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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagar om ändring av lagen om statens pensioner, lagen om
kommunala pensioner, lagen om statskontoret och vissa
andra lagar som har samband med dem

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I proposition föreslås att lagen om statens nas pensionsförsäkring. Syftet med ändringpensioner, lagen om kommunala pensioner, en är att skapa kostnadsinbesparingar när det
lagen om statskontoret och vissa andra lagar gäller utvecklandet och upprätthållandet av
som har samband med dem ska ändras så att de informationssystem som arbetspensionsbehandlingen av enskilda kunders pensions- systemet kräver. Tack vare de stora likheterärenden vid Statskontoret överförs till Kom- na mellan statens och kommunernas penmunernas pensionsförsäkring. Samtidigt sionssystem medför sammanslagningen ocköverförs den personal som arbetar med verk- så andra inbesparingar.
ställigheten av statens pensionsskydd vid
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari
Statskontoret till anställning vid Kommuner- 2011.
—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1
1.1

Nuläge
Statens och kommunernas pensionssystem

Statens pensionssystem baserar sig på lagen om statens pensioner (1295/2006). Lagen
gäller statsanställda. Bestämmelser om anställda som omfattas av systemet finns också
i flera andra lagar.
Antalet anställningar som omfattas av statens pensionssystem är ca 180 000. Av dessa
är ca 140 000 anställda av staten eller statliga
affärsverk, ca 30 000 är grundskol- och gymnasielärare som är anställda av kommuner
och något under 10 000 är anställda av privata samfund. Fram till 2020 minskar antalet
till ca 140 000, bl.a. till följd av bolagiseringar och statsförvaltningens produktivitetsprogram. Till minskningen bidrar också det
faktum att grundskol- och gymnasielärare
som är födda 1970 och därefter omfattas av
det kommunala pensionssystemet. Staten
svarar dessutom för den del av arbetspensionsskyddet som kallas fribrev för 600 000
personer som inte ännu har gått i pension,
men som någon gång under sin karriär har
haft en anställning som omfattats av lagen
om statens pensioner.
Det kommunala pensionssystemet baserar
sig på lagen om kommunala pensioner
(549/2003). Personer som är anställda av
kommuner och samkommuner omfattas av
systemet. På vissa villkor kan även olika
kommunala föreningar, aktiebolag och stiftelser omfattas av systemet.
Det finns ca 497 000 personer i kommunal
anställning som omfattas av det kommunala
pensionssystemet. Antalet försäkrade enligt
lagen om kommunala pensioner beräknas
kvarstå på ungefär samma nivå fram till
2020. Efterfrågan i synnerhet på vård- och
omsorgstjänster ökar till följd av befolkningens stigande medelålder. Bristen på arbetskraft och den ekonomiska situationen bidrar
dock troligen till att dämpa personalökningarna. I viss mån läggs tjänster också ut, bl.a. i
syfte att stävja behovet av ytterligare resur-

ser. Grundskol- och gymnasielärarna övergår
småningom från statens pensionssystem till
det kommunala pensionssystemet, vilket på
lång sikt ökar antalet försäkrade med drygt
30 000.
Lagen om kommunala pensioner omfattar i
form av fribrev även arbetspensionsskyddet
för ca 2,2 miljoner personer som någon gång
haft en anställning som omfattats av lagen
om kommunala pensioner. Statens pensionssystem och det kommunala pensionssystemet
omfattar sammanlagt närmare 700 000 personer.
Pensionsskyddet enligt lagen om statens
pensioner sköts av Statskontoret, medan pensionsskyddet enligt lagen om kommunala
pensioner sköts av Kommunernas pensionsförsäkring. Statskontoret betalar pension till
ca 280 000 personer, medan Kommunernas
pensionsförsäkring betalar pension till ca
320 000 personer. Båda pensionsanstalterna
har sina egna ärendehanteringssystem, pensionsberäkningssystem och pensionsutbetalningssystem. Såväl Statskontoret som Kommunernas pensionsförsäkring deltar i Pensionsskyddscentralens verksamhet och svarar
för sin del för täckandet av Pensionsskyddscentralens kostnader och är, i likhet med de
andra stora arbetspensionsanstalterna, delägare i bolaget Arek som för arbetspensionssystemet producerar tjänster i anslutning till
registret över intjänad pension. De använder
också pensionsberäkningstillämpningar som
är gemensamma för arbetspensionssystemet
för att producera sina tjänster.
1.2

Bedömning av nuläget

Det finländska arbetspensionsskyddets
struktur har ändrats flera gånger under 1990och 2000-talen. Den offentliga sektorns pensionsförmåner var i början av 1990-talet bättre än inom den privata sektorn. Förmånerna
ändrades så att förmånerna för dem som anställdes efter 1992 i princip motsvarade förmånerna inom den privata sektorn. De bättre
förmåner som personer som anställdes före
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1993 hade tjänat in behölls dock. Statens och
kommunernas pensionssystem omfattar fortfarande över 200 000 sådana personer som
anställdes före 1993 och som har bättre pensionsförmåner från denna tid. Det är mycket
komplicerat att räkna ut dessa förmåner i detalj och anpassa dem till de nuvarande pensionsförmånerna.
Den strukturella reform av hela det finländska arbetspensionssystemet som trädde i
kraft vid ingången av 2005 har skapat ett klarare sätt för beräkning av arbetspensioner för
de försäkrade som anställdes första gången
efter 2004. Däremot har reformen gjort det
svårare att räkna arbetspensioner inom den
offentliga sektorn för sådana personer som är
födda på 1940-1950-talen och som går i pension inom de närmaste tjugo åren. En uträkning av beloppet av deras totala pension kräver en omfattande förhandsregistrering av
deras anställningar och inkomster under anställningarna samt användning av flera avancerade informationssystem. Systemen kräver
kontinuerligt underhåll; de ska utvecklas och
förnyas med ca 5-10 års mellanrum för att
kunna användas vid skötseln av arbetspensionsskyddet för närvarande och i den närmaste framtiden. Detta ökar pensionsanstalternas underhålls- och utvecklingskostnader
för informationssystemen och bidrar till ett
ständigt behov av personalutbildning.
Medborgarnas förväntningar på de elektroniska tjänsterna har ökat betydligt under
2000-talet och de väntas öka ytterligare. Modern kundbetjäning förutsätter att de anställda själva med dator ska kunna kontrollera beloppet av den egna arbetspension som redan
tjänats in och den som kommer att tjänas in.
För att kunna erbjuda en sådan tjänst krävs
att arbetspensionsanstalterna har elektroniska
dokumenthanteringssystem och omfattande
nättjänster. För att kunna utveckla och erbjuda dessa tjänster är arbetspensionsanstalterna
tvungna att investera flera miljoner euro per
år. Kommunernas pensionsförsäkring kan redan till stor del erbjuda dessa tjänster och har
ett elektroniskt ärendehanteringssystem.
Inom detta område har Statskontoret bara
börjat, och stora utvecklingsinvesteringar
återstår.

2
2.1

Målsättning och de viktigaste
förslagen
Målsättning

Målsättningen med propositionen är att
koncentrera behandlingen av ärenden för sådana enskilda kunder som omfattas av statens
och kommunernas pensionssystem till ett
ställe. Eftersom statens och kommunernas
pensionssystem i fråga om förmåner är nästintill identiska, kan samma informationssystem användas vid skötseln av båda pensionssystemen. Detta medför betydande inbesparingar för båda pensionssystemen, eftersom man inte separat behöver utveckla
liknande informationssystem i de båda anstalterna. Inbesparingar görs också i fråga om
underhållskostnaderna för informationssystemen. Fungerande informationssystem är
av väsentlig vikt med tanke på kundbetjäningen i framtiden eftersom vi till följd av
befolkningens stigande medelålder kan drabbas av brist på arbetskraft under de närmaste
åren.
Kommunernas pensionsförsäkring har
kommit mycket längre än Statskontoret när
det gäller utvecklandet av informationssystem och har dessutom betydligt större volymer och personalresurser. Det är därför ändamålsenligt att överföra behandlingen av
statens pensionsärenden till Kommunernas
pensionsförsäkring. Vid verkställandet av
statens pensionsskydd behövs fortfarande all
insatt personal. Därför överförs alla tjänstemän som vid Statskontoret sköter uppgifter
som gäller verkställigheten av pensionsskyddet för enskilda kunder till Kommunernas
pensionsförsäkring.
2.2

Alternativ

Verkställigheten av statens pensionsskydd
kräver betydande investeringar i projekt gällande informationssystem under de närmaste
åren. Emellertid minskar antalet försäkrade
som omfattas av statens pensionssystem, vilket ökar trycket att höja den omkostnadsdel
som tas ut hos arbetsgivarna. Av dessa orsaker började Statskontoret undersöka alternativ för hur verkställandet av statens pensions-
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skydd i framtiden kan göras ännu kostnadseffektivare.
De viktigaste alternativ som utreddes var
att å ena sidan lägga ut Statskontorets produktion av tjänster för enskilda kunder och
att konkurrensutsätta de uppgifter som gäller
verkställighet som offentlig upphandling och
att å andra sidan föra samman verksamheten
med Kommunernas pensionsförsäkring.
Vid beaktande av alternativet där de uppgifter som gäller verkställighet av pensionsskyddet hade köpts av den tjänsteleverantör
som vunnit tävlingen, skulle Statskontoret i
alla fall ha varit tvunget att fatta de formella
pensionsbesluten i sitt eget namn. Detta hade
också lett till att den verkliga utövaren av offentlig makt när det gäller verkställigheten av
skyddet enligt lagen om statens pensioner
hade blivit otydligare. Detta alternativ ansågs
inte vara ändamålsenligt.
Som mer ändamålsenlig ansågs den modell
som nu föreslås där Statskontorets uppgifter
som gäller verkställigheten av pensionsskyddet genom en ändring av lagstiftningen överförs till Kommunernas pensionsförsäkring.
Samtidigt överförs det utövande av offentlig
makt som hänför sig till produktionen av
tjänster för enskilda kunder när det gäller
verkställigheten av statens pensionsskydd till
Kommunernas pensionsförsäkring, så att
också den personal som sköter dessa uppgifter övergår till anställning vid Kommunernas
pensionsförsäkring. De kostnader som
Kommunernas pensionsförsäkring orsakas av
verkställigheten av pensionsskyddet ersätts
av staten enligt den självkostnadsprincip som
föreskrivs i lagen.
Det valda alternativet understöds också av
att kommunernas och statens pensionssystem
är rätt lika varandra, medan de skiljer sig från
den privata sektorns pensionssystem bl.a. i
fråga om definitionen på arbetsoförmåga,
gamla anställningsförhållanden och villkoren
för erhållande av deltidspension. Också flera
kommunaliseringar av statens uppgifter och
förstatliganden av kommunernas uppgifter
som gjordes på 1990- och 2000-talen har
ändrat verkställigheten av det redan intjänade
pensionsskyddet för tusentals personer som
omfattas av lagen om statens pensioner och
lagen om kommunala pensioner, så att Statskontoret och Kommunernas pensionsförsäk-
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ring i praktiken är de enda organisationer
som kan sköta uppgifter i anslutning till
verkställigheten av deras pensionsskydd.
Kommunernas pensionsförsäkring har redan ett elektroniskt ärendehanteringssystem
och kan erbjuda nättjänster för kunderna.
Dessutom planeras informationssystem som
ska effektivisera pensionsbehandlingarna och
därigenom kan man genom en sammanslagning av statens och kommunernas pensionsskydd undvika dubbla investeringskostnader
i detta avseende.
Statskontoret ska konkurrensutsätta sin
upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Statskontoret har bl.a. konkurrensutsatt de av sina anskaffningar som gäller informationssystem. Däremot är en överföring
av verkställigheten av statens pensionsskydd
till Kommunernas pensionsförsäkring inte
upphandling enligt lagen om offentlig upphandling eftersom det är fråga om en omorganisering av två offentliga pensionssystem.
2.3

De viktigaste förslagen

I propositionen föreslås att Statskontorets
uppgifter som statens arbetspensionsanstalt
delas upp i uppgifter som direkt hänför sig
till arbetsgivarkunder och i uppgifter som
hänför sig till enskilda kunder som omfattas
av lagen om statens pensioner. Det föreslås
att den service som erbjuds de enskilda kunderna överförs till Kommunernas pensionsförsäkring. Det föreslås att de uppgifter som
hänför sig till arbetsgivarkunderna ska skötas
av Statskontoret även i fortsättningen.
Den serviceproduktion som föreslås bli
överförd till Kommunernas pensionsförsäkring består för det första av en omfattande
helhet tjänster som tillhandahålls före pensionsfallen, såsom att producera innehållet i
skyddet enligt lagen om statens pensioner,
registeruppgifter och förhandskalkyler. Detta
görs också elektroniskt via sådan självbetjäning som medborgarna kan ta del av via nätet. Serviceproduktionen består för det andra
av avgörande av pensionsansökningar enligt
lagen om statens pensioner, givande av pensionsbeslut och pensionsanstalternas verksamhet i besvärsärenden. Serviceproduktionen består för det tredje av utbetalning av
pensioner och alla de åtgärder som denna
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kräver under hela pensionstiden. I framtiden
producerar Kommunernas pensionsförsäkring de tjänster som ska överföras i huvudsak
med hjälp av de informationssystem som redan har utvecklats och kontinuerligt utvecklas för verkställigheten av lagen om kommunala pensioner. Arbetet med att utveckla
motsvarande system vid Statskontoret kan
avvecklas helt efter en övergångsperiod på
ett par år. Detta förväntas skapa betydande
volymfördelar och kostnadsinbesparingar
jämfört med om Statskontoret och Kommunernas pensionsförsäkring separat fortsätter
att utveckla sin serviceproduktion. De handlingar i pappersform som hänför sig till verkställigheten av pensionsskyddet enligt lagen
om statens pensioner överförs till Kommunernas pensionsförsäkring. Staten ersätter de
kostnader som Kommunernas pensionsförsäkring orsakas av uppgifterna i enlighet med
de faktiska kostnaderna. Det föreslås samtidigt att den personal vid Statskontoret som
producerar service för enskilda kunder – ca
140 personer – överförs till Kommunernas
pensionsförsäkring.
Statskontoret avgör fortfarande om lagen
om statens pensioner ska tillämpas när en anställning inleds och pågår och om arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgift ska
tas ut för anställningen. Det föreslås inga
ändringar i finansieringen och pensionsfonderingen av pensionsskydden enligt lagen om
statens pensioner och lagen om kommunala
pensioner, utan båda fortsätter sin verksamhet var för sig, precis som för närvarande. Efter reformen ska Statskontoret fastställa pensionsavgiftsprocenten enligt lagen om statens
pensioner för ca 1 000 arbetsgivarenheter,
månatligen ta ut avgifter enligt lagen om statens pensioner av dessa enheter och redovisa
avgifterna vidare till statens pensionsfond,
sköta olika statistikbaserade beräkningar som
hänför sig till aktuarieväsendet, prognosen
över pensionsutgifter och beredningen av
budgeten samt iaktta pensionsutgiftsbudgeten.
Bedömning av arbetsförmåga och rehabilitering ingår i den servicehelhet som Statskontoret erbjuder arbetsgivare som omfattas
av lagen om statens pensioner och i den arbetsgivarverksamhet som bl.a. har som mål
att senarelägga de anställdas pensionering.

Rehabiliteringen spelar en viktig roll när det
gäller att förlänga den aktiva tiden i arbetslivet och därför behöver statliga arbetsgivare
även i framtiden vara välinsatta i rehabiliteringens metoder, betydelse och effekter. Avsikten är därför att i samband med överföringen säkerställa att den goda praxis som
finns när det gäller rehabiliteringen och bedömningen av arbetsförmåga bibehålls och
utvecklas. I detta syfte inrättas en delegation
för att följa upp saken, samtidigt som statens
delegation för ärenden gällande arbetsoförmåga och rehabilitering fortsätter sin verksamhet. Pensionsanstalterna kommer att
samarbeta också i fortsättningen.
När Kommunernas pensionsförsäkring fattar beslut om pension används statens medel
för betalningen av pensionerna. Kommunernas pensionsförsäkring sköter dessutom statens uppgift. I enlighet med principerna om
god förvaltning och god ekonomi bör utgångspunkten vara att skötseln av statens
uppgifter och de åtgärder som påverkar statsekonomin och ekonomin genomgripande omfattas av extern och intern kontroll, oberoende av hur skötseln av verksamheten för tillfället är organiserad. Därför ska Kommunernas pensionsförsäkring som en del av sin
egen interna kontroll säkerställa att uppgifterna inom statens pensionssystem sköts lagenligt och sakligt.
Skötseln av alla offentliga uppgifter ska
omfattas av tillsynen av de myndigheter som
har hand om laglighetsövervakningen. När
det gäller tillsynen av ekonomin har detta
preciserats i det förberedande arbetet för lagen om statens revisionsverk, så att skötseln
av alla sådana offentliga uppgifter som har
anknytning till statsfinanser, oberoende av
hur skötseln av uppgifterna är organiserad,
ska omfattas av sådan extern tillsyn som revisionsverket utför och sådan tillsyn som
riksdagens revisionsutskott utför. Principen
om att skötseln av offentliga uppgifter med
anknytning till statsfinanserna omfattas av
behörigheten för externa och parlamentariska
övervakningsorgan gäller också riksdagens
revisionsutskott.
När Kommunernas pensionsförsäkring
verkställer statens pensionsskydd övervakas
det av statens revisionsverk och riksdagens
revisionsutskott. Kommunernas pensionsför-
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säkring övervakas dessutom av finansministeriet precis som för närvarande.
3
3.1

Propositionens konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser

Propositionen har inga konsekvenser för
pensionsförmånerna enligt lagen om statens
pensioner och lagen om kommunala pensioner eller för pensionsutgifterna. Endast verkställigheten av arbetspensionsskyddet enligt
lagen om statens pensioner och lagen om
kommunala pensioner påverkas, samtidigt
som förvaltningskostnaderna minskar. De har
således också en liten inverkan på både statsfinanserna och den kommunala ekonomin.
Förvaltningskostnaderna för det finländska
arbetspensionsskyddet uppgår för närvarande
till ungefär 500 miljoner euro per år. När de
stora åldersklasserna går i pension ökar antalet pensionsansökningar kraftigt och efterfrågan på elektronisk arbetspensionsservice har
ökat betydligt på några år. Dessutom har arbetspensionsreformerna under de senaste
åren krävt en utveckling av informationssystemen. Av dessa orsaker har det behövts och
behövs det även under de närmaste åren stora
investeringar i informationssystemen. Man
har försökt minska kostnaderna bl.a. genom
att utveckla en gemensam, centraliserad registrering och en pensionsberäkningstillämpning för arbetspensionssystemet. Detta sköts
av bolaget Arek Oy som ägs av arbetspensionsanstalterna gemensamt.
År 2009 var statens och kommunernas andel av de nämnda, årliga förvaltningskostnaderna på ca 500 000 euro, exklusive kostnaderna för investeringsverksamheten, ca 90
miljoner euro, varav andelen för statens pensionssystem var ca 36 miljoner euro och andelen för det kommunala pensionssystemet
var något under 55 miljoner euro. I beloppen
ingår bl.a. avskrivningar av investeringar och
Pensionsskyddscentralens och Arek Oy:s del
av kostnaderna för bägge pensionsanstalter.
Kostnaderna för servicen för enskilda kunder
uppgår inom statens pensionssystem till ca
22 miljoner euro och inom det kommunala
pensionssystemet till ca 40 miljoner euro.
En betydande del av förvaltningskostnaderna utgörs av kostnaderna för informa-
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tionssystemen. Den nytta båda pensionssystemen på lång sikt kommer att dra av reformen är att man i stället för två behandlingsoch betalningssystem för pensionerna endast
behöver utveckla och upprätthålla ett. På kort
sikt, under ungefär fem års tid, kommer staten också att dra nytta av att statens pensionsbeslut och pensionsutbetalningar behandlas i Kommunernas pensionsförsäkrings
pensionsprocess med utnyttjande av redan
gjorda och kommande investeringar i pensionsverksamheten. Statskontorets informationssystem är till stor del vid slutet av sin
livscykel och de behöver förnyas.
Om såväl statens pensionssystem som det
kommunala pensionssystemet fortsätter sin
nuvarande verksamhet in på 2010-talet som
separata organisationer leder det till att statens pensionssystem till följd av investeringar i informationssystemen årligen orsakas
kostnader på ca 7 miljoner euro i dagens
penningvärde. De totala kostnaderna för servicen för de enskilda kunderna vid statens
pensionssystem skulle under 2010-talet uppgå till ca 27 miljoner euro per år jämfört med
nuvarande ca 22 miljoner euro per år. Enligt
en grov uppskattning kommer inbesparingen
för statens pensionssystem till följd av sammanslagningen av servicen för enskilda kunder att vara ca 7 miljoner euro per år under
2010-talet jämfört med att systemen fungerar
parallellt. Jämfört med de nuvarande kostnaderna är inbesparingen ca 2 miljoner euro per
år.
Om systemen fungerade parallellt, skulle
det kommunala pensionssystemet bli tvunget
att göra investeringar på ca 4-5 miljoner euro
per år i sina informationssystem efter 2011
när de pågående stora investeringarna i pensionssystemet blir färdiga. Kostnaderna för
den service den erbjuder enskilda kunder
skulle under 2010-talet årligen uppgå till ca
45 miljoner euro i dagens penningvärde om
systemen fungerade parallellt jämfört med
ungefär 40 miljoner euro för närvarande. För
det kommunala pensionssystemet innebär en
överföring av uppgifterna en inbesparing på
4-6 miljoner euro per år jämfört med de uppskattade kostnaderna för 2010-talet. Jämfört
med de nuvarande kostnader som Kommunernas pensionsförsäkring har verkar det inte
bli några inbesparingar.
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Enligt den nuvarande planen kan man kring
2015 avskaffa även de sista informationstekniksystem som planerats enbart för verksamhet enligt lagen om statens pensioner eller
lagen om kommunala pensioner, och den utrustning dessa kräver. Inbesparingen till följd
av detta beräknas vara sammanlagt 2-3 miljoner euro.
Efter något år kommer de nya informationssystemen att, som det nu ser ut, möjliggöra ännu färre anställda. Åldersstrukturen
bland personalen vid de bägge pensionsanstalterna möjliggör denna minskning. Fram
till 2015 har 36 av de anställda vid Statskontoret som överförs och 37 av de anställda vid
Kommunernas pensionsförsäkring som utför
motsvarande uppgifter nått sin pensionsålder.
Kommunernas pensionsförsäkring har redan
under de senaste åren minskat antalet anställda som arbetar med pensionsverksamheten,
vilket naturligtvis gagnar bägge parter genast
från början av sammanslagningen. Kommunernas pensionsförsäkring har bedömt att ytterligare ca 40 årsverken kan dras in under
perioden 2009—2015.
De medel som månatligen behövs för betalningen av statens pensionsutgifter överför
staten från statsbudgeten till Kommunernas
pensionsförsäkring. Staten betalar Kommunernas pensionsförsäkring för skötseln av
statens pensionsärenden en ersättning som
motsvarar självkostnadsvärdet enligt en sådan andel som motsvarar statens pensionsbesluts- och utbetalningsvolym av de fasta och
rörliga kostnaderna för verksamheten, avskrivningar av produktionsfaktorer med lång
verkningstid samt kostnader för och investeringar i funktioner som endast tjänar statens
behov. Ersättningen ingår i omkostnadsdelen
av arbetsgivarens pensionsavgift.
Utöver den fortlöpande ersättning som
grundar sig på beräkningen av självkostnadsvärdet betalar staten ersättning till Kommunernas pensionsförsäkring för kostnader som
uppkommit före lagens ikraftträdande och
som föranleds av överföringen av verkställigheten av statens pensionsskydd samt för
vissa informationssystem som Kommunernas
pensionsförsäkring har skaffat tidigare.
Kommunernas pensionsförsäkring ska enligt
överenskommelse för tidigare anskaffade datasystem ersättas med 1 miljon euro och för

andra kostnader under övergångsperioden
med ungefär 1 miljon euro.
Avsikten är att den samarbetsdelegation
som ska inrättas vid Kommunernas pensionsförsäkring regelbundet följer skötseln av statens
pensionssystem.
Finansministeriet
granskar 2015 och därefter med fem års mellanrum hur målen för verksamheten och ekonomin har förverkligats.
3.2

