämnande av
uppgifter, om förfarandet för sökande av
ändring samt om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut.
Pensionsskyddscentralen ska med stöd av
denna lag på begäran meddela sökanden ett
beslut om förutsättningarna enligt 2–4 §, om
en pensionsanstalt inte har meddelat ett beslut i ärendet på basis av 75 § 6 mom. i lagen
om pension för arbetstagare, 81 § 6 mom. i
lagen om sjömanspensioner, 69 § 5 mom. i
lagen om pension för företagare eller 75 §
5 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. I fråga om Pensionsskyddscentralens
beslut iakttas vad som i lagen om pension för
arbetstagare bestäms för Pensionsskyddscentralens del om behandling av ärenden, meddelande av beslut, erhållande och utlämnande
av uppgifter samt om förfarandet för sökande
av ändring och om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut.
8§
——————————————
Folkpensionsanstalten och den kommun på
Åland som betalat stöd för hemvård av barn
har rätt att få ersättning för den anmälan som
avses i 6 §.
9§
——————————————
De belopp som anges i 2 och 3 § motsvarar
värdet ett (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för
arbetstagare. Beloppen justeras med lönekoefficienten till nivån vid beräkningstidpunkten.
——————————————
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———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
När 1 § i denna lag tillämpas jämställs med
de lagar och pensionsstadgor som nämns i
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paragrafen också de lagar och pensionsstadgor som nämns i den 1 § som gällde vid denna lags ikraftträdande.

—————
Helsingfors den 26 oktober 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för
vård av barn under tre år eller för tiden för studier

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 27 juni 2003 om pensionsersättning som skall betalas av statens medel
för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003) 1 och 2 §, 3 §
3 mom. 5 §, 6 § 1 och 3 mom., 7 §, 8 § 2 mom. och 9 § 3 mom.,
av dem 2 §, 3 § 3 mom., 5 och 7 § samt 9 § 3 mom. sådana de lyder i lag 895/2004, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
I denna lag bestäms om förmån som skall
betalas för tiden för vård av barn under tre
år och för tiden för studier. Förmånen betalas när annan pension än deltidspension beviljas med stöd av
1) lagen om pension för arbetstagare
(395/1961),
2) lagen om pension för arbetstagare i
kortvariga arbetsförhållanden (134/1962),
3) lagen om pension för konstnärer och
särskilda grupper av arbetstagare
(662/1985),
4) lagen om sjömanspensioner (72/1956),
5) lagen om pension för företagare
(468/1969),
6) lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969),
7) lagen om statens pensioner (280/1966),
8) lagen om kommunala pensioner
(659/2002),
9) pensionslagen för evangelisk-lutherska
kyrkan (298/1966),
10) lagen om ortodoxa kyrkosamfundet
(521/1969),
11) folkpensionsanstaltens pensionsstadga, eller
12) pensionsstadgan för Finlands Bank.

1§
I denna lag bestäms om förmån som inflyter för tiden för vård av barn under tre år
och för tiden för studier. Förmånen betalas
när annan pension än deltidspension beviljas med stöd av följande lagen och pensionsstadgor:
1) lagen om pension för arbetstagare
(395/2006),
2) lagen om sjömanspensioner
(1290/2006),
3) lagen om pension för företagare
(1272/2006),
4) lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006),
5) lagen om statens pensioner
(1295/2006),
6) lagen om kommunala pensioner
(549/2003),
7) pensionslagen för evangelisk-lutherska
kyrkan (298/1966),
8) lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),
9) lagen om Folkpensionsanstalten
(731/2001),
10) den pensionsstadga som fastställts
med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i lagen
om Finlands Bank (214/1998), eller
11) landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av vissa riksförfattningar
om statens pensioner (ÅFS 54/2007).