Konsekvenser för myndigheternas
verksamhet

När verkställigheten av lagen om statens
pensioner i fråga om servicen för enskilda
kunder överförs från Statskontoret till Kommunernas pensionsförsäkring ökar volymen
av pensionsavgörandena och kundservicen
med ungefär en tredjedel. Beloppet av de
pensioner som ska betalas ut så gott som fördubblas. Kommunernas pensionsförsäkring
sköter efter överföringen av uppgifter pensionstjänsterna för närmare 700 000 försäkrade och ca 600 000 pensionstagare. Från
Statskontoret överförs ca 140 personer till
Kommunernas pensionsförsäkring. Avsikten
är att pensionstjänster enligt både lagen om
kommunala pensioner och lagen om statens
pensioner ska organiseras vid Kommunernas
pensionsförsäkring så att de gradvis kan skötas med samma processer och informationssystem. Vid ingången av 2012 tas ett nytt system för behandling av pensioner i bruk och
det ska användas för pensionsärenden ur
bägge sektorer.
Statskontoret omorganiserar å sin sida de
av sina tjänster för arbetsgivarkunder enligt
lagen om statens pensioner och statskoncernen som hänför sig till skötseln av arbetspensionsskyddet och välbefinnande i arbetet så
att de svarar mot de krav som uppstår på
2020-talet efter att de stora årsklasserna har
gått i pension. Överföringen har inga stora
konsekvenser för Statskontorets allmänna
förvaltning eftersom Statskontorets ITservicecentral växer kraftigt, och inte heller
är variationen i kostnaderna för den allmänna
förvaltningen regelbunden. Dessutom minskar personalresurserna vid Statskontorets
allmänna förvaltning redan i samband med
inrättandet av Servicecentret för statens eko-
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nomi- och personalförvaltning vid ingången
av 2010.
När förslaget genomförs minskar behovet
av nyrekrytering vid både Kommunernas
pensionsförsäkring och Statskontoret, eftersom båda organisationerna anställer färre
personer än om de hade varit separata.
Finansministeriet svarar för tillsynen över
den allmänna verksamheten vid Kommunernas pensionsförsäkring. Tillsynen har ordnats
enligt samma grunder som statens tillsyn
över kommunalförvaltningen i allmänhet. Juridiskt sett är tillsynen laglighetsövervakning
och delvis kontroll av ändamålsenligheten i
samband med vilken också pensionsanstaltens funktionsduglighet utvärderas. Samtidigt
fästs uppmärksamhet i synnerhet vid anstaltens förmåga att sörja för skötseln av det lagstadgade pensionsskyddet. De områden som
granskas särskilt är sätten att verkställa pensionsskyddet, pensionsskyddet, det finansiella läget och pensionsavgiften. När Kommunernas pensionsförsäkring tar över skötseln
av statens pensionsskydd omfattar finansministeriets tillsyn också denna verksamhet. Finansinspektionen utövar tillsyn över planeringen av Kommunernas pensionsförsäkrings
finansieringsverksamhet och dess placeringsverksamhet.
Den högsta beslutanderätten vid Kommunernas pensionsförsäkring utövas av dess delegation, medan dess förvaltning sköts av en
styrelse som delegationen har tillsatt. Det föreslås inga ändringar i förvaltningen av
Kommunernas pensionsförsäkring och inte
heller i tillsynen av den till den del den gäller
verksamhet enligt lagen om kommunala pensioner. I framtiden är Kommunernas pensionsförsäkring ändå tvungen att som ett led i
sin interna kontroll säkerställa att uppgifterna
i anslutning till statens pensionssystem sköts
lagenligt och sakligt.
Statskontoret å sin sida är en del av statsförvaltningen och dess uppgifter omfattas av
den tillsyn som utövas av statens revisionsverk enligt 2 § 2 och 5 punkten i lagen om
statens revisionsverk. Statens revisionsverk
och riksdagens revisionsutskott utövar i
framtiden tillsyn över Kommunernas pensionsförsäkring till den del den sköter uppgifter enligt lagen om statens pensioner. Finansministeriet ska tillsätta en revisor som
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granskar Kommunernas pensionsförsäkrings
bokföring, så att finansministeriet kan försäkra sig om att Kommunernas pensionsförsäkrings beräkningar om den summa som behövs för betalningen av pensioner och kostnaderna för skötseln av statens pensionssystem är riktiga.
3.3

Konsekvenser för personalen

Alla personer som är anställda vid Statskontoret och som erbjuder service för enskilda kunder i samband med verkställigheten av
statens pensionsskydd överförs till Kommunernas pensionsförsäkring. Ungefär 140 personer ska överföras. Om överföringen föreskrivs i lag på samma sätt som vid andra organisationsförändringar inom statsförvaltningen. Det föreskrivs direkt i lagen att tjänsterna vid Statskontoret dras in för de personer som ska överföras. Personerna övergår
till arbetsavtalsförhållande vid Kommunernas pensionsförsäkring enligt Kommunernas
pensionsförsäkrings anställningsvillkor. Varken anställningsvillkoren som helhet eller lönen försämras i samband med överföringen.
3.4

Könsrelaterade konsekvenser

I propositionen föreslås inga innehållsliga
ändringar i statens arbetspensionsskydd. Med
tanke på pensionsskyddets innehåll har propositionen inga könsrelaterade konsekvenser.
Statskontoret har 663 anställda, av vilka 464
är kvinnor och 199 är män. Av de 146 personer som sköter uppgifter som gäller verkställigheten av pensionsskyddet och som överförs från Statskontoret till Kommunernas
pensionsförsäkring är 119 kvinnor och 27
män. Sålunda har propositionen konsekvenser främst för kvinnor.
4

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid finansministeriet. I beredningen har Statskontoret, Kommunernas pensionsförsäkring och deras personalorganisationer deltagit. Man har fört
samarbetsförhandlingar med personalen och
kommit överens om detaljer i anslutning till
överföringen. Utlåtande om propositionen
begärdes, och gavs, av Pensionsskyddscen-
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tralen,
Finanssialan
KeskusliittoFinansbranschens Centralförbund ry, Finansinspektionen, Förbundet för den offentliga
sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Kuntaalan unioni ry, Folkpensionsanstalten, Kyrkans centralfond, Kommunernas pensionsförsäkring, Förhandlingsorganisationen för
offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Löntagarorganisationen Pardia rf, social- och
hälsovårdsministeriet, Finlands Kommunförbund rf, Finlands Bank, Teknik och Hälsa
FKT rf, Besvärdsnämnden för arbetspensionsärende, Työeläkevakuuttajat TELAArbetspensionsförsäkrarna TELA ry, Stats-

kontoret, Statens revisionsverk och finanscontrollerfunktionen.
Ingen av remissinstanserna motsatte sig
propositionen. Finanssialan keskusliittoFinansbranschens centralförbund ry föreslog
i sitt utlåtande att alternativet med konkurrensutsättning ska övervägas igen. Personalorganisationerna uttryckte sin oro över anställningsförhållandets kontinuitet. Övergångsbestämmelsen för personalen har preciserats och återges nu i den etablerade lydelsen. Dessutom har bestämmelserna om sökande av ändring under övergångsperioden
preciserats.
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DETALJMOTIVERING
1
1.1

Lagförslag
Lagen om statens pensioner

18 §, 20 § 1 mom., 25 § 2 mom., 37 §,
42 § 2 mom., 43 §, 44 §, 45 § 1 mom., 48 §,
49 §, 51 §, 74 § 2 mom., 86 § 4 mom., 91 §
och 93 § 2 mom. Enligt den gällande lydelsen i var och en av paragraferna verkställs
pensionsskyddet av Statskontoret. Eftersom
den kommunala pensionsanstalten i fortsättningen sköter verkställigheten av pensionsskyddet för anställda som omfattas av lagen
om statens pensioner, föreslås lydelsen i paragraferna bli ändrad så att pensionsskyddet
verkställs av den kommunala pensionsanstalten.
32 §. Statskontorets anmälningsskyldighet.
I paragrafen finns bestämmelser om Statskontorets skyldighet att underrätta Folkpensionsanstalten om yrkesinriktad rehabilitering samt om beslut som gäller rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg. Eftersom den kommunala pensionsanstalten enligt
den föreslagna ändringen av 152 § i lagen om
kommunala pensioner ska underrätta Folkpensionsanstalten om rehabiliteringsåtgärder
som avses i 24 § i lagen om statens pensioner
samt om beslut som gäller rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg, föreslås
32 § bli upphävd såsom obehövlig.
100 §. Ansökan om pension. I 1 mom. finns
bestämmelser om ansökan om pension. Enligt den gällande lydelsen ska pension sökas
hos Statskontoret på en för ändamålet fastställd blankett. Eftersom den kommunala
pensionsanstalten i fortsättningen sköter
verkställigheten av pensionsskyddet för anställda som omfattas av lagen om statens
pensioner, föreslås bestämmelsen bli ändrad
så att pension ska sökas hos den kommunala
pensionsanstalten.
101 §, 102 §, 103 §, 104 § 2 mom. och
105 §. Enligt den gällande lydelsen i var och
en av paragraferna verkställs pensionsskyddet av Statskontoret. Eftersom den kommunala pensionsanstalten i fortsättningen sköter

verkställigheten av pensionsskyddet för anställda som omfattas av lagen om statens
pensioner, föreslås lydelsen i paragraferna bli
ändrad så att pensionsskyddet verkställs av
den kommunala pensionsanstalten. I 104 § 2
mom. finns bestämmelser om delgivning av
Statskontorets beslut. Det föreslås att bestämmelsens lydelse ändras och att ett omnämnande av att även den kommunala pensionsanstalten delger beslut fogas till den, eftersom den kommunala pensionsanstalten i
fortsättningen sköter verkställigheten av pensionsskyddet för anställda som omfattas av
lagen om statens pensioner.
106 §. Förhandsbeslut om pensionsrätt. I
paragrafen föreskrivs enligt den gällande lydelsen att förhandsbeslut meddelas av Statskontoret. Eftersom den kommunala pensionsanstalten i fortsättningen sköter verkställigheten av pensionsskyddet för anställda
som omfattas av lagen om statens pensioner,
föreslås lydelsen i 1 mom. bli ändrad så att
förhandsbeslut meddelas av den kommunala
pensionsanstalten. Det föreslås samtidigt att
bestämmelsen i 1 mom. 1 punkten om huruvida sökanden har en anställning som omfattas av lagen om statens pensioner eller huruvida han eller hon under en viss tidpunkt har
haft en sådan anställning slopas för tydlighetens skull, eftersom den kommunala pensionsanstalten enligt 143 § avgör om man
omfattas av statens pensionsskydd i de fall
detta måste avgöras i samband med tjänster
före pensionsfallen eller vid behandling av
pensionsansökningar. I samband med registrering av anställningar avgörs frågan av
Statskontoret. Det föreslås därför att den nuvarande 2-4 punkten blir 1-3 punkt.
Det föreslås att bestämmelsen om besvärsförbud i 162 § 4 mom. fogas som nytt 3
mom. till paragrafen och att dess lydelse ändras. Enligt bestämmelsen får ändring i ett beslut av den kommunala pensionsanstalten
genom vilket den kommunala pensionsanstalten har vägrat att meddela ett förhandsbeslut om pensionsrätt enligt 1 mom. inte sökas
genom besvär.
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107 § 1-3 mom., 108 §, 109 § 2 mom.,
110 §, 111 §, 112 § 1 mom., 113 §, 115 § 1
mom., 116 § 2 och 3 mom., 117 § 1 och 2
samt 5 mom., 118 § 1 mom., 119 §, 120 § 1
och 4 mom., 122 § 1-3 och 5 mom., 123 §,
124 §, 125 § 1 mom., 128 §, 130 § 1 och 2
mom., 131 §, 146-151 § och 154-161 §. Enligt den gällande lydelsen i var och en av paragraferna verkställs pensionsskyddet av
Statskontoret. Eftersom den kommunala pensionsanstalten i fortsättningen sköter verkställigheten av pensionsskyddet för anställda
som omfattas av lagen om statens pensioner,
föreslås lydelsen i paragraferna bli ändrad så
att pensionsskyddet verkställs av den kommunala pensionsanstalten. Av samma anledning och till följd av den föreslagna ändringen av 120 § 4 mom. i lagen om kommunala
pensioner föreslås 130 § 3 mom. bli upphävt
såsom obehövligt.
Dessutom föreslås i 113 § bestämmelser
enligt vilka Statskontoret också i fortsättningen får debitera eller gottgöra andra pensionsanstalter sådana pensionskostnader inklusive ränta som den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt
har betalat ut samt med tanke på detta räkna,
ta ut och betala förskott till andra pensionsanstalter.
132 §. Finansiering av pensionsskyddet. I
paragrafen finns bestämmelser bl.a. om att
pensionsskyddet enligt denna lag finansieras
med medel ur statsbudgeten. Eftersom det i
denna proposition föreslås att den kommunala pensionsanstalten i fortsättningen ska betala pensionerna, föreslås att till denna paragraf
för tydlighetens skull tas in en hänvisning till
137 b § 1 mom. i lagen om kommunala pensioner, i vilket det föreslås bestämmelser om
hur de medel som behövs för betalningen av
pensioner överförs till den kommunala pensionsanstaltens förfogande.
135 §. Arbetsgivarens pensionsavgift. I
137 b § i lagen om kommunala pensioner föreslås bestämmelser om den ersättning som
staten betalar till den kommunala pensionsanstalten för de uppgifter som genom denna
lag föreslås bli överförda till den kommunala
pensionsanstalten. Avsikten är att den omkostnadsdel av arbetsgivarens pensionsavgift
om vilken föreskrivs i denna paragraf ska
täcka kostnaderna för verkställigheten av sta-

tens pensionsskydd. När verkställigheten
överförs till den kommunala pensionsanstalten ska omkostnadsdelen ändå behållas eftersom också arbetsgivare utanför statsbudgeten
omfattas av statens pensionssystem. Det föreslås därför i 137 b § i lagen om statens pensioner att finansministeriet i samband med
fastställandet av omkostnadsdelen av pensionerna enligt denna paragraf också separat
fastställer det ersättningsbelopp i euro som
ska överföras till den kommunala pensionsanstalten.
För närvarande förfogar Statskontoret över
omkostnadsdelen i sin helhet. Eftersom ersättningen till den kommunala pensionsanstalten ska räknas exakt enligt självkostnadsvärdet kan omkostnadsdelen inte på förhand
beräknas lika noggrant i framtiden. I händelse av att omkostnadsdelen något år inte helt
räcker för att täcka Statskontorets och den
kommunala pensionsanstaltens utgifter, föreslås det att 1 mom. ändras så att ersättningen
till pensionsanstalterna betalas av arbetsgivarens pensionsavgift. I momentet föreskrivs
således att Statskontoret, när det intäktsför
arbetsgivarens pensionsavgift till statens pensionsfond, drar av ett sådant belopp från
summan som behövs för att täcka de kostnader som Statskontoret och den kommunala
pensionsanstalten föranleds av skötseln av
pensionsskyddet.
Det föreslås att det bemyndigande att utfärda förordning som finns i 2 mom. preciseras med anledning av de ändringar som föreslås i 1 mom.
143 §. Den kommunala pensionsanstalten
och Statskontoret. I paragrafen föreskrivs att
statens pensionsskydd verkställs av Statskontoret. Det föreslås att paragrafen ändras så att
verkställigheten av statens pensionsskydd
överförs till den kommunala pensionsanstalten, med undantag för uppgifter i anslutning
till finansieringen av pensionsskyddet samt
registreringen av anställningsförhållanden,
vilka föreslås fortsätta vara Statskontorets
uppgifter.
Det föreslås att behörigheten att verkställa
pensionsskyddet för anställda som omfattas
av lagen om statens pensioner, alltså utövandet av offentlig makt, överförs till den kommunala pensionsanstalten. Den kommunala
pensionsanstalten ska sörja för alla verkstäl-
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lighetsuppgifter i anslutning till enskilda
kunder, dvs. anställda och pensionssökande.
Till dessa uppgifter hör bl.a. att tillhandahålla
tjänster för enskilda kunder före pensionsfallen, behandla pensionsansökningar och meddela pensionsbeslut samt betala pensioner.
Den kommunala pensionsanstalten avgör om
man omfattas av statens pensionsskydd i de
fall detta måste avgöras i samband med tjänster före pensionsfallen eller vid behandling
av pensionsansökningar. I samband med registrering av anställningar avgörs frågan av
Statskontoret. Handlingar i pappersform som
ska bevaras permanent eller för en viss tid
och som gäller verkställigheten av pensionsskyddet enligt lagen om statens pensioner ska
i sin helhet överföras till den kommunala
pensionsanstalten. Statskontoret och den
kommunala pensionsanstalten ingår ett separat avtal om det praktiska tillvägagångssättet
när det gäller överföringen och bevarandet av
handlingar samt informationstjänsten. I fortsättningen svarar den kommunala pensionsanstalten för bevarandet och förstörandet av
detta material och för informationstjänsten i
anslutning till detta.
I fortsättningen sköter Statskontoret endast
sådana verkställighetsuppgifter som gäller
arbetsgivare som omfattas av lagens tillämpningsområde. Till dessa uppgifter hör bl.a. att
registrera anställningar, upprätthålla och utveckla de försäkringsmatematiska beräkningsgrunderna i anslutning till finansieringen av pensionsskyddet, beräkna och fastställa
statens pensionsansvar och pensionsavgifter,
driva in och överföra pensionsavgifter till
statens pensionsfond samt göra prognoser
över pensionsutgifterna. Statskontoret sköter
även i fortsättningen främjandet av välbefinnandet i arbetet och stödjandet av riskhanteringen.
143 b §. Avtal om samarbete med andra
pensionsanstalter. I paragrafen finns bestämmelser om samarbete och om ersättning
för sådana kostnader som samarbetet orsakar.
Det föreslås att paragrafen preciseras så att
den endast gäller det samarbete som skötseln
av de uppgifter som föreskrivits för Statskontoret kräver. När det gäller den kommunala
pensionsanstalten finns bestämmelser om
samarbete i 166 § i lagen om kommunala
pensioner.
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145 §. Statens delegation för ärenden gällande arbetsoförmåga och rehabilitering.
Enligt paragrafen finns delegationen i anslutning till Statskontoret. Eftersom statens ärenden gällande arbetsoförmåga och rehabilitering i fortsättningen sköts av den kommunala
pensionsanstalten, föreslås det att delegationen ska finnas i anslutning till den.
Det är viktigt att god praxis för såväl bedömningen av arbetsförmågan som den yrkesinriktade rehabiliteringen bland den personal som omfattas av lagen om statens pensioner bevaras och vidareutvecklas och att informationen mellan dessa funktioner och
Statskontorets tjänster för arbetsgivare kan
säkerställas. Det föreslås därför att delegationens sammansättning preciseras. Av medlemmarna bör en representera finansministeriet, en den kommunala pensionsanstalten
och en Statskontoret. Av medlemmarna förordnas tre bland personer som föreslagits av
de mest representativa organisationerna på
centralnivå för statens tjänstemän och arbetstagare.
150 §. Rätten att få uppgifter för avgörande av ärenden och fullgörande av lagstadgade uppgifter. Det föreslås att ett nytt 3 mom.
fogas till paragrafen, varvid det nuvarande 3
mom., utan att det ändras, blir 4 mom. I 3
mom. finns bestämmelser om att Statskontoret har rätt att av den kommunala pensionsanstalten få de uppgifter om pensionsskyddet
och bestämmandet av det för personer som
omfattas av statens pensionssystem för fullgörandet av de uppgifter som avses i 143 §.
Rätten att få uppgifter avgränsas till de uppgifter i bestämmelsen som är nödvändiga vid
fullgörandet av de uppgifter som i 143 § föreskrivs för Statskontoret. Bestämmelsen är
nödvändig eftersom den kommunala pensionsanstalten i fortsättningen sköter verkställigheten av pensionsskyddet för personer
som omfattas av statens pensionssystem, men
Statskontoret även i framtiden behöver uppgifter om pensionsskyddet och bestämmandet
av det för personer som omfattas av statens
pensionssystem för sin verksamhet för arbetsgivare.
159 §. Rätten att lämna uppgifter vidare. I
1 mom. finns bestämmelser om Statskontorets rätt att lämna ut de uppgifter om pension,
pensionsrätt eller försäkring vilka erhållits
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från Pensionsskyddscentralen eller en pensionsanstalt som sköter verkställigheten av
arbetspensionslagarna till Folkpensionsanstalten eller någon annan mottagare som har
rätt att få dessa uppgifter med stöd av lag. Eftersom den kommunala pensionsanstalten i
fortsättningen sköter verkställigheten av pensionsskyddet för anställda som omfattas av
lagen om statens pensioner, föreslås 1 mom.
bli ändrad så att den kommunala pensionsanstalten har rätt att lämna vidare de uppgifter
som avses i momentet till en sådan mottagare
som har rätt att få dessa uppgifter med stöd
av lag. Det föreslås dessutom att momentets
lydelse ändras så att den kommunala pensionsanstalten har rätt att lämna vidare uppgifter om försäkring vilka erhållits från
Statskontoret till Folkpensionsanstalten eller
någon annan mottagare som har rätt att få
dessa uppgifter med stöd av lag.
Enligt 2 mom. har Statskontoret rätt att
lämna ut uppgifter som det med stöd av
148 § 1-3 mom. har fått av en arbetsgivare
samt uppgifter som det med stöd av 150 §
har fått till sådana pensionsanstalter som sköter verkställigheten av arbetspensionslagarna
och som med stöd av lag har rätt att få dessa
uppgifter av dem som lämnat nämnda uppgifter eller av Pensionsskyddscentralen. Med
anledning av den föreslagna ändringen i 148
§ föreslås att hänvisningen till 148 § 1-3
mom. ändras till en hänvisning till 148 § 1
mom. Det föreslås dessutom att momentets
lydelse ändras.
Enligt 3 mom. ska Statskontoret innan det
lämnar ut sådana uppgifter som avses i 1 och
2 mom. komma överens med Pensionsskyddscentralen och de berörda pensionsanstalterna om vilka av de i paragrafen nämnda
uppgifterna som kan lämnas vidare och till
vem de kan lämnas. Det föreslås att hänvisningen till 1 och 2 mom. ändras till en hänvisning till endast 2 mom. eftersom den som
lämnar ut uppgifter enligt den föreslagna
ändringen i 1 mom. är den kommunala pensionsanstalten och inte Statskontoret. Det föreslås dessutom att momentets lydelse preciseras så att där uttryckligen nämns den
kommunala pensionsanstalten, med vilken
Statskontoret kan komma överens om lämnande av uppgifter.

161 §. Rätten att lämna uppgifter med
hjälp av teknisk anslutning. I 1 mom. finns
bestämmelser om Statskontorets rätt att öppna en teknisk anslutning för de instanser som
nämns i momentet. Eftersom den kommunala
pensionsanstalten i fortsättningen sköter
verkställigheten av pensionsskyddet för anställda som omfattas av lagen om statens
pensioner, föreslås det att i 1 punkten separat
nämns den kommunala pensionsanstalten
som en av de instanser för vilka Statskontoret
får öppna en teknisk anslutning. Det föreslås
samtidigt att lydelsen i 3 punkten ses över.
Enligt 2 mom. får en teknisk anslutning
öppnas till uppgifter som avses i 159 § 2
mom. och i 1 mom. 3 punkten i denna paragraf endast om man har kommit överens om
detta enligt 159 § 3 mom. Med anledning av
de ändringar som föreslås i paragraferna
ovan föreslås att 2 mom. upphävs.
Enligt 3 mom. har Statskontoret rätt att för
Pensionsskyddscentralen och andra pensionsanstalter öppna en teknisk anslutning
för lämnande av uppgifter till arbetstagaren
om hans eller hennes pensionsskydd enligt
denna lag. Eftersom den kommunala pensionsanstalten i fortsättningen sköter verkställigheten av pensionsskyddet för anställda
som omfattas av lagen om statens pensioner,
föreslås det att i momentet separat nämns den
kommunala pensionsanstalten som en av de
instanser för vilka Statskontoret får öppna en
teknisk anslutning för det lämnande av uppgifter som avses i momentet.
162 §. Att söka ändring i beslut av Statskontoret och den kommunala pensionsanstalten. I paragrafen finns bestämmelser om sökande av ändring i beslut som Statskontoret
meddelat enligt lagen om statens pensioner.
Eftersom den kommunala pensionsanstalten i
fortsättningen sköter verkställigheten av pensionsskyddet för anställda som omfattas av
lagen om statens pensioner, föreslås i paragrafen en ny bestämmelse i vilken det definieras hur ändring i ett beslut som Statskontoret och den kommunala pensionsanstalten har
meddelat med stöd av bestämmelserna i lagen om statens pensioner ska sökas genom
besvär. Enligt den föreslagna bestämmelsen
ska ändring i beslut av Statskontoret sökas så
som föreskrivs i bestämmelserna om ändringssökande i 12 kap. i lagen om statens
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pensioner. Däremot ska ändring i beslut som
den kommunala pensionsanstalten har meddelat med stöd av lagen om statens pensioner
sökas så som föreskrivs i bestämmelserna om
ändringssökande i lagen om kommunala pensioner. Likaså ska lagakraftvunna beslut som
den kommunala pensionsanstalten har meddelat med stöd av lagen om statens pensioner
undanröjas så som föreskrivs i lagen om
kommunala pensioner. Det föreslås samtidigt
att den nuvarande 162 § blir en ny 162 a §.
162 a §. Sökande av ändring. Eftersom en
ny 162 § föreslås bli fogad till lagen, föreslås
den nuvarande 162 § bli en ny 162 a §. Samtidigt föreslås 4 mom. bli upphävt såsom
obehövligt, eftersom bestämmelsen om förbud mot att söka ändring i ett beslut genom
vilket Statskontoret har vägrat meddela ett
förhandsbeslut enligt 106 § om pensionsrätt
blir 106 § 3 mom., men med ändrad ordalydelse.
Likaså är den bestämmelse i 4 mom. som
gäller besvärsförbud för sådana beslut av
Pensionsskyddscentralen som gäller vilken
pensionsanstalt som är behörig att handlägga
en pensionsansökan obehövlig eftersom bestämmelsen om besvärsförbud finns i 114 § 2
mom.
163 §, 167 § 2, 3 och 5 mom. samt 168 §
3 mom. I bestämmelserna föreskrivs om sökande av ändring i den sista pensionsanstaltens beslutssammanställning. Enligt de ändringar som föreslås i denna proposition meddelas besluten i fortsättningen inte av Statskontoret, utan de beslutssammanställningar
enligt lagen om statens pensioner som följer
principen om sista pensionsanstalt meddelas
av den kommunala pensionsanstalten. Enligt
den föreslagna 162 § ska ändring i beslut
som den kommunala pensionsanstalten har
meddelat med stöd av lagen om statens pensioner sökas genom besvär så som föreskrivs
i bestämmelserna om ändringssökande i lagen om kommunala pensioner. Det föreslås
därför att 163 §, 167 § 2, 3 och 5 mom. samt
168 § 3 mom. upphävs såsom obehövliga.
174 a §. Beslut om beloppet av teoretisk
pension. I paragrafen föreskrivs om meddelande av beslut om beloppet av teoretisk pension. Enligt den gällande lydelsen i paragrafen meddelas beslutet av Statskontoret. Eftersom den kommunala pensionsanstalten i fort-
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sättningen sköter verkställigheten av pensionsskyddet för anställda som omfattas av
lagen om statens pensioner, föreslås lydelsen
i paragrafen bli ändrad så att beslutet meddelas av den kommunala pensionsanstalten.
1.2

Lagen om kommunala pensioner

1 §. Lagens syfte och pensionsanstaltens
uppgifter. I paragrafen föreskrivs om syftet
med lagen om kommunala pensioner och om
uppgifterna för den kommunala pensionsanstalten, som sköter pensionsskyddet. I 2
mom. föreskrivs att den kommunala pensionsanstalten heter Kommunernas pensionsförsäkring. I och med att den kommunala
pensionsanstalten också börjar sköta pensionsärenden för statsanställda föreslås att
den kommunala pensionsanstalten börjar
fungera med namnet Keva. Om den kommunala pensionsanstalten använde sitt nuvarande namn skulle det åtminstone i början uppstå förvirring bland de anställda och pensionärer som omfattas av statens pensionsskydd.
Paragrafens 3 mom. gör det möjligt för
pensionsanstalten att producera och sköta
pensionsadministrativa tjänster även för
andra pensionssystem till den del tjänsterna
inte innebär utövande av offentlig makt. Det
föreslås att det nuvarande innehållet i momentet, utan att det ändras, blir ett nytt 4
mom. För närvarande behövs momentet i
synnerhet för att Kommunernas pensionsförsäkring har avtalat med kyrkans centralfond
om skötseln av den evangelisk-lutherska
kyrkans pensionsärenden. Avsikten är att
klarlägga om detta arrangemang kan ändras
så att det motsvarar det system som nu föreslås för statens pensionssystem.
I 3 mom. föreslås bestämmelser enligt vilka den kommunala pensionsanstalten avgör
pensionsansökningar och meddelar pensionsbeslut samt betalar pensioner och sköter
andra uppgifter i anslutning till pensioner enligt lagen om statens pensioner (1295/2006)
och andra lagar som gäller statens pensionssystem enligt vad som föreskrivs i 143 § i lagen om statens pensioner. Avsikten med den
föreslagna ändringen är att överföra behandlingen av enskilda kunders pensionsärenden
från Statskontoret till Kommunernas pen-
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sionsförsäkring. Vid fullgörandet av de uppgifter som avses ovan ger Kommunernas
pensionsförsäkring förvaltningsbeslut enligt
lagen om statens pensioner och andra lagar
som gäller statens pensionssystem, och således innebär verksamheten utövande av offentlig makt. För närvarande sköter Statskontoret inte bara verkställigheten av pensionsskyddet enligt lagen om statens pensioner
utan också verkställigheten av pensionsskyddet enligt lagen om pension för riksdagsmän
(329/1967) och lagen om familjepension efter riksdagsmän (107/1990). Riksdagsledamöter och medlemmar av statsrådet omfattas
av lagen om pension för riksdagsmän. Dessutom svarar Statskontoret för verkställigheten av förmånerna enligt lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994)
och lagen om särskild ersättning till make till
tjänsteman inom utrikesrepresentationen
(657/1989). Med stöd av beslut av statsrådet
sköter Statskontoret också utbetalningen av
extra pensioner som betalas med statsmedel.
4 §. Allmänna definitioner. I paragrafen definieras allmänna begrepp som används i lagen. I 2 punkten definieras begreppet anställd, som avser alla personer som omfattas
av lagen om kommunala pensioner. Till följd
av de ändringar som föreslås i 1 § föreslås
det att man i bestämmelserna om lämnande
och erhållande av uppgifter i 11 kap. i lagen
om kommunala pensioner med begreppet anställd avser inte bara personer som omfattas
av lagen om kommunala pensioner utan också personer som omfattas av lagen om statens
pensioner. Till paragrafen förslås dessutom
bli fogad en ny 15 punkt med en definition
av begreppet statlig arbetsgivare. Med begreppet statlig arbetsgivare avses i lagen om
statens pensioner avsedda statens ämbetsverk
och inrättningar, statliga affärsverk samt
sammanslutningar och inrättningar vilkas anställda omfattas av pensionsskydd enligt lagen om statens pensioner. Definitionen motsvarar definitionen i 135 § i lagen om statens
pensioner.
12 §. Ålderspension från offentliga pensionssystem. Det föreslås att hänvisningsbestämmelsen i 1 mom. 2 punkten ändras tekniskt så att författningsnumret på lagen om
statens pensioner stryks, eftersom numret
nämns första gången redan i 1 §.

120 §. Återkrav av pension som betalats till
för stort belopp. I 4 mom. finns bestämmelser om en situation när den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt har betalat ut pensioner till för stort
belopp. Det föreslås att momentet ändras så
att den första meningen stryks såsom obehövlig. Det föreslås dessutom att till momentet fogas en bestämmelse om återkrav av sådana pensioner enligt lagen om statens pensioner som betalats till för stort belopp. Eftersom den kommunala pensionsanstalten,
enligt de föreslagna ändringarna av 1 §, i
fortsättningen sköter avgörandet av pensionsansökningar och utbetalningen av pensioner, är det ändamålsenligt att den också
beslutar om återkrav av pension som betalats
utan grund. Det föreslås dessutom att momentets lydelse ändras genom att pensioner
och förmåner enligt pensionsbestämmelserna
i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan och 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten fogas till momentet, eftersom dessa omfattas av arrangemanget med sista pensionsanstalt.
137 §. Tillsyn. I 1 mom. föreskrivs att finansministeriet svarar för den allmänna tillsynen över den kommunala pensionsanstaltens verksamhet. Med allmän tillsyn avses
närmast tillsyn över lagenligheten i verksamheten och förvaltningen. När det nu föreslås
att behandlingen av pensionsärenden för
statsanställda i fortsättningen ska ske vid den
kommunala pensionsanstalten omfattar finansministeriets tillsyn även denna verksamhet. Momentets lydelse behöver inte ändras.
Den kommunala pensionsanstalten är skyldig
att som en del av sin interna övervakning säkerställa att statens pensionsutgifter betalas
rätt, att förfarandena och informationssystemen är behöriga och att också de bestämmelser och föreskrifter som gäller statens pensioner och utbetalningen av dem iakttas.
I 137 b § föreslås bestämmelser om den ersättning som staten betalar till den kommunala pensionsanstalten för betalning av statens
pensionsutgifter och om skötseln av pensionsskyddet för de statsanställda. Ersättningsbeloppet baserar sig på en beräkning
som den kommunala pensionsanstalten lämnar in och som finansministeriet fastställer.
Dessutom meddelar den kommunala pen-
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sionsanstalten ett hur stort belopp som behövs för betalningen av statens pensionsutgifter. För att finansministeriet ska kunna säkerställa riktigheten av de belopp som utgör
grund för ministeriets utbetalningar föreslås
det att finansministeriet tillsätter en revisor
som ska granska de uppgifter som utgör
grunden för den kommunala pensionsanstaltens beräkningar och som finns i den kommunala pensionsanstaltens bokföring och annat material. Eftersom det inte är fråga om att
revidera hela den kommunala pensionsanstaltens verksamhet, så kan revisionslagen inte
som sådan tillämpas på denna form av revision. I momentet föreslås det ändå föreskrivas att revisionslagen iakttas i tillämpliga delar. Av bestämmelserna i revisionslagen följer således t.ex. att den kommunala pensionsanstalten ska ge revisorn möjlighet att förrätta revisionen i den omfattning som revisorn
finner behövlig samt ge den utredning och
hjälp som revisorn begär. Avsikten är att finansministeriets revisor ska granska den
kommunala pensionsanstaltens bokföring
endast till den del det behövs för att säkerställa riktigheten hos de uppgifter som den
kommunala pensionsanstalten lämnat till finansministeriet. Revisorn ska i sin uppgift
iaktta inte bara revisionslagen utan också i
tillämpliga delar sådant nationellt och internationellt material och sådana nationella och
internationella normer som gäller saken. Den
revisor som tillsatts av finansministeriet och
Kommunernas pensionsförsäkrings egen revisor bör dessutom så vitt möjligt undvika att
granska samma verifikationer.
Verkställandet av ärenden som gäller personer som omfattas av statens pensionssystem blir enligt 2 § 2 och 5 punkten i lagen
om statens revisionsverk (676/2000) underställt statens revisionsverks granskning. I
praktiken kan granskningen hänföra sig till
statsrevisionen eller vara sådan kontroll av
lagligheten och ändamålsenligheten som är
separat från den eller effektivitetsrevision av
skötseln av uppgifter och av faktaunderlaget
för fastställande av ersättningen för uppgifterna samt sådana granskningar av de informationssystem som används för meddelande
av pensionsbeslut och betalning av pensioner
och skötseln av sådana andra av pensionsan-
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staltens uppgifter som gäller statens pensioner.
137 b §. Betalning av statens pensionsutgifter och ersättning av den kommunala pensionsanstaltens kostnader. I 1 mom. föreslås
att staten i förskott ska betala det belopp som
behövs för att täcka statens pensionsutgifter
till den kommunala pensionsanstalten. Förskottet betalas på förhand så att pensionsavgiften finns hos mottagaren den dag som anges i lag. I regel betalas statens pensioner den
20 dagen varje månad, vilket innebär att staten bör betala beloppet till den kommunala
pensionsanstalten så att det är tillgängligt då.
Detsamma gäller förskottsinnehållningen på
pensioner som ska betalas den 12 dagen varje
månad. Ungefär fem procent av statens nettopensionsutgifter betalas två gånger per
vecka som retroaktiva betalningar och i fråga
om dessa ska betalningen finnas hos den
kommunala pensionsanstalten före utbetalningen. Eftersom förskottsbetalningen görs
enligt en bedömning ska det betalade beloppet granskas årligen när det slutliga beloppet
av pensionsutgiften framgår. Det föreslås i 3
mom. att bestämmelser om det exakta förfarandet och betalningsdatum utfärdas genom
förordning av statsrådet.
I 2 mom. finns bestämmelser om den ersättning som staten betalar till den kommunala pensionsanstalten för verkställandet av statens pensionsskydd. Ersättningen betalas av
Statskontoret av arbetsgivarens pensionsavgift som avses i 135 § i lagen om statens pensioner. Eftersom finansministeriet fastställer
omkostnadsdelens storlek, ska finansministeriet i samband med fastställandet av omkostnadsdelen i fortsättningen fastställa det ersättningsbelopp i euro som på förhand betalas till den kommunala pensionsanstalten.
Den kommunala pensionsanstalten ska lägga
fram en beräkning av ersättningens storlek
för finansministeriet. Den kommunala pensionsanstalten ska som grund för sin beräkning lägga fram de utredningar som finansministeriet anser vara tillräckliga. Ersättningens storlek bestäms enligt debiteringsprinciper som enligt 3 mom. fastställs genom förordning av statsrådet.
Ersättningen till den kommunala pensionsanstalten beräknas till en nivå som motsvarar
självkostnadsvärdet enligt lagen om grunder-
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na för avgifter till staten. I lagen avses med
självkostnadsvärde totalkostnaderna för prestationen. Till dessa ska räknas inte bara de
särskilda kostnader som prestationen orsakar
utan också den andel av administrations-, lokal- och kapitalkostnaderna som hänförs till
prestationen samt andra gemensamma kostnader. Väsentliga kostnader som skötseln av
pensionsskyddet medför är informationsförvaltnings- och personalkostnader. Som kostnader ska inte räknas sådana av den kommunala pensionsanstaltens kostnader som inte
hänför sig till skötseln av pensionsskyddet
för enskilda kunder, såsom kostnader för investeringsverksamhet och sådana kostnader
för den allmänna förvaltningen som hänför
sig till den.
Verkställandet av kommunernas och statens pensionsskydd sköts i enlighet med planerna som en helhet, varvid kostnaderna för
verkställigheten av statens pensionsskydd
inte direkt kan särskiljas från kostnaderna för
verkställigheten av det kommunala pensionsskyddet. De kostnader som kan särskiljas ersätts i enlighet med de faktiska kostnaderna.
De kostnader som inte kan särskiljas ska beräknas på ett sätt som närmare anges genom
förordning av statsrådet, t.ex. i förhållande
till antalet personer som gått i pension och
som omfattas av pensionssystemen, eller i
förhållande till utbetalade pensioner.
Eftersom ersättningen till den kommunala
pensionsanstalten är en del av omkostnadsdelen av statens pensionsskydd, ska ersättningsbeloppet fastställas samtidigt som omkostnadsdelen. Omkostnadsdelens storlek
anges för varje år i statsbudgeten och finansministeriet fastställer dess storlek efter
att statsbudgeten har godkänts. Därför fastställs storleken på den årliga förskottsbetalningen till den kommunala pensionsanstalten
enligt en bedömning som görs redan året innan. De faktiska kostnaderna för varje år beaktas i efterhand som en korrigeringspost.
Avsikten med reformen är att öka kostnadseffektiviteten när det gäller behandlingen och utbetalningen av såväl kommunernas
som statens pensioner och säkerställa en god
kvalitetsnivå för verksamheten. Den kommunala pensionsanstaltens styrelse ställer
upp ekonomiska och kvalitetsmässiga mål
för pensionsanstaltens verksamhet och avgö-

rande av pensionsbeslut eftersom styrelsen
ansvarar för hela anstaltens verksamhet. Statens och kommunernas pensionsärenden behandlas i fortsättningen vid den kommunala
pensionsanstalten som en enhetlig process, så
att behandlingen av statens och kommunernas pensionsärenden inte kan särskiljas från
varandra. Således kan staten inte ställa upp
några sådana mål för skötseln av statens pensionssystem som avviker från de mål som
styrelsen för den kommunala pensionsanstalten har ställt upp. Staten ska dock ha möjlighet att följa och bedöma verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet i enlighet med
vanlig praxis och vanliga produktivitetskrav
inom branschen. Avsikten är därför att den
samarbetsdelegation som avses i 141 a § ska
följa upp hur de kvalitetsmässiga och ekonomiska målen för skötseln av pensionssystemet nås, samtidigt som delegationen också
kan komma med förslag på framtida mål och
utvecklingen av verksamheten. Styrelsen för
den kommunala pensionsanstalten ska ha
tillgång till delegationens omdömen och förslag när den ställer upp verksamhetsmål och
ekonomiska mål för de följande åren.
Enligt bedömningar väntas effektiviteten
av och enhetskostnaderna för skötseln av statens pensionssystem efter 2015 ligga på nästan samma nivå som det kommunala pensionssystemet. Målen för att effektivisera avgörandet av pensionsbeslut och utbetalningarna följs upp bl.a. genom kvalitetsmätare för
behandlingstiderna och servicenivån samt
genom indikatorer för kostnadseffektiviteten.
Avsikten är att finansministeriet 2015 ska
granska hur verksamhetsmålen och de ekonomiska målen har genomförts. I detta sammanhang bedöms också hur de ekonomiska
konsekvenserna av reformen genomförs och
huruvida produktivitetsbesparingarna och
kostnadsinbesparingarna genomförs i enlighet med vad som avsågs med reformen. Efter
detta görs en motsvarande granskning med
fem års mellanrum. En bestämmelse om detta föreslås i 3 mom.
I 4 mom. föreslås att närmare bestämmelser
utfärdas genom förordning av statsrådet inte
bara om det som föreskrivs i 1 mom. utan
också om grunderna för beräkning av det
självkostnadsvärde som avses i 2 mom. samt
om betalningen av ersättning och justering av
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ersättningen i enlighet med de faktiska kostnaderna.
141 a §. Samarbetsdelegationen. Det föreslås att en ny 141 a § fogas till lagen. För att
följa och utveckla verkställigheten av pensionsskyddet enligt de övriga offentliga pensionssystem som överförs till den kommunala pensionsanstalten ska man inrätta en samarbetsdelegation i anslutning till den kommunala pensionsanstalten. Med hjälp av delegationen vill man säkerställa informationsflödet mellan den kommunala pensionsanstalten å ena sidan och finansministeriet,
Statskontoret, pensionssystemen för den offentliga sektorn och arbetsgivarna å den
andra. Delegationen ska regelbundet följa
upp hur de kvalitetsmässiga och ekonomiska
målen för skötseln av de övriga offentliga
pensionssystemen nås, samtidigt som delegationen också kan komma med förslag på
framtida mål och utvecklingen av verksamheten. Närmare bestämmelser om denna
granskning finns i 137 b § 3 mom. I början
fästs särskild uppmärksamhet vid hur övergångsskedet förlöper.
I delegationen ska det finnas företrädare för
alla de offentliga pensionssystem vilkas pensionsskydd överförs till den kommunala pensionsanstalten för att där skötas centrerat.
Statens pensionssystem företräds av två personer från finansministeriet och två från
Statskontoret samt dessutom av två personer
från de statliga arbetsgivarna. De nuvarande
pensionsförsäkringsdelegationerna för staten
och kommunerna fortsätter sin verksamhet.
De ska fortfarande förhandla om utvecklandet av pensionsskyddets innehåll tillsammans
med huvudavtalsorganisationerna.
146 §. Medlemssamfunds och statliga arbetsgivares skyldighet att lämna uppgifter. I
paragrafen finns bestämmelser om medlemssamfunds skyldighet att lämna uppgifter till
den kommunala pensionsanstalten och besvärsinstansen enligt lagen om kommunala
pensioner. Det föreslås att nödvändiga ändringar görs i paragrafen så att den statliga arbetsgivaren är skyldig att till den kommunala
pensionsanstalten och besvärsinstansen enligt
lagen om kommunala pensioner lämna de
uppgifter som behövs för verkställigheten av
lagen om statens pensioner. Uppgifterna behövs för avgörande av pensionsansökningar
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enligt lagen om statens pensioner. Det föreslås att rubriken för paragrafen ändras så att
till den fogas även statliga arbetsgivares
skyldighet att lämna uppgifter.
147 §. Lämnande av uppgifter till medlemssamfund och statliga arbetsgivare. I paragrafen föreskrivs om den kommunala pensionsanstaltens rätt att lämna uppgifter till
medlemssamfund. Till följd av de föreslagna
ändringarna i 1 § föreslås det att till paragrafen fogas ett nytt 2 mom., i vilket föreskrivs
om den kommunala pensionsanstaltens rätt
att lämna uppgifter till statliga arbetsgivare.
Den kommunala pensionsanstalten har rätt
att till en statlig arbetsgivare lämna ut motsvarande uppgifter om pension som den beviljat enligt lagen om statens pensioner som
den har rätt att lämna till medlemssamfund
om pension som den beviljat enligt lagen om
kommunala pensioner. Det föreslås att paragrafens rubrik ändras så att till den fogas
lämnande av uppgifter till statliga arbetsgivare.
148 §. Pensionsanstaltens rätt att lämna
uppgifter. I paragrafen föreskrivs om situationer där pensionsanstalten utan hinder av
sekretessbestämmelserna i offentlighetslagen
och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter får lämna uppgifter som
grundar sig på verkställigheten av lagen om
kommunala pensioner till olika myndigheter,
inrättningar, Pensionsskyddscentralen, andra
pensionsanstalter, försäkringsbolag och andra
instanser. Till följd av de föreslagna ändringarna i 1 § föreslås att det i paragrafen görs
nödvändiga ändringar så att pensionsanstalten får rätt att lämna uppgifter som grundar
sig på verkställigheten av lagen om statens
pensioner till de instanser som nämns i paragrafen. Dessutom föreslås att åldersgränsen
på 65 år slopas i 1 mom. 6 punkten i och med
att den allmänna åldern för ålderspension, 65
år, har slopats i arbetspensionslagarna.
Det föreslås att ett nytt 3 mom. fogas till
paragrafen, varvid det nuvarande 3 mom. blir
4 mom. Statens revisionsverk och riksdagens
revisionsutskott följer och revisionsverket
granskar skötseln av pensionsanstaltens uppgifter enligt de lagar som gäller statens pensionssystem. Bestämmelser om rätten för statens revisionsverk och riksdagens revisionsutskott att få uppgifter finns i 90 § 3 mom. i
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grundlagen. Enligt bestämmelsen i grundlagen har revisionsverket och revisionsutskottet rätt att av dem som de övervakar få de
upplysningar de behöver för att sköta sitt
uppdrag. Paragrafen har samma lydelse som
den bestämmelse i grundlagen som gäller rätten för riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet att få de upplysningar som de behöver för sin laglighetskontroll. Enligt grundlagsutskottet går bestämmelsen om de högsta kontroll- och tillsynsmyndigheternas rätt att få upplysningar vanligen före sekretessen. För tydlighetens skull
föreslås bestämmelser om detta i det moment
som nu föreslås.
149 §. Teknisk anslutning. I paragrafen föreskrivs om den kommunala pensionsanstaltens rätt att öppna en teknisk anslutning till
sina register för vissa aktörer. Det föreslås att
till 1 mom. fogas en ny 5 punkt, enligt vilken
den kommunala pensionsanstalten har rätt att
öppna en teknisk anslutning för Statskontoret
till sådana uppgifter i registret som Statskontoret har rätt till och som det behöver vid
skötseln av sin arbetsgivarverksamhet och av
de uppgifter som det enligt 143 § i lagen om
statens pensioner ska sköta även i framtiden.
152 §. Uppgifter om rehabilitering till
Folkpensionsanstalten. I paragrafen föreskrivs om den kommunala pensionsanstaltens
skyldighet att underrätta Folkpensionsanstalten om beslut som gäller rehabiliteringsåtgärder enligt 17 § eller rehabiliteringspenning. Eftersom den kommunala pensionsanstalten i framtiden också fattar beslut om sådana rehabiliteringsåtgärder och sådan rehabiliteringspenning som avses i lagen om statens pensioner föreslås det att till paragrafen
fogas en hänvisning till de rehabiliteringsåtgärder som avses i 24 § i lagen om statens
pensioner.
153 §. Sökande av ändring. I 1 mom. finns
bestämmelser om sökande av ändring i den
kommunala pensionsanstaltens beslut i pensionsärenden. Det föreslås att till momentet
fogas en bestämmelse om att på den kommunala pensionsanstaltens beslut enligt lagen
om statens pensioner ska tillämpas vad som i
12 kap. i lagen om kommunala pensioner föreskrivs om beslut. Till följd av de ändringar
som föreslås i 1 § fattar den kommunala pensionsanstalten i framtiden pensionsbeslut en-

ligt lagen om statens pensioner. Pensionsbesluten fattas med iakttagande av lagen om
statens pensioner, men ändring i pensionsbesluten söks enligt bestämmelserna om ändringssökande i lagen om kommunala pensioner. I 4 mom. finns bestämmelser om sökande av ändring i beslutssammanställningar
som en sista pensionsanstalt gett. Det föreslås att till momentet fogas en bestämmelse
om att på beslutssammanställningar som den
kommunala pensionsanstalten har gett i
egenskap av sådan sista pensionsanstalt som
avses i lagen om statens pensioner ska tilllämpas samma bestämmelser om ändringssökande som tillämpas på pensionsanstaltens
beslut. När ett beslut enligt lagen om statens
pensioner ingår i en beslutssammanställning
som en annan pensionsanstalt gett, ska den
andra pensionsanstalten inhämta yttrande om
besvären av den kommunala pensionsanstalten till den del besvären gäller pensionsskydd
enligt lagen om statens pensioner. Det föreslås att hänvisningen till 103 § 2 mom.
stryks.
155 §. Sökande av ändring i det sammanfattande meddelandet om EU-beslut. I paragrafen finns bestämmelser om sökande av
ändring i det sammanfattande meddelandet
om EU-beslut. Till följd av de föreslagna
ändringarna i 1 § föreslås att lydelsen i paragrafen ses över så att i den föreskrivs om sökande av ändring även i beslut enligt lagen
om statens pensioner, eftersom den kommunala pensionsanstalten i framtiden fattar beslut också enligt lagen om statens pensioner.
160 §. Sökande av ändring i beslutssammanställning. Enligt 1 mom. ska en besvärsskrift som gäller en beslutssammanställning
som den kommunala pensionsanstalten har
gett i egenskap av sista pensionsanstalt tillställas den kommunala pensionsanstalten.
Till följd av de föreslagna ändringarna i 1 §
föreslås att momentet ses över så att en besvärsskrift som gäller en beslutssammanställning som den kommunala pensionsanstalten har gett i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i lagen om statens
pensioner ska tillställas den kommunala pensionsanstalten.
162 §. Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut. I 1 mom. föreskrivs om undanröjande av beslut hos besvärsnämnden för ar-
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betspensionsärenden. Det föreslås att momentet ändras så att det även gäller lagakraftvunna beslut om pension som den kommunala pensionsanstalten gett med stöd av
lagen om statens pensioner. I 2 mom. föreskrivs om undanröjande av beslut hos försäkringsdomstolen. Det föreslås att momentet
ändras så att det även gäller lagakraftvunna
beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden gett med stöd av lagen om statens pensioner.
166 §. Samarbete. I paragrafen föreskrivs
om samarbete med Pensionsskyddscentralen
och andra pensionsanstalter. Det föreslås att
paragrafens lydelse ändras så att Statskontoret nämns vid namn i stället för de myndigheter som sköter statens pensionsärenden.
1.3