Gällande lydelse
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2§
Rätt till förmånen har en förälder som på
grund av vården av ett barn under tre år är
förhindrad att förvärvsarbeta och får stöd
enligt lagen om stöd för hemvård och privat
vård av barn (1128/1996). Den kalkylerade
inkomst som utgör grund för förmånen är
523,61 euro per månad. Närmare bestämmelser om förmånen utfärdas genom förordning av statsrådet.

2§
Rätt till förmånen har en förälder som på
grund av vården av ett barn under tre år är
förhindrad att förvärvsarbeta och får stöd
enligt lagen om stöd för hemvård och privat
vård av barn (1128/1996) eller motsvarande
stöd för hemvård av barn enligt Ålands
landskapslagstiftning. Den kalkylerade inkomst som utgör grund för förmånen är
523,61 euro per månad. Närmare bestämmelser om förmånen utfärdas genom förordning av statsrådet.

3§
——————————————
En examen som avlagts utomlands berättigar på motsvarande sätt till förmånen, under förutsättning att personen har fått studiestöd enligt lagen om studiestöd
(65/1994).

3§
——————————————
En examen som avlagts utomlands berättigar på motsvarande sätt till förmånen, under förutsättning att personen har fått studiestöd enligt lagen om studiestöd
(65/1994) eller motsvarande studiestöd enligt Ålands landskapslagstiftning.
——————————————

——————————————

5§
Förmånen tillväxer med 1/8 procent per
kalendermånad på basis av den grund som
anges i 2 och 3 §. Förmånen beräknas och
betalas av den pensionsanstalt enligt 10 d §
i lagen om pension för arbetstagare som
sköter pensionsskyddet enligt en lag som
avses i 1 §, och i andra fall än de som avses
i nämnda lagrum av den sista pensionsanstalt där sökandens pensionsskydd har ordnats. Pensionsanstalten betalar förmånen
från och med den tidpunkt då den pension
den beviljat börjar, dock inte tidigare än
från och med det att den som ansöker om
förmånen har avlagt en i 3 § avsedd examen. Om två eller flera pensionsanstalter
samtidigt sköter pensionsskyddet enligt en i
1 § avsedd lag, skall den förmån som avses
i denna lag betalas av den pensionsanstalt
där pensionsskyddet har ordnats på basis av
det huvudsakliga förvärvsarbetet.

5§
Förmånen tillväxer med 1/8 procent per
kalendermånad på basis av den grund som
anges i 2 och 3 §. Förmånen beräknas och
betalas av den pensionsanstalt enligt 107 § i
lagen om pension för arbetstagare som sköter pensionsskyddet enligt en lag som avses
i 1 §, och i andra fall än de som avses i
nämnda lagrum av den sista pensionsanstalt
där sökandens pensionsskydd har ordnats.
Pensionsanstalten betalar förmånen från och
med den tidpunkt då den pension som den
beviljat börjar, dock inte tidigare än från
och med det att den som ansöker om förmånen har avlagt en i 3 § avsedd examen.
Om två eller flera pensionsanstalter samtidigt sköter pensionsskyddet enligt en i 1 §
avsedd lag, ska den förmån som avses i
denna lag betalas av den pensionsanstalt där
pensionsskyddet har ordnats på basis av det
huvudsakliga förvärvsarbetet.
Har sökandens pensionsrätt överförts
till Europeiska gemenskapernas pensionssystem på basis av lagen om överföring av
pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet
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i Finland och Europeiska gemenskapernas
pensionssystem (165/1999) beräknar och
betalar Statskontoret förmånen enligt denna lag på ansökan av förmånstagaren.
Förmånen betalas från och med den tidpunkt då personen har rätt till pension på
basis av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän
i Europeiska gemenskaperna.

6§
För att en förmån enligt 2 § skall kunna
fastställas skall barnets förälder i sin till
Folkpensionsanstalten riktade ansökan om
stöd för hemvård av barn uppge om han eller hon är förhindrad att förvärvsarbeta på
grund av vården av ett barn under tre år.
Dessutom skall sökanden på begäran av en
pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen vid behov lägga fram en utredning om
att han eller hon uppfyller förmånsvillkoren.
——————————————
Folkpensionsanstalten skall underrätta
Pensionsskyddscentralen om sådana uppgifter enligt 1 och 2 mom. som den förfogar
över och som behövs för avgörande av förmånsärendet på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet.