Lagen om statskontoret

2 §. I denna paragraf föreskrivs om Statskontorets uppgifter. Enligt 1 mom. 3 punkten
ska Statskontoret bl.a. handlägga statens pensionsärenden. Eftersom den kommunala pensionsanstalten i fortsättningen sköter verkställigheten av pensionsskyddet för anställda
som omfattas av lagen om statens pensioner,
föreslås 3 punkten bli ändrad så att Statskontoret endast sköter verkställighetsuppgifter
som hänför sig till arbetsgivarenheter som
omfattas av lagen om statens pensioner. Eftersom det i 143 § i lagen om statens pensioner föreslås närmare bestämmelser om Statskontorets uppgifter när det gäller statens pensionsärenden, föreslås det att en hänvisning
till paragrafen tas in i 3 punkten.
I 3 mom. föreskrivs att Statskontoret även
kan tillhandahålla kundgrupper utanför statsförvaltningen pensionsadministrativ service
till den del servicen inte innebär utövande av
offentlig makt. Eftersom den kommunala
pensionsanstalten i fortsättningen sköter
verkställigheten av pensionsskyddet för anställda som omfattas av lagen om statens
pensioner, tillhandahåller inte Statskontoret
längre den pensionsadministrativa service
som avses i momentet för de kundgrupper
som där avses. Det föreslås därför att omnämnandet om tillhandahållandet av pensionsadministrativ service för kundgrupper
utanför statsförvaltningen stryks i 3 mom.
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I samband med att tjänsteproduktionen
överförs ska också sådana statsägda informationssystem som utvecklats för skötseln av
statens pensionsskydd och de program dessa
kräver överföras till den kommunala pensionsanstalten. Det är närmast fråga om ett
system som behövs för skötseln av militärpensionssystemet. Eventuellt överförs också
annan lös egendom eller andra immateriella
tillgångar från Statskontoret till den kommunala pensionsanstalten. De har inte samma
bruksvärde i Statskontoret som de hade tidigare, och bruksvärdet är litet också i den
kommunala pensionsanstalten. Det föreslås
därför att det genom ikraftträdandebestämmelsen föreskrivs om befogenheter för Statskontoret att avtala om överföringen av dessa
och om vilket värde de ännu kan anses ha.
När den kommunala pensionsanstalten sedan
använder egendomen i fråga för skötseln av
statens pensionsskydd kommer den i sinom
tid att debitera staten dessa kostnader.
1.4

Lagen om pension för riksdagsmän

1 §. Enligt 2 mom. sköts pensionsskyddet
för riksdagsledamöter av Statskontoret. Det
föreslås att paragrafens lydelse ändras så att
pensionsskyddet verkställs av den kommunala pensionsanstalten.
18 §. Det föreslås att bestämmelsen i 3
mom., som gäller erhållande av uppgifter,
ändras så att den kommunala pensionsanstalten i fortsättningen har rätt att få de uppgifter
som avses i momentet, eftersom den kommunala pensionsanstalten enligt den föreslagna ändringen av 1 § ska sköta pensionsskyddet för riksdagsledamöter i Statskontorets ställe.
1.5

Lagen om familjepension efter riksdagsmän

4 §. Enligt paragrafens gällande lydelse ska
Statskontoret dra försorg om familjepensionsskyddet. Eftersom den kommunala pensionsanstalten i fortsättningen ska dra försorg
om familjepensionsskyddet föreslås det att
paragrafens lydelse ändras så att familjepensionsskyddet verkställs av den kommunala
pensionsanstalten.
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2

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2011. Åtgärder som verkställigheten av lagarna förutsätter får vidtas innan lagarna träder i kraft.
I ikraftträdandebestämmelsen för lagen om
statens pensioner föreskrivs att den kommunala pensionsanstalten efter lagens ikraftträdande ska fortsätta Statskontorets verksamhet
i fråga om de uppgifter som den kommunala
pensionsanstalten ska sörja för enligt 143 § i
lagen om statens pensioner. Detta innebär
bl.a. att de pensioner enligt statens pensionssystem som Statskontoret betalat ut börjar
betalas ut av den kommunala pensionsanstalten när lagen träder i kraft. Detta innebär
också att den kommunala pensionsanstalten
från det att denna lag har trätt i kraft sörjer
för självrättelser, besvär över och undanröjande av beslut som Statskontoret gett före
lagens ikraftträdande.
I 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen för
lagen om statens pensioner föreskrivs att utöver den ersättning som avses i 137 b § 2
mom. betalar staten år 2011 till den kommunala pensionsanstalten ersättning för sådana
kostnader som uppkommit innan denna lag
har trätt i kraft och som den föranleds av
överföringen av uppgifterna. Som sådana
kostnader räknas kostnader som den kommunala pensionsanstalten föranleds 2009 och
2010 och som hänför sig till förberedelserna
för överföringen av uppgifter och som inte
hänför sig till den beräkning av självkostnadsvärdet som inleds 2011. Som sådana
räknas t.ex. kostnader för konvertering av informationssystem och skanning av dokument
till den kommunala pensionsanstaltens elektroniska system för behandling av pensioner.
Dessutom betalar staten ersättning för att vissa informationssystem som den kommunala
pensionsanstalten tidigare har skaffat och betalat tas i bruk även för verkställigheten av
statens pensionsskydd. I praktiken gäller detta närmast det system som används vid pensionsutbetalningen. Till denna del grundar
sig ersättningen på systemets nuvärde och på
hur mycket de pensionstagare som omfattas
statens pensionsskydd använder systemet i
framtiden. I förhandlingar mellan finansmi-

nisteriet och den kommunala pensionsanstalten har man kommit överens om att denna ersättning är en miljon euro. Genom förordning
av statsrådet ska det föreskrivas om betalningstidpunkten för den ersättning som avses
i hela momentet och om vilka kostnader som
kan ersättas utöver den överenskomna summan på en miljon euro.
I ikraftträdandebestämmelsen till lagen om
statskontoret föreskrivs att Keva nuvarande
Kommunernas pensionsförsäkring anställer
alla tjänstemän som är anställda vid Statskontoret och som sköter uppgifter som gäller
verkställigheten av statens pensionsskydd när
lagen träder i kraft, om inte personen har
motsatt sig en överföring. Den kommunala
pensionsanstalten ingår ett anställningsavtal
med varje person som överförs före lagens
ikraftträdande. På motsvarande sätt övergår
de som anställts för viss tid vid Statskontoret
och som arbetar med verkställighet av pensionsskyddet till anställning vid den kommunala pensionsanstalten till utgången av denna
tid. Tjänsterna vid Statskontoret dras in när
lagen träder i kraft. Vid indragningen av
tjänsterna upphör de tjänsteförhållanden vid
Statskontoret som dessa tjänster baserar sig
på utan uppsägning. På den personal som
överförs ska den kommunala pensionsanstaltens kollektivavtal tillämpas från det att lagen
har trätt i kraft.
När personalen överförs till den kommunala pensionsanstalten byts pensionssystemet
från statens pensionssystem till det kommunala pensionssystemet. När pensionssystemet
byts får personalen i sinom tid pension för
sin statliga tjänstgöring från statens pensionssystem och för sin kommunala tjänstgöring från det kommunala pensionssystemet.
Rätten till tilläggspensionsskydd och en personlig pensionsålder enligt statens pensionssystem kvarstår förutsatt att dessa erbjuds
även i det kommunala pensionssystemet till
dess att pensionsåldern uppnås. Rätten till
tilläggspensionsskydd och en personlig pensionsålder kvarstår också i fall där personen
återgår i statens tjänst. I 12 § i lagen om
kommunala pensioner föreskrivs att personalen har rätt till pension enligt det kommunala
pensionssystemet från samma tidpunkt som
det tidigare offentliga pensionssystemet har
beviljat pension enligt det s.k. tilläggspen-
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sionsskyddet. För den personal som överförs
från Statskontoret till den kommunala pensionsanstalten föreskrivs ett motsvarande
pensionsskydd som i 18 § i lagen om införande av lagen om statens pensioner
(1296/2006) föreskrivs vid kommunalisering.
I 14 § 1 mom. 2 punkten i lagen om kommunala pensioner föreskrivs att en anställd är
berättigad till deltidspension förutsatt att han
eller hon uppfyller de krav på anställningslängd och inkomster som omfattas av lagen.
Då personalen överförs från Statskontoret till
den kommunala pensionsanstalten uppfylls
dessa krav inte under de första åren. För att
den personal som överförs från Statskontoret
ska kunna gå i deltidspension när de övriga
kraven uppfylls, föreslås att det i ikraftträdandebestämmelsen till lagen om statskontoret föreskrivs att också den tjänst som omfattas av lagen om statens pensioner ska beaktas
vid bedömningen av villkoren för erhållande
av deltidspension när det gäller personalen i
fråga.
3

Förhållande till grundlagen samt
lagstiftningsordning

Behandlingen av olika beslut och åtgärder i
fråga om enskilda personers pensionsärenden
innebär utövning av offentlig makt. Begreppet offentlig makt definieras inte exakt i lagen. I regeringens proposition med förslag
till lag om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (RP 30/1998 rd) konstateras bl.a.
följande: ”Begreppet offentlig makt definieras inte i lagförslaget. Begreppet kan överhuvudtaget inte ges någon allmän definition.
Ingrepp i den enskildas rättsställning endera
genom ett förvaltningsbeslut eller genom en
faktisk åtgärd har ansetts utgöra det centrala i
begreppet. Även beviljande av förmåner eller
utfärdande av examensintyg betraktas som
offentlig maktutövning.”
I 1 § i lagen om kommunala pensioner
finns bestämmelser om den kommunala pensionsanstaltens uppgifter och ställning. Enligt
den sköts pensionsskyddet av den offentligrättsliga
kommunala
pensionsanstalten
Kommunernas pensionsförsäkring.
I samband med att lagen om kommunala
pensioner stiftades tog grundlagsutskottet i
sitt utlåtande ställning till pensionsanstaltens
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ställning då den sköter offentliga förvaltningsuppgifter. Utskottet ansåg följande i sitt
utlåtande:
”Syftet med 124 § i grundlagen är att begränsa överföringen av offentliga förvaltningsuppgifter utanför det egentliga myndighetsmaskineriet (RP 1/1998 rd, s. 178/II).
Till det egentliga myndighetsmaskineriet
räknas enligt utskottets uppfattning de myndigheter som hör till statens och självstyrelsesamfundens normala organisation samt sådana självständiga institutioner som Finlands
Bank och Folkpensionsanstalten liksom även
kommunala arbetsmarknadsverket (tidigare
avtalsdelegationen) och kommunala pensionsanstalten, dvs. i regel de specialorgan
som är gemensamma för alla kommuner. Utskottet har kommit fram till att den kommunala pensionsanstalten direkt berörs av bestämmelserna i 21 § i grundlagen om vars
och ens rätt att få sin sak behandlad på behörigt sätt och utan dröjsmål samt att garantier
för en god förvaltning tryggas genom lag.”
Enligt 2 § 2 mom. i förvaltningslagen tilllämpas den hos statliga myndigheter, kommunala myndigheter och självständiga offentligrättsliga inrättningar samt hos riksdagens ämbetsverk och republikens presidents
kansli (myndighet).
Enligt motiveringen till lagen är de självständiga offentligrättsliga inrättningarna juridiska personer om vilkas organisationsform,
organ och uppgifter bestäms i de författningar som gäller dem. De utför uppgifter inom
den s.k. medelbara offentliga förvaltningen.
Självständiga offentligrättsliga inrättningar är
Finlands Bank, Folkpensionsanstalten, Arbetshälsoinstitutet, Kommunernas pensionsförsäkring, Kommunernas garanticentral och
Kommunala arbetsmarknadsverket.
Kommunernas pensionsförsäkring är redan
nu den pensionsanstalt som sköter de kommunalanställdas pensionsärenden. Det innebär att den redan är behörig att sköta frågor
som gäller dem. Dessutom omfattas Kommunernas pensionsförsäkring som myndighet
av alla de bestämmelser som Statskontoret
omfattas av.
I lagen föreskrivs om överföring av uppgifter som innebär utövning av offentlig makt
på det sätt som krävs i 2 § 3 mom. i grundlagen. Eftersom uppgifterna inte överförs till
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någon annan än en myndighet är det inte motiverat att ta ställning till innehållet i 124 § i
grundlagen. Enligt regeringens uppfattning
kan lagarna därför stiftas i vanlig lagstiftningsordning.

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.
Lag
om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 22 december 2006 om statens pensioner (1295/2006) 32 §, 130 § 3
mom., 161 § 2 mom., 163 §, 167 § 2, 3 och 5 mom. och 168 § 3 mom.,
ändras 18 §, 20 § 1 mom., 25 § 2 mom., 37 §, 42 § 2 mom., 43 och 44 §, 45 § 1 mom., 48
och 49 §, 51 §, 74 § 2 mom., 86 § 4 mom., 91 §, 93 § 2 mom., 100 § 1 mom., 101—103 §, 104
§ 2 mom., 105 §, 106 § 1 mom., 107 och 108 §, 109—112 och 113 §, 115 § 1 mom., 116 § 2
och 3 mom., 117 § 1, 2 och 5 mom., 118 § 1 mom., 119 §, 120 § 1 och 4 mom., 122 § 1—3
och 5 mom., 123 och 124 §, 125 § 1 mom., 128 §, 130 § 1 och 2 mom., 131 och 132 §, 135 §
1 mom., 143 §, 143 b §, 145—147 §, 148 § 2 mom., 149 och 150 §, 151 § 1 mom., 154—156
§, 157 § 1 och 3 mom., 158 och 159 §, 160 § 2 mom., 161 § 1 och 3 mom. samt 162 § och 174
a §,
av dem 107 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1189/2007, 108 § och 122 § 2 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, 122 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1209/2008, 143 b § sådan
den lyder i lag 1115/2007, 150 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1035/2008 och 174 a §
sådan den lyder i sistnämnda lag, samt
fogas till 106 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 162 a § som följer:
18 §
Deltidspensionstagarens anmälningsskyldighet
Den som får deltidspension är skyldig att
underrätta den kommunala pensionsanstalten
om
1) förändringar i sina arbetstidsarrangemang,
2) andra än tjänstekollektivavtals- eller kollektivavtalsenliga lönejusteringar,
3) att ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande eller företagarverksamhet upphör eller
att ett nytt tjänste- eller arbetsavtalsförhållande eller ny verksamhet inleds,
4) förändringar i företagarverksamheten,
5) att en ny arbetspension eller en motsvarande förmån som beviljats i ett EU- eller
EES-land börjar,
6) över sex veckor lång frånvaro från arbetet, om frånvaron inte beror på semester eller

sådan sjukdom på basis av vilken deltidspensionstagaren får dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, lön för sjukdomstid, dagpenning som grundar sig på bestämmelserna i
lagen om olycksfallsförsäkring eller ersättning för inkomstbortfall beviljad med stöd av
lagen om trafikförsäkring,
7) att en primär förmån börjar eller förändras.
20 §
Avbrytande av utbetalningen av deltidspension
Om arbetstagarens inkomst av deltidsarbete
eller tiden för frånvaro från arbetet tillfälligt
förändras så att villkoren i 14 § 1 mom. 3 och
4 punkten för deltidsarbete inte uppfylls, avbryts utbetalningen av deltidspensionen efter
meddelande från pensionstagaren eller på
den kommunala pensionsanstaltens initiativ.
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Utbetalningen avbryts från ingången av följande möjliga betalningsperiod, förutsatt att
orsaken till betalningsavbrottet fortfarande
föreligger. Utbetald deltidspension återkrävs
enligt 130 § för den tid under vilken villkoren för erhållande av deltidspension inte uppfyllts.
——————————————
25 §
Yrkesinriktad rehabilitering och rehabiliteringsplan
——————————————
Innan den yrkesinriktade rehabiliteringen
inleds ska arbetstagaren ha en rehabiliteringsplan. Den kommunala pensionsanstalten
kan stödja utarbetandet av planen.

44 §
Utredning av fortsatt arbetsoförmåga
Om den kommunala pensionsanstalten har
grundad anledning att anta att invalidpensionstagaren åter är arbetsförmögen är pensionstagaren, om den kommunala pensionsanstalten så bestämmer, skyldig att för utredning av om arbetsoförmågan fortgår låta undersöka sig hos en av den kommunala pensionsanstalten angiven legitimerad läkare eller på en rehabiliteringsanstalt eller en undersökningsinrättning som anvisas av den kommunala pensionsanstalten. Den kommunala
pensionsanstalten ska då ersätta skäliga kostnader för undersökningen och eventuella resor.
45 §

37 §
Översyn av rätten till invalidpension
Utredning av rehabiliteringsmöjligheterna
Innan den kommunala pensionsanstalten
fattar beslut om invalidpension ska den försäkra sig om att arbetstagarens möjligheter
till rehabilitering har klarlagts.

Om invalidpensionstagarens arbetsförmåga
förändras, ses rätten till invalidpension över
på hans eller hennes ansökan eller på den
kommunala pensionsanstaltens initiativ.
——————————————

42 §

48 §

Tid för vilken rehabiliteringsstöd beviljas

Avbrott i utbetalningen av invalidpension

——————————————
När rehabiliteringsstöd beviljas ska den
kommunala pensionsanstalten försäkra sig
om att en vård- eller rehabiliteringsplan har
utarbetats för arbetstagaren. Rehabiliteringsstöd kan beviljas en arbetsoförmögen arbetstagare även för den tid vård- eller rehabiliteringsplanen håller på att tas fram.

Utbetalningen av invalidpension kan avbrytas, om pensionstagaren
1) är i förvärvsarbete och inkomsten av detta arbete tillfälligt överstiger 60 procent av
den stabiliserade genomsnittliga inkomsten
för tiden innan arbetsoförmågan började,
2) inte samtycker till undersökning som
den kommunala pensionsanstalten förelagt
honom eller henne i enlighet med 44 §, förutom om det finns ett godtagbart skäl till detta,
3) inte lämnar resultaten av den undersökning som avses i 44 § till den kommunala
pensionsanstalten inom en skälig tid som
pensionsanstalten sätter ut, eller
4) utan giltigt skäl vägrar delta i rehabilitering eller utbildning som den kommunala pensionsanstalten ordnar.

43 §
Invalidpensionstagarens anmälningsskyldighet
Den som får invalidpension är skyldig att
underrätta den kommunala pensionsanstalten
om att han eller hon återfått arbetsförmågan,
om att han eller hon börjar förvärvsarbeta
och om att rehabiliteringen avbrutits.
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49 §

86 §

Justering, indragning eller avbrytande av invalidpension retroaktivt

Minskning av efterlevandepension

Pensionen kan dras in eller justeras eller
utbetalningen av den kan avbrytas retroaktivt
för högst ett år. Denna tid beräknas från ingången av kalendermånaden efter den under
vilken pensionstagaren ansökt om justering
eller den kommunala pensionsanstalten vidtagit justeringsåtgärder. Om utbetalningen av
invalidpension har avbrutits, justeras eller indras dock pensionen från tidpunkten för avbrytandet.

——————————————
Om den kommunala pensionsanstalten
meddelar beloppet av den efterlevande makens kalkylerade pension till en annan pensionsanstalt för fastställande av efterlevandepensionen enligt en annan arbetspensionslag,
har den efterlevande maken rätt att av den
kommunala pensionsanstalten på begäran få
ett beslut om beloppet av den kalkylerade
pensionen.
91 §

51 §
Anmälningsskyldighet
Hänvisning till rehabilitering
Avslås en ansökan om invalidpension eller
arbetspensionsrehabilitering, ska den kommunala pensionsanstalten i samarbete med
dem som tillhandahåller rehabiliteringstjänster se till att arbetstagaren ges information
om andra rehabiliteringsmöjligheter och hänvisas till annan rehabilitering eller någon annan service som motsvarar hans eller hennes
rehabiliteringsbehov. Den kommunala pensionsanstalten ska dessutom iaktta lagen om
klientsamarbete
inom
rehabiliteringen
(497/2003).

Den som får efterlevandepension är skyldig
att underrätta den kommunala pensionsanstalten om att han eller hon har ingått äktenskap.
Om ett barn som får barnpension ges som
adoptivbarn till någon annan än förmånslåtarens efterlevande make eller dennes make, är
barnets adoptivföräldrar skyldiga att underrätta den kommunala pensionsanstalten om
adoptionen.
93 §
Engångsbetalning av efterlevandepension

74 §
Inverkan på pensionsbeloppet av ändringar
av en primär förmån
——————————————
Pensionen justeras från den tidpunkt vid
vilken en förmån som avses i 1 mom. beviljas eller från den tidpunkt vid vilken beloppet
av förmånen eller en pension enligt denna lag
ändras. Om pensionstagaren beviljas en i
73 § 3 mom. avsedd förmån från utlandet eller beloppet av en sådan förmån ändras, justeras pensionsbeloppet från ingången av kalendermånaden efter den under vilken den
kommunala pensionsanstalten får kännedom
om att en sådan förmån beviljas eller ändras.
——————————————

——————————————
Grunden för beloppet är den månadspension som senast har utbetalats eller, om den
kommunala pensionsanstalten är sista pensionsanstalt, det sammanlagda beloppet av de
pensioner den kommunala pensionsanstalten
betalat per månad.
100 §
Ansökan om pension
Pension ska sökas hos den kommunala
pensionsanstalten på en för ändamålet fastställd blankett. Till ansökan ska fogas den utredning som behövs för att pensionsärendet
ska kunna avgöras.
——————————————
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101 §

Utredning av hälsotillståndet hos den som
ansöker om invalidpension
Den som ansöker om invalidpension ska
lämna ett läkarutlåtande om sitt hälsotillstånd
till den kommunala pensionsanstalten. Utlåtandet ska innehålla en vård- eller rehabiliteringsplan. Den kommunala pensionsanstalten
kan dock också godkänna ett läkarutlåtande
av annat slag eller en motsvarande utredning.
Om sökanden vårdas på sjukhus eller om det
finns något annat särskilt skäl till det, kan
den kommunala pensionsanstalten inhämta
ett läkarutlåtande också på egen bekostnad.
Den som ansöker om invalidpension är, om
den kommunala pensionsanstalten så bestämmer, skyldig att för utredning av hur
mycket arbetsförmågan är nedsatt låta sig
undersökas hos en av den kommunala pensionsanstalten namngiven legitimerad läkare
eller på en rehabiliteringsanstalt eller en undersökningsinrättning som anvisas av den
kommunala pensionsanstalten. Om sökanden
utan godtagbart skäl vägrar låta sig undersökas, får pensionsansökan avgöras med stöd
av den utredning som den kommunala pensionsanstalten har tillgång till.
Den kommunala pensionsanstalten ska ersätta kostnaderna för den undersökning som
avses i 2 mom., till vilka räknas också skäliga resekostnader och ett skäligt dagtraktamente för en resa som i enlighet med vad
som bestämts i fråga om undersökningen har
gjorts till en annan ort.

arbetstagaren, på arbetstagarens vägnar ansöka om pension och även i övrigt föra arbetstagarens talan i ärenden som gäller pension enligt denna lag.

103 §
Anhängiggörande av pensionsansökan
En pensionsansökan anses vara gjord den
dag den kommit in till den kommunala pensionsanstalten, Statskontoret, en pensionsanstalt som avses i en arbetspensionslag eller
Pensionsskyddscentralen eller till ett ombud
som en pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen har bemyndigat för ändamålet.

104 §
Beslutsfattande och delgivning av beslut
——————————————
Statskontorets och den kommunala pensionsanstaltens beslut som grundar sig på
denna lag delges genom att beslutet sänds per
brev till mottagaren under den adress han eller hon uppgett eller delger det elektroniskt
på det sätt som föreskrivs i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). För maskinellt undertecknande av beslut gäller bestämmelserna i den
lagen.

102 §

105 §

Ansökan om pension på en arbetstagares
vägnar

Läkares medverkan i beslutsfattandet i den
kommunala pensionsanstalten

Om en arbetstagare på grund av ålder, skada eller sjukdom eller av någon annan orsak
är oförmögen att själv ansöka om pension eller i övrigt sköta sina pensionsärenden och
arbetstagaren saknar en intressebevakare, kan
en av den kommunala pensionsanstalten
godkänd nära anhörig till arbetstagaren eller
någon annan som huvudsakligen har skött

En eller flera legitimerade läkare ska delta
i den kommunala pensionsanstaltens beredning av ärenden som gäller arbetsoförmåga
eller rehabilitering och andra ärenden som
inbegriper medicinska frågor. En läkare vid
den kommunala pensionsanstalten kan anteckna sin ståndpunkt i handlingarna utan att
följa vad som i 23 § i lagen om yrkesutbilda-
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sionsanstalten, om arbetstagaren lämnar in en
rehabiliteringsplan till den kommunala pensionsanstalten inom nio månader från det att
förhandsbeslutet har vunnit laga kraft.

106 §
108 §
Förhandsbeslut om pensionsrätt
Förhandskalkylers eller förhandsbeskeds
bindande verkan
Den kommunala pensionsanstalten kan
meddela förhandsbeslut om
1) vilken en arbetstagares ålder för ålderspension är,
2) huruvida lön eller annan ersättning som
betalas till arbetstagaren är sådan arbetsinkomst enligt 59 § som utökar pensionen, och
3) andra med dessa jämförbara omständigheter som är viktiga för sökanden.
——————————————
Ändring i ett beslut av den kommunala
pensionsanstalten genom vilket pensionsanstalten har vägrat att meddela ett förhandsbeslut om pensionsrätt enligt 1 mom. får inte
sökas genom besvär.

Den kommunala pensionsanstalten kan på
förhand ge en arbetstagare besked om arbetstagarens sannolika pensionsålder enligt denna lag, beloppet av den pension som tjänats
in enligt denna lag eller om någon annan sådan omständighet i anslutning till pensionsrätten enligt denna lag som grundar sig på
arbetstagarens anställning fram till tidpunkten för lämnandet av uppgifterna. Ett besked
som lämnats på förhand är bindande för den
kommunala pensionsanstalten också när de
fakta som ligger till grund för beskedet visar
sig vara felaktiga eller beskedet är felaktigt
på grund av fel i den kommunala pensionsanstaltens verksamhet, om felet är obetydligt
och det inte beror på pensionstagaren.

107 §
109 §
Förhandsbeslut om rätten till delinvalidpension och till arbetspensionsrehabilitering

Den sista pensionsanstaltens uppgifter

En arbetstagare har rätt att få ett förhandsbeslut av vilket det framgår om han eller hon
uppfyller de i 35 § 4 mom. nämnda villkoren
för delinvalidpension. Förhandsbeslutet ges
av den kommunala pensionsanstalten, när
den skulle ha varit behörig att avgöra en pensionsansökan om arbetstagaren hade ansökt
om pension i stället för om förhandsbeslut.
Ett bifallande förhandsbeslut är bindande
för den kommunala pensionsanstalten, om en
på beslutet grundad pensionsansökan görs
inom nio månader eller inom en av arbetstagaren och arbetsgivaren avtalad längre tid
från det att förhandsbeslutet vann laga kraft.
En arbetstagare har rätt att få ett förhandsbeslut om huruvida han eller hon uppfyller
de i 24 § föreskrivna villkoren för arbetspensionsrehabilitering. Ett bifallande förhandsbeslut är bindande för den kommunala pen-

Om en arbetstagare har omfattats av pensionsskydd såväl enligt denna lag som enligt
en annan pensionslag för den offentliga sektorn eller en pensionslag för den privata sektorn och om hans eller hennes anställning vid
pensionsfallet eller sista anställning före pensionsfallet omfattades av denna lag, skall den
kommunala pensionsanstalten i egenskap av
sista pensionsanstalt
1) ge en beslutssammanställning som upptar den kommunala pensionsanstaltens beslut
samt beslut av andra pensionsanstalter som
sköter pensionsskydd enligt pensionslagarna
för den offentliga sektorn och enligt pensionslagarna för den privata sektorn samt
motsvarande familjepensionsskydd, och
2) betala de pensioner som avses i beslutssammanställningen samt sköta övriga uppgifter i anknytning till pensionerna.
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Om det för arbetstagaren vid tidpunkten för
pensionsfallet eller senast därförinnan har
ordnats pensionsskydd i en annan pensionsanstalt inom den offentliga sektorn eller i en
pensionsanstalt inom den privata sektorn,
skall den i egenskap av sista pensionsanstalt
sköta de uppgifter som avses i 1 mom. även i
fråga om pensionsskyddet enligt denna lag.
110 §
Arbete som omfattas av arbetspensionslagar
för den offentliga och den privata sektorn
Om återstående tid beaktas när pensionen
fastställs, sköts de uppgifter som avses i
109 § i egenskap av sista pensionsanstalt av
den pensionsanstalt inom den offentliga eller
privata sektorn där pensionsskyddet för arbetstagaren hade ordnats vid utgången av kalenderåret före pensionsfallsåret eller före
den tidpunkten senast hade ordnats.
Vad som i 1 mom. och 109 § bestäms om
sista pensionsanstalt tillämpas inte på invalidpension, om pensionsskyddet för arbetstagaren vid utgången av kalenderåret före pensionsfallsåret eller före den tidpunkten senast
hade ordnats i den kommunala pensionsanstalten eller i en annan pensionsanstalt inom
den offentliga sektorn och arbetstagaren har
inkomster enligt lagen om pension för arbetstagare och enligt lagen om sjömanspensioner
till ett belopp av sammanlagt minst
12 566,70 euro under de två sista kalenderåren före pensionsfallsåret. Vad som i 1
mom. och i 109 § bestäms om sista pensionsanstalt tillämpas inte heller på invalidpension, om arbetstagaren har en sådan fortgående anställning enligt denna lag som har
börjat under pensionsfallsåret och pensionsskyddet för arbetstagaren vid utgången av kalenderåret före pensionsfallsåret eller före
den tidpunkten senast hade ordnats i en pensionsanstalt inom den privata sektorn eller
annan pensionsanstalt inom den offentliga
sektorn än i den kommunala pensionsanstalten.
Om deltidspension beviljas samtidigt såväl
enligt denna lag som enligt andra pensionslagar för den offentliga sektorn eller pensionslagar för den privata sektorn, beviljas pensionen av pensionsanstalterna var för sig.

111 §
Förhandlingsskyldighet
När den kommunala pensionsanstalten är
sista pensionsanstalt skall det före sitt beslut
begära att pensionsanstalten inom den privata
sektorn ger en bedömning av arbetstagarens
arbetsförmåga, om pensionsbeloppet från
pensionsanstalten inom den privata sektorn
överstiger 688,02 euro per månad och den
kommunala pensionsanstalten i egenskap av
sista pensionsanstalt avgör arbetstagarens rätt
till invalidpension enligt 35 § 1 mom. 1
punkten.
Om den kommunala pensionsanstalten och
pensionsanstalten inom den privata sektorn
är av olika åsikt om bedömningen av arbetstagarens arbetsförmåga, avgör de pensionsärendet var för sig.
112 §
Den kommunala pensionsanstalten som sista
pensionsanstalt vid beviljande av ny pension
Den kommunala pensionsanstalten är sista
pensionsanstalt om den betalar ålders-, invalid- eller deltidspension eller har betalat invalidpension, rehabiliteringsstöd eller rehabiliteringspenning och
1) ålderspensionstagaren beviljas ny ålderspension,
2) pensionen ändras till ålderspension,
3) rehabiliteringsstödtagaren ansöker om
fortsättningspension,
4) den som lyft invalidpension eller rehabiliteringsstöd eller rehabiliteringspenning beviljas ny pension på tidigare grunder, eller
5) familjepension söks efter en förmånslåtare som lyft pension.
——————————————
113 §
Den sista pensionsanstaltens kostnader
Har den kommunala pensionsanstalten i
egenskap av sista pensionsanstalt betalat ut
pension enligt andra arbetspensionslagar, eller har en annan pensionsanstalt inom den of-
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av sista pensionsanstalt betalat ut pension enligt denna lag, ska Statskontoret debitera eller gottgöra denna pensionsanstalt dessa pensionskostnader inklusive ränta senast under
det kalenderår som följer på utbetalningsåret.
Förskott kan tas ut eller betalas för ändamålet, och förskottet räknas ut och betalas av
Statskontoret.
——————————————
115 §
Utbetalning av pension
Pensionen betalas månatligen vid en av den
kommunala pensionsanstalten bestämd tidpunkt genom ett penninginstitut som pensionstagaren uppgett och som är verksamt i
Finland. Pensionen kan även betalas till pensionstagarens konto utomlands.
——————————————
116 §
Inledande, upphörande, avbrytande och indragning av utbetalning
——————————————
Om den kommunala pensionsanstalten har
skäl att misstänka att pensionstagaren inte
längre uppfyller villkoren för erhållande av
pension, kan den kommunala pensionsanstalten avbryta utbetalningen av pensionen. En
förutsättning är att den kommunala pensionsanstalten har begärt en utredning av pensionstagaren om omständigheter i anslutning
till pensionsbeloppet eller pensionsrätten,
men pensionstagaren inte presenterar någon
sådan utredning inom en skälig tid som den
kommunala pensionsanstalten anger. Utbetalningen av pension avbryts eller pensionsbeloppet sänks från ingången av den kalendermånad som följer närmast på den under
vilken orsaken till avbrottet eller sänkningen
uppkommit.
Kan någon utredning om pensionstagarens
död inte läggas fram, men det är sannolikt att
han eller hon har avlidit genom drunkning,
till följd av någon annan olycka eller av nå-
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gon annan därmed jämförbar orsak, kan den
kommunala pensionsanstalten dra in pensionen från den dag då pensionstagaren försvunnit.
117 §
Engångsbelopp
Om beloppet av en ålderspension, familjepension eller full invalidpension före avdraget för en primär förmån enligt 73, 74 och
85 § understiger 20 euro per månad, kan den
kommunala pensionsanstalten betala ut pensionen som ett engångsbelopp. Engångsbeloppet räknas ut enligt de koefficienter för
engångsbelopp som avses i 114 § 6 mom. i
lagen om pension för arbetstagare och i fråga
om vilka bestämmelser utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.
Är beloppet av den pension som avses i 1
mom. minst 20 euro, men högst 50 euro per
månad, kan den kommunala pensionsanstalten betala ut pensionen som ett engångsbelopp, om pensionstagaren har underrättats om
att pensionen betalas ut som ett engångsbelopp och om pensionstagaren inte har motsatt
sig detta inom en skälig tid som den kommunala pensionsanstalten anger.
——————————————
Om den kommunala pensionsanstalten betalar pension utifrån en beslutssammanställning som nämns i 109 §, avses med pensionsbeloppet enligt 1 och 2 mom. det sammanlagda beloppet av de pensioner som ingår i beslutssammanställningen.

118 §
Dröjsmålsförhöjning
Försenas utbetalningen av pension som avses i denna lag, ska den kommunala pensionsanstalten betala den försenade pensionen förhöjd för dröjsmålstiden. Förhöjningen
per år följer den räntefot som avses i 4 § 1
mom. i räntelagen (633/1982). Skyldigheten
att betala pensionen förhöjd gäller också de
pensioner som den kommunala pensionsan-
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stalten betalar i egenskap av sista pensionsanstalt.
——————————————
119 §
Beräkning av dröjsmålsförhöjningen
Förhöjning av pension räknas ut för varje
dag av dröjsmålstiden, dock inte för tiden innan tre månader förflutit från utgången av
den kalendermånad under vilken arbetstagaren ansökt om pension samt lämnat in en sådan utredning om pensionens grund som skäligen kan krävas av honom eller henne med
beaktande även av den kommunala pensionsanstaltens möjligheter att inhämta utredning.
Dröjsmålsförhöjningen räknas från förfallodagen för en sådan pensionspost som senare
ska betalas med stöd av samma beslut.
Om ändring har sökts i den kommunala
pensionsanstaltens beslut, kan besvärsinstansen bestämma att förhöjningen ska uträknas
från en senare tidpunkt. Detta förutsätter att
den kommunala pensionsanstalten visar att
det under tiden för ändringssökandet har inträffat en väsentlig förändring i arbetstagarens förhållanden.
Försenas utbetalningen av pension av en
orsak som beror på pensionstagaren, är den
kommunala pensionsanstalten inte skyldig att
betala pensionen förhöjd för längre tid än
från den dag då den kommunala pensionsanstalten har fått kännedom om att hindret inte
längre föreligger. Om utbetalningen av pensionen fördröjs till följd av en bestämmelse i
lag eller ett avbrott i betalningsförmedlingen
eller något annat liknande allmänt hinder, är
den kommunala pensionsanstalten inte skyldig att betala pensionen förhöjd för den
dröjsmålstid som ett sådant hinder orsakat.
120 §
Betalning av pension och rehabiliteringsförmån till arbetsgivaren eller sjukkassan
Har den kommunala pensionsanstalten beviljat en arbetstagare invalidpension retroaktivt och har arbetsgivaren för samma tid beta-

lat arbetstagaren lön för sjukdomstid, betalas
pensionen för denna tid på ansökan till arbetsgivaren till högst det belopp som utbetalats i lön för samma tid. Den kompletteringsdagpenning som betalas av en sjukkassa som
avses i lagen om försäkringskassor
(1164/1992) motsvarar lön som arbetsgivaren
betalar, och pensionen betalas på ansökan till
sjukkassan på samma sätt som till arbetsgivaren.
——————————————
Har den kommunala pensionsanstalten beviljat en arbetstagare invalidpension retroaktivt eller ålderspension i de fall som avses i 3
mom. och har arbetsgivaren för samma tid
betalat honom eller henne lön för uppsägningstid i stället för lön för sjukdomstid, betalas pensionen för denna tid på ansökan till
arbetsgivaren till högst det belopp som betalats i lön för samma tid.
——————————————
122 §
Betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa
Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa för
samma tid för vilken arbetstagaren beviljas
pension retroaktivt, ska den kommunala pensionsanstalten på yrkande av arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten betala den
retroaktiva pensionen till arbetslöshetskassan
eller Folkpensionsanstalten till den del pensionen till sitt belopp motsvarar den arbetslöshetsdagpenning eller det arbetsmarknadsstöd som har betalats för samma tid.
Om en arbetstagare tillfälligt har fått pension som utbetalats av Folkpensionsanstalten
enligt 72 § i folkpensionslagen eller ovan
nämnda pension och bostadsbidrag enligt 8 §
i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
(571/2007) för samma tid för vilken arbetstagaren med anledning av ändringssökande beviljas pension enligt denna lag retroaktivt,
ska den kommunala pensionsanstalten betala
den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten på dess yrkande till den del pensionen till sitt belopp motsvarar den förmån som
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tid till ett för stort belopp.
Den kommunala pensionsanstalten kan betala en pension som den beviljat retroaktivt
till Folkpensionsanstalten på det sätt som avses i 2 mom. även då den kommunala pensionsanstalten fortsätter att betala ut rehabiliteringsstöd som beviljats med anledning av
ändringssökande, beviljar förmånstagaren
familjepension enligt denna lag, i enlighet
med 173 § rättar ett tidigare beslut, i övrigt
justerar beloppet av en beviljad pension eller,
efter ett beslut om rättelse, beviljar fortsatt
rehabiliteringsstöd.
——————————————
Har en arbetstagare fått studiepenning,
vuxenstudiepenning eller bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994) för samma
tid för vilken han eller hon retroaktivt beviljas annan pension än delinvalidpension, ska
den kommunala pensionsanstalten på yrkande av Folkpensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten
till den del pensionen till sitt belopp motsvarar det studiestöd som har betalats för samma
tid.
123 §
Betalning av pension till kommunen eller ett
organ enligt socialvårdslagen
Har en arbetstagare fått utkomststöd enligt
23 § i lagen om utkomststöd (1412/1997) i
förskott, ska den kommunala pensionsanstalten till det organ som avses i 6 § 1 mom. i
socialvårdslagen (710/1982) på dess yrkande
betala den för samma tid retroaktivt beviljade
pensionen till den del pensionen till sitt belopp motsvarar det förskott som har betalats
på utkomststödet.
Om en kommun eller samkommun har
ordnat vård eller omvårdnad på institution eller familjevård för en pensionsberättigad, ska
den kommunala pensionsanstalten på yrkande av kommunen eller samkommunen betala
kommunen eller samkommunen den pension
som den pensionsberättigade har rätt till för
tiden i vård eller omvårdnad på institution eller i familjevård för att användas på det sätt
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som föreskrivs i 14 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

124 §
Tiden för framställande av regressanspråk
I de fall som avses i 120—123 § betalas
pensionen till arbetsgivaren, sjukkassan,
sjukförsäkringsfonden, Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassan, kommunen, samkommunen eller ett organ som avses i socialvårdslagen endast under förutsättning att anspråket på betalning har framställts hos den
kommunala pensionsanstalten minst två
veckor före den dag då pensionen ska utbetalas.
125 §
Betalning av pension till ett organ enligt socialvårdslagen på basis av samtycke
Den kommunala pensionsanstalten kan
med pensionstagarens samtycke besluta att
pension enligt denna lag ska betalas till ett i
6 § 1 mom. i socialvårdslagen avsett organ i
den kommun där pensionstagaren är bosatt
för att användas till vård av pensionstagaren
och av en person vars uppehälle pensionstagaren enligt 2 § i lagen om utkomststöd är
skyldig att dra försorg om. Detta förutsätter
att betalning av pensionen till pensionstagaren själv inte kan anses ändamålsenligt på
grund av hans eller hennes livsstil eller sjukdom eller av någon annan särskild orsak och
en intressebevakare inte har förordnats för
honom eller henne.
——————————————
128 §
Retroaktiv rätt till ersättning från försäkringsanstalten
Har en arbetstagare rätt att få på bestämmelserna i lagen om olycksfallsförsäkring
grundad dagpenning eller olycksfallspension,
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på lagen om skada, ådragen i militärtjänst
grundad livränta eller på bestämmelserna i
trafikförsäkringslagen grundad fortlöpande
ersättning för egen skada, eller ersättning för
inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering
som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring eller lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen, kan pension enligt denna lag, utan hinder av 73 §,
betalas till fullt belopp till dess beloppet av
dagpenningen, olycksfallspensionen, livräntan, ersättningen eller ersättningen för inkomstbortfall är slutligt fastställt. Arbetstagarens rätt till nämnd dagpenning, olycksfallspension, livränta, ersättning eller ersättning
för inkomstbortfall övergår på den kommunala pensionsanstalten till den del den kommunala pensionsanstalten har betalat pension
för samma tid.
Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas på
motsvarande sätt på familjepension enligt lagen om olycksfallsförsäkring, på försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen
i militärtjänst och på fortlöpande ersättning
med stöd av trafikförsäkringslagen, om en
sådan pension eller ersättning betalas till en
förmånstagare efter en arbetstagare och den
kommunala pensionsanstalten till fullt belopp
har betalat ut den familjepension som den har
beviljat.

130 §
Återkrav av pension som betalats utan grund
Om pension har betalats till ett större belopp än vad mottagaren har rätt till, ska den
pension som betalats utan grund återkrävas.
Den kommunala pensionsanstalten kan helt
eller delvis avstå från att återkräva en pension som betalats utan grund, om detta anses
skäligt och betalningen av pensionen inte kan
anses ha berott på pensionstagarens eller
dennes företrädares svikliga förfarande. Den
kommunala pensionsanstalten kan avstå från
att återkräva en pension som betalats utan
grund även när det belopp som ska återkrävas är ringa.
——————————————

131 §
Kvittning av pension som betalats utan grund
Den kommunala pensionsanstalten kan
också återkräva pension som den betalat utan
grund genom kvittning mot framtida pensionsposter. Från den pensionspost som i varje enskilt fall ska betalas ut får dock inte utan
pensionstagarens medgivande dras av mer än
en sjättedel av den del av pensionsposten
som återstår efter det att förskott på skatt enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996)
har innehållits.
Om den kommunala pensionsanstalten i
egenskap av sista pensionsanstalt genomför
återkravet genom kvittning, ska såsom den
pensionspost som avses i 1 mom. betraktas
det sammanlagda beloppet av de pensionsposter som den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt ska
betala.
132 §
Finansiering av pensionsskyddet
Pensionsskyddet enligt denna lag finansieras med medel ur statsbudgeten. Bestämmelser om överföring av de medel till den kommunala pensionsanstalten som behövs för betalningen av pensioner finns i 137 b § 1
mom. i lagen om kommunala pensioner. För
att trygga betalningen av framtida pensioner,
familjepensioner och andra med dem jämförbara förmåner som baserar sig på anställning
som omfattas av lagen och för att utjämna de
utgifter som dessa medför för staten finns
statens pensionsfond, som står utanför statsbudgeten och om vilken det föreskrivs i lag.

135 §
Arbetsgivarens pensionsavgift
Statens ämbetsverk och inrättningar, statliga affärsverk samt sammanslutningar och inrättningar vilkas anställda omfattas av pensionsskydd enligt denna lag betalar arbetsgi-
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varens pensionsavgift, som består av en ålders-, invalid-, arbetslöshets- och familjepensionsdel och av en omkostnadsdel som verkställigheten av pensionsskyddet föranleder.
Arbetsgivarens pensionsavgift betalas till
Statskontoret som intäktsför avgifterna till
statens pensionsfond. Från den summa som
betalas till statens pensionsfond dras dock av
det belopp som Statskontoret och den kommunala pensionsanstalten behöver för verkställandet av pensionsskyddet. Statskontoret
betalar ersättning enligt 137 b § i lagen om
kommunala pensioner till den kommunala
pensionsanstalten av arbetsgivarens pensionsavgift.
Närmare bestämmelser om grunderna för
arbetsgivarens pensionsavgift och om beloppet och fastställandet av den omkostnadsdel
som Statskontoret och den kommunala pensionsanstalten får för verkställandet av pensionsskyddet utfärdas genom förordning av
statsrådet.
——————————————
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skyddscentralen samt övriga pensions- och
försäkringsanstalter.
145 §
Statens delegation för ärenden gällande arbetsoförmåga och rehabilitering

143 §

I anslutning till den kommunala pensionsanstalten finns statens delegation för ärenden
gällande arbetsoförmåga och rehabilitering,
som har till uppgift att följa och styra såväl
bedömningen av arbetsförmåga som den yrkesinriktade rehabiliteringen.
Delegationen har en ordförande och fem
andra medlemmar. Finansministeriet förordnar medlemmarna för tre år i sänder. Av
medlemmarna ska en representera finansministeriet, en den kommunala pensionsanstalten och en Statskontoret. Av medlemmarna
förordnas tre bland personer som föreslagits
av de mest representativa organisationerna på
centralnivå för statens tjänstemän och arbetstagare. Finansministeriet förordnar en av
medlemmarna till ordförande.