7§
Beträffande förmåner som pensionsanstalten betalar med stöd av denna lag iakttas i
tillämpliga delar vad som i en lag eller pensionsstadga enligt 1 § bestäms om behandling av ärenden, meddelande av beslut, betalning och återkrav av pension, erhållande
och utlämnande av uppgifter samt om förfarandet för sökande av ändring. Pensionsskyddscentralen skall på det sätt som avses
i 10 a § lagen om pension för arbetstagare
på begäran meddela sökanden ett beslut om
förutsättningarna enligt 2–4 §.

6§
För att en förmån enligt 2 § ska kunna
fastställas ska barnets förälder i den ansökan om stöd för hemvård av barn som riktas
till Folkpensionsanstalten eller till den kommun på Åland som beviljar stöd för hemvård av barn uppge om han eller hon är förhindrad att förvärvsarbeta på grund av vården av ett barn under tre år. Dessutom ska
sökanden på begäran av en pensionsanstalt
eller Pensionsskyddscentralen vid behov
lägga fram en utredning om att han eller
hon uppfyller förmånsvillkoren.
——————————————
Folkpensionsanstalten och den kommun
på Åland som betalar stöd för hemvård av
barn ska på det sätt som närmare föreskrivs
genom förordning av statsrådet underrätta
Pensionsskyddscentralen om sådana uppgifter enligt 1 och 2 mom. som den förfogar
över och som behövs för avgörande av förmånsärendet.

7§
På förmåner som pensionsanstalten betalar med stöd av denna lag tillämpas as vad
som i en lag eller pensionsstadga enligt 1 §
bestäms om behandling av ärenden, meddelande av beslut, betalning, fastställande och
återkrav av pension, erhållande och utlämnande av uppgifter, om förfarandet för sökande av ändring samt om undanröjande av
ett lagakraftvunnet beslut.
Pensionsskyddscentralen ska med stöd av
denna lag på begäran meddela sökanden ett
beslut om förutsättningarna enligt 2–4 §,
om en pensionsanstalt inte har meddelat ett
beslut i ärendet på basis av 75 § 6 mom. i
lagen om pension för arbetstagare, 81 §
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6 mom. i lagen om sjömanspensioner, 69 §
5 mom. i lagen om pension för företagare
eller 75 § 5 mom. i lagen om pension för
lantbruksföretagare. I fråga om Pensionsskyddscentralens beslut iakttas vad som i
lagen om pension för arbetstagare bestäms
för Pensionsskyddscentralens del om behandling av ärenden, meddelande av beslut,
erhållande och utlämnande av uppgifter
samt om förfarandet för sökande av ändring
och om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut.
8§
——————————————
Folkpensionsanstalten har rätt att få ersättning för den anmälan som avses i 6 §.

8§
——————————————
Folkpensionsanstalten och den kommun
på Åland som betalat stöd för hemvård av
barn har rätt att få ersättning för den anmälan som avses i 6 §.

9§
——————————————
De belopp som anges i 2 och 3 § motsvarar det löneindextal enligt 9 § i lagen om
pension för arbetstagare som fastställts för
år 2004. Beloppen höjs till nivån vid beräkningstidpunkten med den lönekoefficient
som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.
——————————————

9§
——————————————
De belopp som anges i 2 och 3 § motsvarar värdet ett (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare. Beloppen justeras
med lönekoefficienten till nivån vid beräkningstidpunkten.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2008.
När 1 § i denna lag tillämpas jämställs
med de lagar och pensionsstadgor som
nämns i paragrafen också de lagar och
pensionsstadgor som nämns i den 1 § som
gällde vid denna lags ikraftträdande.
———