Den kommunala pensionsanstalten och
Statskontoret

146 §

Den kommunala pensionsanstalten sköter
verkställigheten av statens pensionsskydd.
Den kommunala pensionsanstalten sköter
också om utbetalningen av extra pensioner
som betalas med statsmedel.
Statskontoret sörjer dock för de uppgifter i
anslutning till finansiering av pensionsskyddet som föreskrivs för det i 9 kap. och för förandet av register enligt 148 § 4 mom.

143 b §
Avtal om samarbete med andra pensionsanstalter
Statskontoret kan avtala om det samarbete
som skötseln av de uppgifter som föreskrivits
för det i 143 § kräver och om ersättning för
kostnader som samarbetet orsakar med den
kommunala pensionsanstalten och Pensions-

Arbetstagarens och pensionssökandens rätt
att få uppgifter
Statskontoret och den kommunala pensionsanstalten ska på en arbetstagares begäran ge honom eller henne de uppgifter som
de har om arbetstagarens rätt till pension. I
fråga om en parts rätt att få information, rätt
att ta del av en handling som gäller parten
själv samt rätt att kontrollera sådana uppgifter om sig själv som förts in i ett register föreskrivs dessutom i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999, offentlighetslagen) och personuppgiftslagen
(523/1999).
Den kommunala pensionsanstalten ska genom information på pensionsansökningsblanketten eller på något annat motsvarande
sätt på förhand upplysa en pensionssökande
om var uppgifter om honom eller henne kan
inhämtas och för vilket ändamål uppgifterna i
regel kan lämnas ut.
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147 §

Arbetsgivarens rätt att få uppgifter
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har en arbetsgivare rätt att för
sin bokföring och sin löneadministration
samt för att kunna kontrollera pensionsavgifterna få nödvändiga uppgifter av Statskontoret och den kommunala pensionsanstalten om
pensioner som beviljats enligt denna lag och
andra uppgifter som behövs för ovan nämnda
ändamål. Den arbetsgivare från vars tjänst en
arbetstagare avgår med pension har också rätt
att få uppgifter om vilket slags pension den
kommunala pensionsanstalten beviljat samt
tidpunkten för pensionens början och slut för
att kunna avsluta anställningen.

148 §
Arbetsgivarens skyldighet att lämna uppgifter
——————————————
Om det för att avgöra ett anhängigt pensions- eller rehabiliteringsärende eller av någon annan orsak vid fullgörandet av uppgifter enligt denna lag behövs uppgifter om arbetstagarens arbete och arbetsförhållanden
eller om andra motsvarande omständigheter,
är arbetsgivaren skyldig att lämna dessa uppgifter till den kommunala pensionsanstalten
och till en besvärsinstans som avses i denna
lag.
——————————————
149 §
Pensionstagarens utredning om omständigheter i anslutning till pensionsbeloppet och
pensionsrätten
Utöver vad som föreskrivs i denna lag om
pensionstagarens underrättelseskyldighet kan
den kommunala pensionsanstalten kräva en
utredning av pensionstagaren om omständigheter som påverkar pensionsbeloppet och

pensionsrätten, om det finns skäl att misstänka att förändringar har skett i dessa omständigheter.
150 §
Rätten att få uppgifter för avgörande av
ärenden och fullgörande av lagstadgade
uppgifter
Statskontoret, den kommunala pensionsanstalten och en besvärsinstans enligt denna lag
har, utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att av en arbetsgivare, en
försäkrings- och pensionsanstalt som verkställer lagstadgad försäkring och av myndigheter och andra organ på vilka offentlighetslagen tillämpas få de uppgifter som är nödvändiga för att avgöra ett anhängigt pensions- eller förmånsärende eller som annars
är nödvändiga vid fullgörandet av uppgifter
som föreskrivs i denna lag, i EG:s förordning
om social trygghet eller förordningen om
dess tillämpning eller i en överenskommelse
om social trygghet.
Den kommunala pensionsanstalten och en
besvärsinstans enligt denna lag har dessutom
rätt att 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 dem uppgjorda utlåtanden och sådana övriga uppgifter om den pensionssökandes
journalhandlingar, rehabilitering, hälsotillstånd, vård och arbetsförmåga som behövs
för att fullgöra de uppgifter som avses i 1
mom., om sökanden inte själv lämnar dessa
uppgifter.
Statskontoret har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar
som gäller erhållande av uppgifter rätt att av
den kommunala pensionsanstalten få de uppgifter om pensionsskyddet och bestämmandet
av det för personer som omfattas av statens
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pensionssystem som är nödvändiga vid fullgörandet av de uppgifter som i 143 § föreskrivs för Statskontoret.
De uppgifter som avses i denna paragraf får
sökas också med hjälp av teknisk anslutning
utan samtycke av den vars intressen tystnadsplikten är avsedd att skydda.
151 §
Statskontorets inspektionsrätt
Statskontoret har rätt att i arbetsgivarens
handlingar granska riktigheten av de uppgifter som avses i 148 § 1 mom.
——————————————
154 §
Avgiftsfrihet
Statskontoret, den kommunala pensionsanstalten och en besvärsinstans enligt denna lag
har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som de
enligt denna lag har rätt att få. Om uppgifterna behövs i en viss form och detta förorsakar
den som lämnar ut uppgifterna betydande
merkostnader, ska kostnaderna dock ersättas.
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156 §

Rätten att lämna uppgifter för arbetstagarnas grupplivförsäkring
Arbetstagarnas livförsäkringspool, som
med fullmakt av livförsäkrings- och olycksfallsförsäkringsbolagen sköter ersättningsverksamheten i fråga om arbetstagarnas
grupplivförsäkring, och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar
som gäller erhållande av uppgifter, rätt att av
Statskontoret och den kommunala pensionsanstalten få namn på samt personbeteckning
och dödsdatum för avlidna arbetstagare som
haft en anställning som omfattas av denna
lag, deras förmånstagares namn och personbeteckningar samt andra motsvarande uppgifter som behövs för att avgöra huruvida
förutsättningarna för beviljande av ett försäkringsbelopp från grupplivförsäkringen uppfylls eller inte.
Också Statskontoret och den kommunala
pensionsanstalten har, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar
som gäller erhållande av uppgifter, rätt att få
de i 1 mom. avsedda uppgifterna för att behandla ekonomiskt stöd som motsvarar
grupplivförsäkring.

155 §
Rätten att lämna uppgifter för frivilligt
grupptilläggspensionsskydd
Utöver det som bestäms i offentlighetslagen har den kommunala pensionsanstalten,
utan hinder av sekretessbestämmelserna och
andra begränsningar som gäller erhållande av
uppgifter, rätt att till ett livförsäkringsbolag,
en pensionskassa och en pensionsstiftelse
lämna ut arbetstagarnas namn, adresser och
personbeteckningar, uppgifter om pensionsbeloppen och de faktorer som påverkar pensionsbeloppet samt övriga uppgifter som behövs för skötseln eller ordnandet av i 204 § i
lagen om pension för arbetstagare avsett frivilligt grupptilläggspensionsskydd i anslutning till pensionsskydd enligt nämnda lag.

157 §
Rätten att lämna uppgifter för utredning av
brott och missbruk
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har den kommunala pensionsanstalten och Statskontoret för utredande av brott och missbruk rätt att lämna ut
uppgifter som grundar sig på verkställigheten
av denna lag till ett ministerium, skatteförvaltningen och sådana anstalter eller sammanslutningar som har hand om det lagstadgade systemet för social trygghet och som
administrerar sociala trygghetsförmåner som
påverkas av en pension enligt denna lag.
——————————————
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Den kommunala pensionsanstalten har en
sådan rätt som avses i 1 mom. att lämna ut
uppgifter som nämns i 2 mom. och Statskontoret har rätt att lämna ut uppgifter som
nämns i 2 mom. 3 punkten även till polisoch åklagarmyndigheterna till den del uppgifterna är nödvändiga för att utreda brott
och väcka åtal.
——————————————
158 §
Rätten att lämna uppgifter till myndigheter
och till registeransvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet
Utöver det som bestäms i offentlighetslagen har Statskontoret och den kommunala
pensionsanstalten, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar
som gäller erhållande av uppgifter, rätt att
lämna ut uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag enligt följande:
1) till behöriga myndigheter och organ får
lämnas ut uppgifter som är nödvändiga för
att utföra uppgifter enligt EG:s förordning
om social trygghet eller en överenskommelse
om social trygghet,
2) till Skatteförvaltningen får lämnas ut
uppgifter som den behöver för att fullgöra sin
övervakningsskyldighet enligt lagen om förskottsuppbörd, om det finns skäl att misstänka att arbetsgivaren inte har fullgjort sin innehållningsskyldighet,
3) till en registeransvarig som bedriver
kreditupplysningsverksamhet får lämnas ut
sådana uppgifter om en arbetsgivares på denna lag grundade obetalda och utmätningsbara
pensionsavgifter som den registeransvarige
enligt lag har rätt att föra in i kreditupplysningsregistret.
159 §
Rätten att lämna uppgifter vidare
Utöver det som bestäms i offentlighetslagen har den kommunala pensionsanstalten,
utan hinder av sekretessbestämmelserna och
andra begränsningar som gäller erhållande av

uppgifter, rätt att lämna ut de uppgifter om
pension och pensionsrätt vilka erhållits från
Pensionsskyddscentralen eller en pensionsanstalt som sköter verkställigheten av arbetspensionslagarna och de uppgifter om försäkring vilka erhållits från Statskontoret till
Folkpensionsanstalten eller någon annan
mottagare som har rätt att få dessa uppgifter
med stöd av lag.
Statskontoret har i 1 mom. nämnd rätt att
lämna ut uppgifter som det med stöd av
148 § 1 mom. har fått av en arbetsgivare
samt uppgifter som det med stöd av 150 §
har fått till sådana pensionsanstalter som sköter verkställigheten av arbetspensionslagarna
och som med stöd av lag har rätt att få dessa
uppgifter av dem som lämnat nämnda uppgifter eller av Pensionsskyddscentralen.
Statskontoret ska innan det lämnar ut sådana uppgifter som avses i 2 mom. komma
överens med den kommunala pensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och de berörda
pensionsanstalterna om vilka av ovan nämnda uppgifter som kan lämnas vidare och till
vem de kan lämnas.
160 §
Ansvaret hos den som lämnar uppgifter vidare
——————————————
När Statskontoret eller den kommunala
pensionsanstalten lämnar uppgifter vidare enligt de grunder som föreskrivs i detta kapitel
ansvarar de för att innehållet i de uppgifter
som lämnas ut motsvarar de uppgifter som
erhållits av den som lämnat uppgifterna.
161 §
Rätten att lämna uppgifter med hjälp av teknisk anslutning
Statskontoret har, utöver det som i 29 § 3
mom. i offentlighetslagen bestäms om utlämnande av uppgifter genom en teknisk anslutning, rätt att öppna en teknisk anslutning
1) för den kommunala pensionsanstalten,
för en sammanslutning eller anstalt som
verkställer lagstadgad socialförsäkring och
för en besvärsinstans enligt denna lag till så-
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dana uppgifter i sina personregister som
sammanslutningen, anstalten eller besvärsinstansen med stöd av denna eller någon annan
lag har rätt att få för att fullgöra sina uppgifter,
2) för en myndighet som utför uppgifter
enligt EG:s förordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet
till sådana uppgifter som myndigheten i enlighet med 158 § 1 punkten har rätt att få,
3) för Folkpensionsanstalten och andra sådana mottagare av uppgifter som har rätt att
av en pensionsanstalt som sköter verkställigheten av arbetspensionslagarna få uppgifter
om försäkring,
4) för ett livförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse till sådana i
155 § avsedda uppgifter som behövs för
skötseln eller ordnandet av grupptilläggspensionsskydd samt för arbetstagarnas grupplivförsäkringspool, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller den kommunala pensionsanstalten till uppgifter som avses i 156 §, och
5) för en arbetsgivare för dennes fullgörande av sin skyldighet att lämna uppgifter som
avses i 148 §.
Statskontoret har också rätt att för den
kommunala pensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och andra pensionsanstalter
öppna en teknisk anslutning för lämnande av
uppgifter till arbetstagaren om hans eller
hennes pensionsskydd enligt denna lag.
——————————————
162 §
Att söka ändring i beslut av Statskontoret och
den kommunala pensionsanstalten
Ändring i ett beslut av Statskontoret får sökas genom besvär så som föreskrivs i detta
kapitel. Ändring i ett beslut som den kommunala pensionsanstalten har meddelat med
stöd av denna lag får sökas genom besvär så
som föreskrivs i den kommunala pensionslagen. Ansökan om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut som den kommunala pensionsanstalten har meddelat med stöd av
denna lag görs i enlighet med 162 § i lagen
om kommunala pensioner.
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162 a §
Sökande av ändring

För sökande av ändring finns besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolen. Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och
nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
(677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i lagen om försäkringsdomstolen (132/2003).
I ett beslut som Statskontoret har meddelat
med stöd av denna lag får en part söka ändring genom skriftliga besvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden så som
föreskrivs i denna lag och i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
I ett beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden meddelat i ett besvärsärende får en part och Statskontoret söka
ändring genom skriftliga besvär hos förvaltningsdomstolen så som föreskrivs i denna lag
och i förvaltningsprocesslagen.
174 a §
Beslut om beloppet av teoretisk pension
Om en arbetstagare har arbetat i två eller
flera EU- eller EES-länder och arbetstagaren
ansöker om folkpension, har han eller hon
rätt att på begäran få ett beslut om det belopp
av den teoretiska pension som den kommunala pensionsanstalten meddelar Folkpensionsanstalten för beräkning av hans eller
hennes folkpension.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Den kommunala pensionsanstalten fortsätter Statskontorets verksamhet i fråga om
uppgifterna enligt 143 § i denna lag.
Beloppet enligt 111 § i denna lag motsvarar värdet ett (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension
för arbetstagare.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

—————
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2.
Lag
om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 13 juni 2003 om kommunala pensioner (549/2003) 1 § 2 mom., 4 § 2,
13 och 14 punkten, 12 § 1 mom. 2 punkten, 120 § 4 mom., 137 §, rubriken till 146 § samt 2—
5 mom., rubriken för 147 §, det inledande stycket i 148 § 1 mom. samt 148 § 1 mom. 4—6
punkten, 149 § 1 mom. 4 punkten, 152 §, 153 § 1 och 4 mom., 155 §, 160 § 1 mom., 162 § 1
och 2 mom. och 166 §,
av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 260/2007, 4 § 2 punkten och 146 § 2 mom. sådana
de lyder i lag 713/2004, 4 § 13 och 14 punkten samt 160 § 1 mom. sådana de lyder i lag
1188/2003, 12 § 1 mom. 2 punkten, 153 § 1 mom., 155 § och 162 § 1 och 2 mom. sådana de
lyder i lag 1293/2006, 137 § sådan den lyder i lagarna 1006/2007 och 916/2008, 152 § sådant
det lyder i lag 921/2003 samt 153 § 4 mom. sådant det lyder i lag 638/2009, och
fogas till 1 §, sådan den lyder i nämnda lag 260/2007 och i lag 461/2008, ett nytt 3 mom.,
varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1188/2003, 713/2004 och 1293/2006, en ny 15 punkt, till lagen en ny 137 b och 141 a §,
till 147 § ett nytt 2 mom. och till 149 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda
lag, en ny 5 punkt som följer:
1§
Lagens syfte och pensionsanstaltens uppgifter
——————————————
Pensionsskyddet sköts av den offentligrättsliga kommunala pensionsanstalten som
utövar sin verksamhet under namnet Keva.
Pensionsanstalten har sin hemort i Helsingfors.
Bestämmelser om den kommunala pensionsanstaltens uppgifter vid verkställandet
av statens pensionsskydd finns i lagen om
statens pensioner (1295/2006).
——————————————
4§

tas av denna lag och lagen om statens pensioner,
——————————————
13) pensionsanstalter inom den offentliga
sektorn kommunala pensionsanstalten, Statskontoret, evangelisk-lutherska kyrkans centralfond och Folkpensionsanstalten i egenskap av den som sköter pensionerna för dess
anställda,
14) pensionsanstalter inom den privata sektorn pensionsanstalter som sköter pensionsskyddet enligt pensionslagarna för den privata sektorn,
15) statlig arbetsgivare i lagen om statens
pensioner avsedda statens ämbetsverk och inrättningar, statliga affärsverk samt sammanslutningar och inrättningar vilkas anställda omfattas av pensionsskydd enligt lagen om statens pensioner.

Allmänna definitioner
12 §
I denna lag avses med
——————————————
2) anställd alla personer som omfattas av
lagen samt i 11 kap. alla personer som omfat-

Ålderspension från offentliga pensionssystem
En anställd har rätt till ålderspension enligt
denna lag om han eller hon före 63 års ålder
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har fått ålderspension som för tiden före den
1 januari 1995 har ökat med 11/60 procent
per månad med stöd av
——————————————
2) lagen om statens pensioner eller lagstiftning som har samband med den,
——————————————
120 §
Återkrav av pension som betalats till för stort
belopp
——————————————
Till den del den kommunala pensionsanstalten utan grund har betalat pensioner eller
förmåner enligt lagen om statens pensioner,
fattas återkravsbeslutet av den kommunala
pensionsanstalten enligt vad som föreskrivs i
130 § i lagen om statens pensioner. Till den
del den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt enligt 7 kap.
utan grund har betalat pensioner eller förmåner enligt en annan pensionslag för den offentliga sektorn eller enligt pensionslagarna
för den privata sektorn, fattas återkravsbeslutet av den behöriga pensionsanstalten enligt
vad som föreskrivs i den lag som gäller den.
Den kommunala pensionsanstalten ska dock
ge en beslutssammanställning över de pensioner eller förmåner som återkrävs samt
återkräva beloppet. Om den kommunala pensionsanstalten sköter återkravet genom kvittning enligt 3 mom., ska såsom den pensionspost som avses där betraktas det sammanlagda beloppet av de pensionsposter som den
kommunala pensionsanstalten ska betala i
egenskap av sista pensionsanstalt.
——————————————
137 §
Tillsyn
Finansministeriet svarar för den allmänna
tillsynen över den kommunala pensionsanstaltens verksamhet.
Finansministeriet kan av särskilda skäl förordna en specialrevision av pensionsanstaltens förvaltning och räkenskaper.
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Finansministeriet tillsätter årligen en revisor som med hjälp av den kommunala pensionsanstaltens bokföring och annat material,
ska granska att de beräkningar som avses i
137 b § och som den kommunala pensionsanstalten har lämnat om den summa som behövs för betalningen av statens pensioner och
ersättningen för den kommunala pensionsanstaltens kostnader är riktiga och tillräckliga.
Revisorn ska vara antingen en av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR) eller en revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR). Vid revisionen
tillämpas revisionslagen (459/2007.
137 b §
Betalning av statens pensionsutgifter och ersättning av den kommunala pensionsanstaltens kostnader
Staten betalar i förskott till den kommunala
pensionsanstalten det belopp som behövs för
att betala de förmåner som avses i lagen om
statens pensioner. Om beloppet av de faktiska kostnaderna är större eller mindre än det
uppskattade beloppet, ska skillnaden beaktas
i betalningen för det år som följer på året då
det slutliga beloppet fastställdes.
Statskontoret betalar ersättning för skötseln
av de uppgifter som föreskrivs i 143 § till
den kommunala pensionsanstalten av arbetsgivarens pensionsavgift. Finansministeriet
fastställer det ersättningsbelopp i euro som
betalas i förskott till den kommunala pensionsanstalten. Den kommunala pensionsanstalten lägger fram en beräkning av ersättningens storlek för finansministeriet. Ersättningsbeloppet beräknas till en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet enligt 6 § i lagen
om grunderna för avgifter till staten
(150/1992). Ersättningen betalas i månatliga,
lika stora poster enligt en förhandsberäkning
av beloppet av kostnaderna för året i fråga.
Om beloppet av de faktiska kostnaderna är
större eller mindre än det uppskattade beloppet, ska skillnaden beaktas i ersättningen för
det år som följer på året då det slutliga beloppet fastställdes.
Finansministeriet bedömer med fem års
mellanrum hur de mål som ställts för kost-
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nadseffektiviteten och kvalitetsnivån på skötseln av statens pensioner har förverkligats. I
detta syfte ska den kommunala pensionsanstalten ge in tillräckliga uppgifter till finansministeriet.
Närmare bestämmelser om överföring av
de medel som behövs för betalning av statens
pensioner och om ersättning för kostnader till
den kommunala pensionsanstalten utfärdas
genom förordning av statsrådet.
141 a §
Samarbetsdelegationen
Vid den kommunala pensionsanstalten
finns en samarbetsdelegation som har till
uppgift att följa verkställigheten av pensionsskyddet enligt statens pensionssystem och
den evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem i den kommunala pensionsanstalten
och främja informationen mellan de instanser
som är företrädda i delegationen. Delegationen behandlar riktlinjerna för verkställigheten av pensionsskyddet och dess utveckling,
och delegationen kan komma med förslag om
framtida mål och utvecklingen av verksamheten.
Delegationen har en ordförande och nio
andra medlemmar. Finansministeriet förordnar medlemmarna för fyra år i sänder. Av
medlemmarna ska två företräda finansministeriet, två den kommunala pensionsanstalten, två Statskontoret, två arbetsgivare som
omfattas av lagen om statens pensioner och
en Kyrkans centralfond. Finansministeriet
förordnar en av medlemmarna till ordförande.

146 §
Medlemssamfunds och statliga arbetsgivares
skyldighet att lämna uppgifter
——————————————
Utöver det som bestäms i 1 mom. är medlemssamfunden och de statliga arbetsgivarna
skyldiga att på begäran lämna pensionsanstalten och en besvärsinstans som avses i

denna lag alla de uppgifter om en anställds
arbete och förhållanden i arbetet samt övriga
motsvarande uppgifter som kan erhållas av
medlemssamfunden eller de statliga arbetsgivarna och som är nödvändiga för ordnandet
av pensionsskyddet och för avgörandet av ett
anhängigt pensionsärende eller i övrigt är
nödvändiga vid fullgörandet av åligganden
enligt denna lag.
Då ett medlemssamfund eller en statlig arbetsgivare ombeds lämna uppgifter som behövs för behandlingen av pensionssökandens
pensions- eller rehabiliteringsärende får till
medlemssamfundet och den statliga arbetsgivaren utan pensionssökandens samtycke lämnas endast de sekretessbelagda uppgifter om
honom eller henne som är nödvändiga för att
precisera vilka uppgifter som behövs vid beslutsfattandet i de nämnda ärendena.
Pensionsanstalten har rätt att i medlemssamfundens och de statliga arbetsgivarnas
handlingar granska riktigheten av de uppgifter som avses i 1 och 2 mom.
Pensionsanstalten för register över de uppgifter som den får med stöd av denna paragraf och 144 § och som påverkar rätten till
pension för personer som omfattas av denna
lag och lagen om statens pensioner. Pensionsanstalten har rätt att utfärda föreskrifter
för medlemssamfunden om när och i vilken
form uppgifter ska lämnas till pensionsanstalten.

147 §
Lämnande av uppgifter till medlemssamfund
och statliga arbetsgivare
——————————————
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har den kommunala pensionsanstalten rätt att för bokföring och löneadministration samt för kontroll av pensionsavgifter till en statlig arbetsgivare lämna ut
uppgifter om pension som den beviljat enligt
lagen om statens pensioner samt andra uppgifter som behövs för ovan nämnda ändamål.
Pensionsanstalten har också rätt att meddela
den arbetsgivare från vars tjänst en arbetsta-
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gare avgår med pension uppgifter om slaget
av pension enligt lagen om statens pensioner
samt tidpunkten för pensionens början och
slut för att kunna avsluta anställningen.
148 §
Pensionsanstaltens rätt att lämna uppgifter
Utöver det som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har den
kommunala pensionsanstalten rätt att, utan
hinder av sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, lämna uppgifter som grundar sig på
verkställigheten av denna lag och lagen om
statens pensioner enligt följande:
——————————————
4) till ministerierna, skatteförvaltningen
och inrättningar och sammanslutningar som
sköter lagstadgade system för social trygghet
och som har hand om en socialskyddsförmån
som påverkas av en förmån enligt denna lag
eller lagen om statens pensioner får i fråga
om en person som erhållit en förmån enligt
denna lag eller lagen om statens pensioner
utlämnas personbeteckning och övriga identifieringsuppgifter, uppgifter om utbetalade
förmåner, uppgifter om arbetsgivaren och
andra härmed jämförbara uppgifter som är
nödvändiga för sådan sammanställning av
personuppgifter som utförs i syfte att utreda
brott och missbruk som riktar sig mot socialskyddet och för andra tillsynsåtgärder av engångskaraktär, samt till polismyndigheterna
och åklagarmyndigheterna ovan nämnda
uppgifter som är nödvändiga för utredande
av brott och väckande av åtal; uppgifter om
hälsotillstånd eller uppgifter som är avsedda
att beskriva grunderna för en persons behov
av socialvård får dock inte utlämnas,
5) till skatteförvaltningen får utlämnas de
uppgifter som är nödvändiga för uppfyllandet
av den övervakningsskyldighet som föreskrivs i lagen om förskottsuppbörd, om det
finns skäl att misstänka att medlemssamfundet eller den statliga arbetsgivaren inte har
fullgjort sin innehållningsskyldighet,
6) till arbetstagarnas grupplivförsäkringspool, som med fullmakt av livförsäkringsoch olycksfallsförsäkringsbolagen sköter er-
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sättningsverksamheten gällande arbetstagarnas grupplivförsäkring, och till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får i fråga om
tjänsteinnehavare och arbetstagare som varit
anställda i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande som omfattas av denna lag eller lagen
om statens pensioner och som avlidit utlämnas namn, personbeteckning, dödsdatum,
uppgifter om tjänste- och arbetsavtalsförhållandena, förmånstagarnas namn och personbeteckningar samt övriga motsvarande uppgifter som behövs när det avgörs huruvida
förutsättningarna för beviljande av ett försäkringsbelopp från grupplivförsäkringen uppfylls, samt motsvarande uppgifter till statskontoret för behandling av ekonomiskt stöd
som motsvarar grupplivförsäkring,
——————————————
149 §
Teknisk anslutning
Den kommunala pensionsanstalten har, utöver det som bestäms i 29 § 3 mom. lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet, rätt att öppna en teknisk anslutning
——————————————
4) för ett livförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse för utlämnande av uppgifter som avses i 148 § 1 mom.
7—9 punkten,
5) för Statskontoret till sådana uppgifter
som det enligt 150 § i lagen om statens pensioner har rätt till och som det nödvändigt
behöver vid skötseln av de uppgifter som avses i 143 § i den lagen.
——————————————
152 §
Uppgifter om rehabilitering till Folkpensionsanstalten
Den kommunala pensionsanstalten ska underrätta Folkpensionsanstalten om rehabiliteringsåtgärder som avses i 17 § i denna lag
och i 24 § i lagen om statens pensioner och
om beslut som gäller rehabiliteringspenning
och rehabiliteringstillägg.
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153 §
Sökande av ändring

Ändring i den kommunala pensionsanstaltens beslut i pensionsärenden får sökas genom besvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Bestämmelser om nämnden
och dess medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. På
den kommunala pensionsanstaltens beslut enligt lagen om statens pensioner tillämpas vad
som i detta kapitel föreskrivs om beslut.
——————————————
På en beslutssammanställning som den
kommunala pensionsanstalten har gett i
egenskap av sådan sista pensionsanstalt som
avses i denna lag eller i lagen om statens
pensioner tillämpas vad som i detta kapitel
föreskrivs om beslut. När den kommunala
pensionsanstaltens beslut ingår i en beslutssammanställning som en annan pensionsanstalt gett i egenskap av sista pensionsanstalt,
söks ändring och behandlas besvärsärendet
enligt vad som föreskrivs i en annan pensionslag för den offentliga sektorn eller i en
pensionslag för den privata sektorn. I sådana
fall ska den andra pensionsanstalten inom
den offentliga sektorn eller pensionsanstalten
inom den privata sektorn inhämta yttrande
om besvären av den kommunala pensionsanstalten till den del besvären gäller pensionsskydd enligt denna lag eller lagen om statens
pensioner. Yttrande behöver inte inhämtas
om besvären enbart gäller bedömning av arbetsförmågan.
155 §
Sökande av ändring i det sammanfattande
meddelandet om EU-beslut
En part som har varit försäkrad i två eller
flera EU-länder och som är missnöjd med en
pensionsanstalts beslut enligt denna lag eller
lagen om statens pensioner, får söka ändring
i beslutet efter att ha fått det sammanfattande
meddelande som avses i artikel 48 i rådets
förordning (EEG) nr 574/72 gällande tilllämpningen av EG:s förordning om social
trygghet, till vilket meddelande fogats alla

EU-länders beslut. Ändring i pensionsanstaltens beslut om förutsättningarna för erhållande av invalidpension söks dock enligt vad
som föreskrivs i denna lag.
160 §
Sökande av ändring i beslutssammanställning
En besvärsskrift som gäller en beslutssammanställning som den kommunala pensionsanstalten har gett i egenskap av sådan
sista pensionsanstalt som avses i denna lag
eller i lagen om statens pensioner ska lämnas
till den kommunala pensionsanstalten inom
den tid som föreskrivs i 157 § 1 mom. Den
kommunala pensionsanstalten ska begära utlåtande om besvären av någon annan pensionsanstalt inom den offentliga sektorn eller
av en pensionsanstalt inom den privata sektorn till den del besvären gäller pensionsskydd som sköts av dessa. Gäller överklagandet av en beslutssammanställning enbart
bedömning av arbetsförmågan, begärs utlåtande endast av pensionsanstalten inom den
privata sektorn och endast om det är fråga
om en situation som avses i 105 §.
——————————————
162 §
Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut
Om ett lagakraftvunnet beslut om pension
vilket den kommunala pensionsanstalten gett
med stöd av denna lag eller lagen om statens
pensioner grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på framställning av den kommunala pensionsanstalten eller på ansökan av
den som saken gäller undanröja beslutet och
bestämma att ärendet ska behandlas på nytt.
Ansökan om undanröjande av ett beslut ska
göras inom fem år från det att beslutet har
vunnit laga kraft. Av synnerligen vägande
skäl kan ett beslut undanröjas på ansökan
som gjorts även efter utgången av den föreskrivna tiden. Besvärsnämnden för arbets-
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pensionsärenden ska ge parten tillfälle att bli
hörd innan ärendet avgörs.
Om ett lagakraftvunnet beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden gett
med stöd av denna lag eller lagen om statens
pensioner grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på framställning av den kommunala pensionsanstalten eller på ansökan av den som saken gäller,
efter att ha hört de övriga parterna, undanröja
beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen ska ge
parten tillfälle att bli hörd innan ärendet avgörs. På de grunder som nämns ovan kan försäkringsdomstolen också undanröja sitt eget
beslut och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt.
——————————————
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och andra försäkrings- och pensionsanstalter
avtala om samarbete och om ersättande av
kostnaderna för samarbetet.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Utöver den ersättning som avses i 137 b §
2 mom. betalar staten år 2011 till den kommunala pensionsanstalten ersättning för sådana kostnader som uppkommit före denna
lags ikraftträdande och som pensionsanstalten orsakas av den överföring av verkställigheten av statens pensionsskydd som föreskrivs i denna lag. Ersättningen beräknas till
en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet
enligt vad som föreskrivs i 137 b § 2 mom.
Dessutom betalar staten ersättning för sådana
tidigare anskaffade datasystem som används
för verkställigheten av statens pensionsskydd
och vilkas anskaffningskostnader inte längre
till någon del ingår i den beräkning av själv166 §
kostnadsvärdet som avses i 137 b § 2 mom.
Bestämmelser om grunderna för ersättningarnas belopp och betalningstidpunkterna utSamarbete
färdas genom förordning av statsrådet.
Den kommunala pensionsanstalten kan
Åtgärder som verkställigheten av lagen förmed Statskontoret, Pensionsskyddscentralen utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
—————
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3.
Lag
om ändring av 2 § i lagen om statskontoret

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 15 februari 1991 om statskontoret (305/1991) 2 § 1 mom. 3 punkten
och 3 mom., sådana de lyder i lag 317/2009, som följer:
2§
Om det inte föreskrivs något annat om behörigheten, har Statskontoret till uppgift att
——————————————
3) handlägga statens skadeståndsärenden
och de av statens pensionsärenden som i
143 § i lagen om statens pensioner
(1295/2006) föreskrivs för Statskontoret.
——————————————
Statskontoret kan även tillhandahålla
kundgrupper utanför statsförvaltningen sådan
service som avses i 1 mom. 1 punkten samt
behövlig stödservice som den kräver till den
del servicen inte innebär utövande av offentlig makt.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Tjänstemän som är anställda vid Statskontoret och som sköter uppgifter som gäller
verkställighet av statens pensionsskydd blir
anställda vid den kommunala pensionsanstalten vid denna lags ikraftträdande om de inte
motsätter sig överföringen senast två månader innan lagen träder i kraft. Visstidsanställda som vid Statskontoret sköter uppgifter
som gäller verkställighet av pensionsskyddet
anställs vid den kommunala pensionsanstalten tills deras visstidsanställning går ut.
Tjänsterna vid Statskontoret dras in och
tjänsteförhållanden som grundar sig på dem
upphör utan uppsägning vid denna lags
ikraftträdande. På den personal som överförs
tillämpas den kommunala pensionsanstaltens
anställningsvillkor från det att lagen har trätt
i kraft.

Den som vid denna lags ikraftträdande har
övergått från anställning vid Statskontoret till
anställning vid den kommunala pensionsanstalten betraktas i fråga om sin anställning
vid staten före överföringen som gammal
förmånstagare enligt 1 § 4 mom. i lagen om
statens pensioner (280/1966). En förutsättning är att personen den 31 december 1992
hade en fortlöpande anställning som omfattas
av statens pensionsskydd och att denna anställning fortgår oavbrutet fram till tidpunkten för överföringen. Dessutom ska den anställning som följer på anställningen hos staten och som omfattas av lagen om kommunala pensioner på det sätt som avses i 26 mom.
i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om
ändring av lagen om kommunala pensioner
(713/2004) fortgå oavbrutet fram till den
pensionsålder som motsvarar den personliga
pensionsåldern enligt 15 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen
om statens pensioner (679/2004). I sjukpensionsfall ska anställningen fortgå oavbrutet
fram till dess arbetsoförmågan börjar. Om
personen övergår från anställning som omfattas av lagen om kommunala pensioner tillbaka till anställning hos staten, tillämpas detta
moment, förutsatt att anställningen som omfattas av statens pensionsskydd fortgår oavbrutet fram till den personliga pensionsåldern
enligt 15 mom. i ikraftträdandebestämmelsen
i lagen om ändring av lagen om statens pensioner (679/2004).
För en arbetstagare som vid ikraftträdandet
av denna lag har övergått från anställning vid
Statskontoret till anställning vid den kommunala pensionsanstalten beaktas vid be-
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dömningen av villkoren för erhållande av
deltidspension enligt 14 § 1 mom. 2 punkten
i lagen om kommunala pensioner också den
anställning som omfattas av lagen om statens
pensioner.
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Statskontoret har rätt att i samband med lagens ikraftträdande till den kommunala pensionsanstalten till ett lägre värde än det gängse värdet överlåta lös egendom och immateriella tillgångar som skaffats för skötseln av
statens arbetspensionsskydd.
—————
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4.
Lag
om ändring av 1 och 18 § i lagen om pension för riksdagsmän

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 14 juli 1967 om pension för riksdagsmän (329/1967) 1 § 2 mom. och
18 § 3 mom., av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 271/2009, som följer:
1§
——————————————
Pensionsskyddet för riksdagsledamöter
sköts av den kommunala pensionsanstalten.

begäran avgiftsfritt lämna den kommunala
pensionsanstalten sådana uppgifter som de
förfogar över och som kan inverka på avgörandet av ett pensionsärende som är under
behandling, likväl med iakttagande av vad
som i någon annan lag bestäms om tystnadsplikt. För läkarutlåtande och läkarintyg ska
dock betalas skälig ersättning.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .

18 §
——————————————
Kommunens eller andra offentligrättsliga
samfunds myndigheter och inrättningar, Pensionsskyddscentralen, försäkrings- och pensionsanstalter samt sjukhus är skyldiga att på
—————
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5.
Lag
om ändring av 4 § i lagen om familjepension efter riksdagsmän

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 9 februari 1990 om familjepension efter riksdagsmän (107/1990) 4 §
som följer:
4§
———
Den kommunala pensionsanstalten ska dra
Denna lag träder i kraft den
försorg om familjepensionsskyddet.
—————

20 .

Helsingfors den 12 februari 2010
Republikens President

TARJA HALONEN

Kommun- och förvaltningsminister Mari Kiviniemi

RP 4/2010 rd

50

Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 22 december 2006 om statens pensioner (1295/2006) 32 §, 130 § 3
mom., 161 § 2 mom., 163 §, 167 § 2, 3 och 5 mom. och 168 § 3 mom.,
ändras 18 §, 20 § 1 mom., 25 § 2 mom., 37 §, 42 § 2 mom., 43 och 44 §, 45 § 1 mom., 48
och 49 §, 51 §, 74 § 2 mom., 86 § 4 mom., 91 §, 93 § 2 mom., 100 § 1 mom., 101—103 §, 104
§ 2 mom., 105 §, 106 § 1 mom., 107 och 108 §, 109—112 och 113 §, 115 § 1 mom., 116 § 2
och 3 mom., 117 § 1, 2 och 5 mom., 118 § 1 mom., 119 §, 120 § 1 och 4 mom., 122 § 1—3
och 5 mom., 123 och 124 §, 125 § 1 mom., 128 §, 130 § 1 och 2 mom., 131 och 132 §, 135 §
1 mom., 143 §, 143 b §, 145—147 §, 148 § 2 mom., 149 och 150 §, 151 § 1 mom., 154—156
§, 157 § 1 och 3 mom., 158 och 159 §, 160 § 2 mom., 161 § 1 och 3 mom. samt 162 § och 174
a §,
av dem 107 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1189/2007, 108 § och 122 § 2 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, 122 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1209/2008, 143 b § sådan
den lyder i lag 1115/2007, 150 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1035/2008 och 174 a §
sådan den lyder i sistnämnda lag, samt
fogas till 106 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 162 a § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
18 §

18 §

Deltidspensionstagarens anmälningsskyldighet

Deltidspensionstagarens anmälningsskyldighet

Den som får deltidspension är skyldig att
Den som får deltidspension är skyldig att
underrätta Statskontoret om
underrätta den kommunala pensionsanstalten
om
1) förändringar i sina arbetstidsarrange1) förändringar i sina arbetstidsarrangemang,
mang,
2) andra än tjänstekollektivsavtals- eller
2) andra än tjänstekollektivavtals- eller kolkollektivavtalsenliga lönejusteringar,
lektivavtalsenliga lönejusteringar,
3) att ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållan3) att ett tjänste- eller arbetsavtalsförhålde eller företagarverksamhet upphör eller att lande eller företagarverksamhet upphör eller
ett nytt tjänste- eller arbetsavtalsförhållande att ett nytt tjänste- eller arbetsavtalsförhåleller ny verksamhet inleds,
lande eller ny verksamhet inleds,
4) förändringar i företagarverksamheten,
4) förändringar i företagarverksamheten,
5) att en ny arbetspension eller en motsva5) att en ny arbetspension eller en motsvarande förmån som beviljats i ett EU- eller rande förmån som beviljats i ett EU- eller
EES-land börjar,
EES-land börjar,
6) över sex veckor lång frånvaro från arbe6) över sex veckor lång frånvaro från arbetet, om frånvaron inte beror på semester eller tet, om frånvaron inte beror på semester eller
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sådan sjukdom på basis av vilken deltidspensionstagaren får dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, lön för sjukdomstid, dagpenning som grundar sig på bestämmelserna i lagen om olycksfallsförsäkring eller ersättning
för inkomstbortfall beviljad med stöd av lagen om trafikförsäkring, och
7) att en primär förmån börjar eller förändras.

sådan sjukdom på basis av vilken deltidspensionstagaren får dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, lön för sjukdomstid, dagpenning som grundar sig på bestämmelserna i
lagen om olycksfallsförsäkring eller ersättning för inkomstbortfall beviljad med stöd av
lagen om trafikförsäkring,
7) att en primär förmån börjar eller förändras.

20 §

20 §

Avbrytande av utbetalningen av deltidspension

Avbrytande av utbetalningen av deltidspension

Om arbetstagarens inkomst av deltidsarbete
eller tiden för frånvaro från arbetet tillfälligt
förändras så att villkoren i 14 § 1 mom. 3 och
4 punkten för deltidsarbete inte uppfylls, avbryts utbetalningen av deltidspensionen efter
meddelande från pensionstagaren eller på
Statskontorets initiativ. Utbetalningen avbryts
från ingången av följande möjliga betalningsperiod, förutsatt att orsaken till betalningsavbrottet fortfarande föreligger. Utbetald deltidspension återkrävs enligt 130 § för den tid
under vilken villkoren för erhållande av deltidspension inte uppfyllts.

Om arbetstagarens inkomst av deltidsarbete
eller tiden för frånvaro från arbetet tillfälligt
förändras så att villkoren i 14 § 1 mom. 3 och
4 punkten för deltidsarbete inte uppfylls, avbryts utbetalningen av deltidspensionen efter
meddelande från pensionstagaren eller på den
kommunala pensionsanstaltens initiativ. Utbetalningen avbryts från ingången av följande möjliga betalningsperiod, förutsatt att orsaken till betalningsavbrottet fortfarande föreligger. Utbetald deltidspension återkrävs
enligt 130 § för den tid under vilken villkoren för erhållande av deltidspension inte uppfyllts.
——————————————

——————————————
25 §

25 §

Yrkesinriktad rehabilitering och rehabiliteringsplan

Yrkesinriktad rehabilitering och rehabiliteringsplan

——————————————
Innan den yrkesinriktade rehabiliteringen
inleds skall arbetstagaren ha en rehabiliteringsplan. Statskontoret kan stödja utarbetandet av planen.

——————————————
Innan den yrkesinriktade rehabiliteringen
inleds ska arbetstagaren ha en rehabiliteringsplan. Den kommunala pensionsanstalten
kan stödja utarbetandet av planen.

32 §
Statskontorets anmälningsskyldighet
Statskontoret skall underrätta Folkpensionsanstalten om yrkesinriktad rehabilitering samt om sådana beslut som gäller rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg.

(upphävs)

RP 4/2010 rd
Föreslagen lydelse

52
Gällande lydelse
37 §

37 §

Utredning av rehabiliteringsmöjligheterna

Utredning av rehabiliteringsmöjligheterna

Innan Statskontoret fattar beslut om invaInnan den kommunala pensionsanstalten
lidpension skall det försäkra sig om att arbets- fattar beslut om invalidpension ska den förtagarens möjligheter till rehabilitering har säkra sig om att arbetstagarens möjligheter
klarlagts.
till rehabilitering har klarlagts.
42 §

42 §

Tid för vilken rehabiliteringsstöd beviljas

Tid för vilken rehabiliteringsstöd beviljas

——————————————
När rehabiliteringsstöd beviljas skall Statskontoret försäkra sig om att en vård- eller rehabiliteringsplan har utarbetats för arbetstagaren. Rehabiliteringsstöd kan beviljas en arbetsoförmögen arbetstagare även för den tid
vård- eller rehabiliteringsplanen håller på att
tas fram.

——————————————
När rehabiliteringsstöd beviljas ska den
kommunala pensionsanstalten försäkra sig
om att en vård- eller rehabiliteringsplan har
utarbetats för arbetstagaren. Rehabiliteringsstöd kan beviljas en arbetsoförmögen arbetstagare även för den tid vård- eller rehabiliteringsplanen håller på att tas fram.

43 §

43 §

Invalidpensionstagarens anmälningsskyldighet

Invalidpensionstagarens anmälningsskyldighet

Den som får invalidpension är skyldig att
underrätta Statskontoret om att han eller hon
återfått arbetsförmågan, om att han eller hon
börjar förvärvsarbeta och om att rehabiliteringen avbrutits.

Den som får invalidpension är skyldig att
underrätta den kommunala pensionsanstalten
om att han eller hon återfått arbetsförmågan,
om att han eller hon börjar förvärvsarbeta
och om att rehabiliteringen avbrutits.

44 §

44 §

Utredning av fortsatt arbetsoförmåga

Utredning av fortsatt arbetsoförmåga

Om Statskontoret har grundad anledning att
anta att invalidpensionstagaren åter är arbetsförmögen är pensionstagaren, om Statskontoret så bestämmer, skyldig att för utredning av
om arbetsoförmågan fortgår låta undersöka
sig hos en av Statskontoret angiven legitimerad läkare eller på en rehabiliteringsanstalt eller en undersökningsinrättning som anvisas
av Statskontoret. Statskontoret skall då ersätta
skäliga kostnader för undersökningen och
eventuella resor.

Om den kommunala pensionsanstalten har
grundad anledning att anta att invalidpensionstagaren åter är arbetsförmögen är pensionstagaren, om den kommunala pensionsanstalten så bestämmer, skyldig att för utredning av om arbetsoförmågan fortgår låta undersöka sig hos en av den kommunala pensionsanstalten angiven legitimerad läkare eller på en rehabiliteringsanstalt eller en undersökningsinrättning som anvisas av den kommunala pensionsanstalten. Den kommunala
pensionsanstalten ska då ersätta skäliga kostnader för undersökningen och eventuella resor.
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45 §

45 §

Översyn av rätten till invalidpension

Översyn av rätten till invalidpension

Om invalidpensionstagarens arbetsförmåga
förändras, ses rätten till invalidpension över
på hans eller hennes ansökan eller på Statskontorets initiativ.
——————————————

Om invalidpensionstagarens arbetsförmåga
förändras, ses rätten till invalidpension över
på hans eller hennes ansökan eller på den
kommunala pensionsanstaltens initiativ.
——————————————

48 §

48 §

Avbrott i utbetalningen av invalidpension

Avbrott i utbetalningen av invalidpension

Utbetalningen av invalidpension kan avbrytas, om pensionstagaren
1) är i förvärvsarbete och inkomsten av detta arbete tillfälligt överstiger 60 procent av
den stabiliserade genomsnittliga inkomsten
för tiden innan arbetsoförmågan började,
2) inte samtycker till undersökning som
Statskontoret förelagt honom eller henne i enlighet med 44 §, förutom om det finns ett
godtagbart skäl till detta,

Utbetalningen av invalidpension kan avbrytas, om pensionstagaren
1) är i förvärvsarbete och inkomsten av detta arbete tillfälligt överstiger 60 procent av
den stabiliserade genomsnittliga inkomsten
för tiden innan arbetsoförmågan började,
2) inte samtycker till undersökning som
den kommunala pensionsanstalten förelagt
honom eller henne i enlighet med 44 §, förutom om det finns ett godtagbart skäl till detta,
3) inte lämnar resultaten av den undersök3) inte lämnar resultaten av den undersökning som avses i 44 § till Statskontoret inom ning som avses i 44 § till den kommunala
en skälig tid som Statskontoret sätter ut, eller pensionsanstalten inom en skälig tid som
pensionsanstalten sätter ut, eller
4) utan giltigt skäl vägrar delta i rehabiliter4) utan giltigt skäl vägrar delta i rehabilitering eller utbildning som Statskontoret ordnar. ing eller utbildning som den kommunala pensionsanstalten ordnar.
49 §

49 §

Justering, indragning eller avbrytande av invalidpension retroaktivt

Justering, indragning eller avbrytande av invalidpension retroaktivt

Pensionen kan dras in eller justeras eller utbetalningen av den kan avbrytas retroaktivt
för högst ett år. Denna tid beräknas från ingången av kalendermånaden efter den under
vilken pensionstagaren ansökt om justering
eller Statskontoret vidtagit justeringsåtgärder.
Om utbetalningen av invalidpension har avbrutits, justeras eller indras dock pensionen
från tidpunkten för avbrytandet.

Pensionen kan dras in eller justeras eller
utbetalningen av den kan avbrytas retroaktivt
för högst ett år. Denna tid beräknas från ingången av kalendermånaden efter den under
vilken pensionstagaren ansökt om justering
eller den kommunala pensionsanstalten vidtagit justeringsåtgärder. Om utbetalningen av
invalidpension har avbrutits, justeras eller indras dock pensionen från tidpunkten för avbrytandet.
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51 §

51 §

Hänvisning till rehabilitering

Hänvisning till rehabilitering

Avslås en ansökan om invalidpension eller
arbetspensionsrehabilitering, skall Statskontoret i samarbete med dem som tillhandahåller
rehabiliteringstjänster se till att arbetstagaren
ges information om andra rehabiliteringsmöjligheter och hänvisas till annan rehabilitering
eller någon annan service som motsvarar hans
eller hennes rehabiliteringsbehov. Statskontoret skall dessutom iaktta lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen (497/2003).

Avslås en ansökan om invalidpension eller
arbetspensionsrehabilitering, ska den kommunala pensionsanstalten i samarbete med
dem som tillhandahåller rehabiliteringstjänster se till att arbetstagaren ges information
om andra rehabiliteringsmöjligheter och hänvisas till annan rehabilitering eller någon annan service som motsvarar hans eller hennes
rehabiliteringsbehov. Den kommunala pensionsanstalten ska dessutom iaktta lagen om
klientsamarbete
inom
rehabiliteringen
(497/2003).

74 §

74 §

Inverkan på pensionsbeloppet av ändringar
av en primär förmån

Inverkan på pensionsbeloppet av ändringar
av en primär förmån

——————————————
Pensionen justeras från den tidpunkt vid
vilken en förmån som avses i 1 mom. beviljas
eller från den tidpunkt vid vilken beloppet av
förmånen eller en pension enligt denna lag
ändras. Om pensionstagaren beviljas en i 73 §
3 mom. avsedd förmån från utlandet eller beloppet av en sådan förmån ändras, justeras
pensionsbeloppet från ingången av kalendermånaden efter den under vilken Statskontoret
får kännedom om att en sådan förmån beviljas eller ändras.
——————————————

——————————————
Pensionen justeras från den tidpunkt vid
vilken en förmån som avses i 1 mom. beviljas eller från den tidpunkt vid vilken beloppet
av förmånen eller en pension enligt denna lag
ändras. Om pensionstagaren beviljas en i
73 § 3 mom. avsedd förmån från utlandet eller beloppet av en sådan förmån ändras, justeras pensionsbeloppet från ingången av kalendermånaden efter den under vilken den
kommunala pensionsanstalten får kännedom
om att en sådan förmån beviljas eller ändras.
——————————————

86 §

86 §

Minskning av efterlevandepension

Minskning av efterlevandepension

——————————————
Om Statskontoret meddelar beloppet av den
efterlevande makens kalkylerade pension till
en annan pensionsanstalt för fastställande av
efterlevandepensionen enligt en annan arbetspensionslag, har den efterlevande maken
rätt att av Statskontoret på begäran få ett beslut om beloppet av den kalkylerade pensionen.

——————————————
Om den kommunala pensionsanstalten
meddelar beloppet av den efterlevande makens kalkylerade pension till en annan pensionsanstalt för fastställande av efterlevandepensionen enligt en annan arbetspensionslag,
har den efterlevande maken rätt att av den
kommunala pensionsanstalten på begäran få
ett beslut om beloppet av den kalkylerade
pensionen.
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91 §

91 §

Anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldighet

Den som får efterlevandepension är skyldig
Den som får efterlevandepension är skyldig
att underrätta Statskontoret om att han eller att underrätta den kommunala pensionsanhon har ingått äktenskap.
stalten om att han eller hon har ingått äktenskap.
Om ett barn som får barnpension ges som
Om ett barn som får barnpension ges som
adoptivbarn till någon annan än förmånslåta- adoptivbarn till någon annan än förmånslåtarens efterlevande make eller dennes make, är rens efterlevande make eller dennes make, är
barnets adoptivföräldrar skyldiga att underrät- barnets adoptivföräldrar skyldiga att underta Statskontoret om adoptionen.
rätta den kommunala pensionsanstalten om
adoptionen.
93 §

93 §

Engångsbetalning av efterlevandepension

Engångsbetalning av efterlevandepension

——————————————
Grunden för beloppet är den månadspension som senast har utbetalats eller, om Statskontoret är sista pensionsanstalt enligt 7 kap.,
det sammanlagda beloppet av de pensioner
Statskontoret betalat per månad.

——————————————
Grunden för beloppet är den månadspension som senast har utbetalats eller, om den
kommunala pensionsanstalten är sista pensionsanstalt, det sammanlagda beloppet av de
pensioner den kommunala pensionsanstalten
betalat per månad.

100 §

100 §

Ansökan om pension

Ansökan om pension

Pension skall sökas hos Statskontoret på en
Pension ska sökas hos den kommunala
för ändamålet fastställd blankett. Till ansökan pensionsanstalten på en för ändamålet fastskall fogas den utredning som behövs för att ställd blankett. Till ansökan ska fogas den utpensionsärendet skall kunna avgöras.
redning som behövs för att pensionsärendet
ska kunna avgöras.
——————————————
——————————————
101 §

101 §

Utredning av hälsotillståndet hos den som
ansöker om invalidpension

Utredning av hälsotillståndet hos den som
ansöker om invalidpension

Den som ansöker om invalidpension skall
tillställa Statskontoret ett läkarutlåtande om
sitt hälsotillstånd. Utlåtandet skall innehålla
en vård- eller rehabiliteringsplan. Statskontoret kan dock också godkänna ett läkarutlåtande av annat slag eller en motsvarande utredning. Om sökanden vårdas på sjukhus eller
om det finns något annat särskilt skäl till det,

Den som ansöker om invalidpension ska
lämna ett läkarutlåtande om sitt hälsotillstånd till den kommunala pensionsanstalten.
Utlåtandet ska innehålla en vård- eller rehabiliteringsplan. Den kommunala pensionsanstalten kan dock också godkänna ett läkarutlåtande av annat slag eller en motsvarande utredning. Om sökanden vårdas på sjukhus el-
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kan Statskontoret inhämta ett läkarutlåtande ler om det finns något annat särskilt skäl till
också på egen bekostnad.
det, kan den kommunala pensionsanstalten
inhämta ett läkarutlåtande också på egen bekostnad.
Den som ansöker om invalidpension är, om
Den som ansöker om invalidpension är, om
Statskontoret så bestämmer, skyldig att för ut- den kommunala pensionsanstalten så beredning av hur mycket arbetsförmågan är stämmer, skyldig att för utredning av hur
nedsatt låta sig undersökas hos en av Stats- mycket arbetsförmågan är nedsatt låta sig
kontoret namngiven legitimerad läkare eller undersökas hos en av den kommunala penpå en rehabiliteringsanstalt eller en undersök- sionsanstalten namngiven legitimerad läkare
ningsinrättning som anvisas av Statskontoret. eller på en rehabiliteringsanstalt eller en unOm sökanden utan godtagbart skäl vägrar låta dersökningsinrättning som anvisas av den
sig undersökas, får pensionsansökan avgöras kommunala pensionsanstalten. Om sökanden
med stöd av den utredning som Statskontoret utan godtagbart skäl vägrar låta sig undersöhar tillgång till.
kas, får pensionsansökan avgöras med stöd
av den utredning som den kommunala pensionsanstalten har tillgång till.
Statskontoret skall ersätta kostnaderna för
Den kommunala pensionsanstalten ska erden undersökning som avses i 2 mom., till sätta kostnaderna för den undersökning som
vilka räknas också skäliga resekostnader och avses i 2 mom., till vilka räknas också skäliett skäligt dagtraktamente för en resa som i ga resekostnader och ett skäligt dagtraktaenlighet med vad som bestämts i fråga om mente för en resa som i enlighet med vad
undersökningen har gjorts till en annan ort.
som bestämts i fråga om undersökningen har
gjorts till en annan ort.
102 §

102 §

Ansökan om pension på en arbetstagares
vägnar

Ansökan om pension på en arbetstagares
vägnar

Om en arbetstagare på grund av ålder, skada eller sjukdom eller av någon annan orsak
är oförmögen att själv ansöka om pension eller i övrigt sköta sina pensionsärenden och
arbetstagaren saknar en intressebevakare, kan
en av Statskontoret godkänd nära anhörig till
arbetstagaren eller någon annan som huvudsakligen har skött arbetstagaren, på arbetstagarens vägnar ansöka om pension och även i
övrigt föra arbetstagarens talan i ärenden som
gäller pension enligt denna lag.

Om en arbetstagare på grund av ålder, skada eller sjukdom eller av någon annan orsak
är oförmögen att själv ansöka om pension eller i övrigt sköta sina pensionsärenden och
arbetstagaren saknar en intressebevakare, kan
en av den kommunala pensionsanstalten
godkänd nära anhörig till arbetstagaren eller
någon annan som huvudsakligen har skött
arbetstagaren, på arbetstagarens vägnar ansöka om pension och även i övrigt föra arbetstagarens talan i ärenden som gäller pension
enligt denna lag.

103 §

103 §

Anhängiggörande av pensionsansökan

Anhängiggörande av pensionsansökan

En pensionsansökan anses vara gjord den
En pensionsansökan anses vara gjord den
dag den kommit in till Statskontoret, en pen- dag den kommit in till den kommunala pensionsanstalt som avses i en arbetspensionslag sionsanstalten, Statskontoret, en pensionsaneller Pensionsskyddscentralen eller till ett stalt som avses i en arbetspensionslag eller

RP 4/2010 rd
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

57

ombud som en pensionsanstalt eller Pensions- Pensionsskyddscentralen eller till ett ombud
skyddscentralen har bemyndigat för ändamå- som en pensionsanstalt eller Pensionsskyddslet.
centralen har bemyndigat för ändamålet.
104 §

104 §

Beslutsfattande och delgivning av beslut

Beslutsfattande och delgivning av beslut

——————————————
Statskontoret delger sitt beslut genom att
beslutet sänds per brev till mottagaren under
den adress han eller hon har uppgett eller delger det elektroniskt på det sätt som lagen om
elektronisk kommunikation i myndigheternas
verksamhet (13/2003) föreskriver. För maskinellt undertecknande av beslut gäller bestämmelserna i den nämnda lagen.

——————————————
Statskontorets och den kommunala pensionsanstaltens beslut som grundar sig på
denna lag delges genom att beslutet sänds
per brev till mottagaren under den adress han
eller hon uppgett eller delger det elektroniskt
på det sätt som föreskrivs i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). För maskinellt undertecknande av beslut gäller bestämmelserna i den
lagen.

105 §

105 §

Läkares medverkan i beslutsfattandet i Statskontoret

Läkares medverkan i beslutsfattandet i den
kommunala pensionsanstalten

En eller flera legitimerade läkare skall delta
i Statskontorets beredning av ärenden som
gäller arbetsoförmåga eller rehabilitering och
andra ärenden som inbegriper medicinska
frågor. En läkare vid Statskontoret kan anteckna sin ståndpunkt i handlingarna utan att
följa vad som i 23 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
(559/1994) bestäms om formkraven för
rättsmedicinska intyg och utlåtanden.

En eller flera legitimerade läkare ska delta
i den kommunala pensionsanstaltens beredning av ärenden som gäller arbetsoförmåga
eller rehabilitering och andra ärenden som
inbegriper medicinska frågor. En läkare vid
den kommunala pensionsanstalten kan anteckna sin ståndpunkt i handlingarna utan att
följa vad som i 23 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
(559/1994) föreskrivs om formkraven för
rättsmedicinska intyg och utlåtanden.

106 §

106 §

Förhandsbeslut om pensionsrätt

Förhandsbeslut om pensionsrätt

Statskontoret kan meddela förhandsbeslut
Den kommunala pensionsanstalten kan
om
meddela förhandsbeslut om
1) huruvida sökanden har en anställning
1) vilken en arbetstagares ålder för ålderssom omfattas av denna lag eller huruvida han pension är,
eller hon under en viss tidpunkt har haft en
sådan anställning,
2) vilken en arbetstagares ålder för ålders2) huruvida lön eller annan ersättning som
pension är,
betalas till arbetstagaren är sådan arbetsinkomst enligt 59 § som utökar pensionen, och
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3) huruvida lön eller annan ersättning som
3) andra med dessa jämförbara omständigbetalas till arbetstagaren är sådan arbetsin- heter som är viktiga för sökanden.
komst enligt 59 § som utökar pensionen, och
4) andra med dessa jämförbara omständigheter som är viktiga för sökanden.
——————————————
——————————————
Ändring i ett beslut av den kommunala
pensionsanstalten genom vilket pensionsanstalten har vägrat att meddela ett förhandsbeslut om pensionsrätt enligt 1 mom. får inte
sökas genom besvär.
107 §

107 §

Förhandsbeslut om rätten till delinvalidpension och till arbetspensionsrehabilitering

Förhandsbeslut om rätten till delinvalidpension och till arbetspensionsrehabilitering

En arbetstagare har rätt att få ett förhandsbeslut av vilket det framgår om han eller hon
uppfyller de i 35 § 4 mom. nämnda villkoren
för delinvalidpension. Förhandsbeslutet ges
av Statskontoret, när det skulle ha varit behörigt att avgöra en pensionsansökan om arbetstagaren hade ansökt om pension i stället för
om förhandsbeslut.
Ett bifallande förhandsbeslut är bindande
för Statskontoret, om en på beslutet grundad
pensionsansökan görs inom nio månader eller
inom en av arbetstagaren och arbetsgivaren
avtalad längre tid från det att förhandsbeslutet
vann laga kraft.
En arbetstagare har rätt att få ett förhandsbeslut om huruvida han eller hon uppfyller de
i 24 § föreskrivna villkoren för arbetspensionsrehabilitering. Ett bifallande förhandsbeslut är bindande för Statskontoret, om arbetstagaren lämnar in en rehabiliteringsplan till
Statskontoret inom nio månader från det att
förhandsbeslutet har vunnit laga kraft.

En arbetstagare har rätt att få ett förhandsbeslut av vilket det framgår om han eller hon
uppfyller de i 35 § 4 mom. nämnda villkoren
för delinvalidpension. Förhandsbeslutet ges
av den kommunala pensionsanstalten, när
den skulle ha varit behörig att avgöra en pensionsansökan om arbetstagaren hade ansökt
om pension i stället för om förhandsbeslut.
Ett bifallande förhandsbeslut är bindande
för den kommunala pensionsanstalten, om en
på beslutet grundad pensionsansökan görs
inom nio månader eller inom en av arbetstagaren och arbetsgivaren avtalad längre tid
från det att förhandsbeslutet vann laga kraft.
En arbetstagare har rätt att få ett förhandsbeslut om huruvida han eller hon uppfyller de
i 24 § föreskrivna villkoren för arbetspensionsrehabilitering. Ett bifallande förhandsbeslut är bindande för den kommunala pensionsanstalten, om arbetstagaren lämnar in
en rehabiliteringsplan till den kommunala
pensionsanstalten inom nio månader från det
att förhandsbeslutet har vunnit laga kraft.

108 §

108 §

Förhandskalkylers eller förhandsbeskeds
bindande verkan

Förhandskalkylers eller förhandsbeskeds
bindande verkan

Statskontoret kan på förhand ge en arbetstagare besked om arbetstagarens sannolika
pensionsålder enligt denna lag, beloppet av
den pension som tjänats in enligt denna lag
eller om någon annan sådan omständighet i

Den kommunala pensionsanstalten kan på
förhand ge en arbetstagare besked om arbetstagarens sannolika pensionsålder enligt denna lag, beloppet av den pension som tjänats
in enligt denna lag eller om någon annan så-
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anslutning till pensionsrätten enligt denna lag
som grundar sig på arbetstagarens anställning
fram till tidpunkten för lämnandet av uppgifterna. Ett besked som lämnats på förhand är
bindande för Statskontoret också när de fakta
som ligger till grund för beskedet visar sig
vara felaktiga eller beskedet är felaktigt på
grund av fel i Statskontorets verksamhet, om
felet är obetydligt och det inte beror på pensionstagaren.

dan omständighet i anslutning till pensionsrätten enligt denna lag som grundar sig på
arbetstagarens anställning fram till tidpunkten för lämnandet av uppgifterna. Ett besked
som lämnats på förhand är bindande för den
kommunala pensionsanstalten också när de
fakta som ligger till grund för beskedet visar
sig vara felaktiga eller beskedet är felaktigt
på grund av fel i den kommunala pensionsanstaltens verksamhet, om felet är obetydligt
och det inte beror på pensionstagaren.

109 §

109 §

Den sista pensionsanstaltens uppgifter

Den sista pensionsanstaltens uppgifter

Om en arbetstagare har omfattats av pensionsskydd såväl enligt denna lag som enligt
en annan pensionslag för den offentliga sektorn eller en pensionslag för den privata sektorn och om hans eller hennes anställning vid
pensionsfallet eller sista anställning före pensionsfallet omfattades av denna lag, skall
Statskontoret i egenskap av sista pensionsanstalt
1) ge en beslutssammanställning som upptar Statskontorets beslut samt beslut av andra
pensionsanstalter som sköter pensionsskydd
enligt pensionslagarna för den offentliga sektorn och enligt pensionslagarna för den privata sektorn samt motsvarande familjepensionsskydd, och
2) betala de pensioner som avses i beslutssammanställningen samt sköta övriga uppgifter i anknytning till pensionerna.
Om det för arbetstagaren vid tidpunkten för
pensionsfallet eller senast därförinnan har
ordnats pensionsskydd i en annan pensionsanstalt inom den offentliga sektorn eller i en
pensionsanstalt inom den privata sektorn,
skall den i egenskap av sista pensionsanstalt
sköta de uppgifter som avses i 1 mom. även i
fråga om pensionsskyddet enligt denna lag.

Om en arbetstagare har omfattats av pensionsskydd såväl enligt denna lag som enligt
en annan pensionslag för den offentliga sektorn eller en pensionslag för den privata sektorn och om hans eller hennes anställning vid
pensionsfallet eller sista anställning före pensionsfallet omfattades av denna lag, skall den
kommunala pensionsanstalten i egenskap av
sista pensionsanstalt
1) ge en beslutssammanställning som upptar den kommunala pensionsanstaltens beslut
samt beslut av andra pensionsanstalter som
sköter pensionsskydd enligt pensionslagarna
för den offentliga sektorn och enligt pensionslagarna för den privata sektorn samt
motsvarande familjepensionsskydd, och
2) betala de pensioner som avses i beslutssammanställningen samt sköta övriga uppgifter i anknytning till pensionerna.
Om det för arbetstagaren vid tidpunkten för
pensionsfallet eller senast därförinnan har
ordnats pensionsskydd i en annan pensionsanstalt inom den offentliga sektorn eller i en
pensionsanstalt inom den privata sektorn,
skall den i egenskap av sista pensionsanstalt
sköta de uppgifter som avses i 1 mom. även i
fråga om pensionsskyddet enligt denna lag.

110 §

110 §

Arbete som omfattas av arbetspensionslagar
för den offentliga och den privata sektorn

Arbete som omfattas av arbetspensionslagar
för den offentliga och den privata sektorn

Om återstående tid beaktas när pensionen
Om återstående tid beaktas när pensionen
fastställs, sköts de uppgifter som avses i 109 fastställs, sköts de uppgifter som avses i
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§ i egenskap av sista pensionsanstalt av den
pensionsanstalt inom den offentliga eller privata sektorn där pensionsskyddet för arbetstagaren hade ordnats vid utgången av kalenderåret före pensionsfallsåret eller före den
tidpunkten senast hade ordnats.
Vad som i 1 mom. och 109 § bestäms om
sista pensionsanstalt tillämpas inte på invalidpension, om pensionsskyddet för arbetstagaren vid utgången av kalenderåret före pensionsfallsåret eller före den tidpunkten senast
hade ordnats i Statskontoret eller i en annan
pensionsanstalt inom den offentliga sektorn
och arbetstagaren har inkomster enligt lagen
om pension för arbetstagare och enligt lagen
om sjömanspensioner till ett belopp av sammanlagt minst 12 566,70 euro under de två
sista kalenderåren före pensionsfallsåret. Vad
som i 1 mom. och i 109 § bestäms om sista
pensionsanstalt tillämpas inte heller på invalidpension, om arbetstagaren har en sådan
fortgående anställning enligt denna lag som
har börjat under pensionsfallsåret och pensionsskyddet för arbetstagaren vid utgången
av kalenderåret före pensionsfallsåret eller
före den tidpunkten senast hade ordnats i en
pensionsanstalt inom den privata sektorn eller
annan pensionsanstalt inom den offentliga
sektorn än i Statskontoret.
Om deltidspension beviljas samtidigt såväl
enligt denna lag som enligt andra pensionslagar för den offentliga sektorn eller pensionslagar för den privata sektorn, beviljas pensionen av pensionsanstalterna var för sig.

109 § i egenskap av sista pensionsanstalt av
den pensionsanstalt inom den offentliga eller
privata sektorn där pensionsskyddet för arbetstagaren hade ordnats vid utgången av kalenderåret före pensionsfallsåret eller före
den tidpunkten senast hade ordnats.
Vad som i 1 mom. och 109 § bestäms om
sista pensionsanstalt tillämpas inte på invalidpension, om pensionsskyddet för arbetstagaren vid utgången av kalenderåret före pensionsfallsåret eller före den tidpunkten senast
hade ordnats i än i den kommunala pensionsanstalten eller i en annan pensionsanstalt
inom den offentliga sektorn och arbetstagaren har inkomster enligt lagen om pension för
arbetstagare och enligt lagen om sjömanspensioner till ett belopp av sammanlagt minst
12 566,70 euro under de två sista kalenderåren före pensionsfallsåret. Vad som i 1
mom. och i 109 § bestäms om sista pensionsanstalt tillämpas inte heller på invalidpension, om arbetstagaren har en sådan fortgående anställning enligt denna lag som har
börjat under pensionsfallsåret och pensionsskyddet för arbetstagaren vid utgången av kalenderåret före pensionsfallsåret eller före
den tidpunkten senast hade ordnats i en pensionsanstalt inom den privata sektorn eller
annan pensionsanstalt inom den offentliga
sektorn än i den kommunala pensionsanstalten.
Om deltidspension beviljas samtidigt såväl
enligt denna lag som enligt andra pensionslagar för den offentliga sektorn eller pensionslagar för den privata sektorn, beviljas pensionen av pensionsanstalterna var för sig.

111 §

111 §

Förhandlingsskyldighet

Förhandlingsskyldighet

När Statskontoret är sista pensionsanstalt
skall det före sitt beslut begära att pensionsanstalten inom den privata sektorn ger en bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga, om
pensionsbeloppet från pensionsanstalten inom
den privata sektorn överstiger 688,02 euro per
månad och Statskontoret i egenskap av sista
pensionsanstalt avgör arbetstagarens rätt till
invalidpension enligt 35 § 1 mom. 1 punkten.

När den kommunala pensionsanstalten är
sista pensionsanstalt skall det före sitt beslut
begära att pensionsanstalten inom den privata
sektorn ger en bedömning av arbetstagarens
arbetsförmåga, om pensionsbeloppet från
pensionsanstalten inom den privata sektorn
överstiger 688,02 euro per månad och den
kommunala pensionsanstalten i egenskap av
sista pensionsanstalt avgör arbetstagarens rätt
till invalidpension enligt 35 § 1 mom. 1
punkten.
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Om Statskontoret och pensionsanstalten
Om den kommunala pensionsanstalten och
inom den privata sektorn är av olika åsikt om pensionsanstalten inom den privata sektorn är
bedömningen av arbetstagarens arbetsförmå- av olika åsikt om bedömningen av arbetstaga, avgör de pensionsärendet var för sig.
garens arbetsförmåga, avgör de pensionsärendet var för sig.
112 §

112 §

Statskontoret som sista pensionsanstalt vid
beviljande av ny pension

Den kommunala pensionsanstalten som sista pensionsanstalt vid beviljande av ny pension

Statskontoret är sista pensionsanstalt om det
betalar ålders-, invalid- eller deltidspension
eller har betalat invalidpension, rehabiliteringsstöd eller rehabiliteringspenning och
1) ålderspensionstagaren beviljas ny ålderspension,
2) pensionen ändras till ålderspension,
3) rehabiliteringsstödtagaren ansöker om
fortsättningspension,
4) den som lyft invalidpension eller rehabiliteringsstöd eller rehabiliteringspenning beviljas ny pension på tidigare grunder, eller
5) familjepension söks efter en förmånslåtare som lyft pension.
——————————————

Den kommunala pensionsanstalten är sista
pensionsanstalt om den betalar ålders-, invalid- eller deltidspension eller har betalat invalidpension, rehabiliteringsstöd eller rehabiliteringspenning och
1) ålderspensionstagaren beviljas ny ålderspension,
2) pensionen ändras till ålderspension,
3) rehabiliteringsstödtagaren ansöker om
fortsättningspension,
4) den som lyft invalidpension eller rehabiliteringsstöd eller rehabiliteringspenning beviljas ny pension på tidigare grunder, eller
5) familjepension söks efter en förmånslåtare som lyft pension.
——————————————

113 §

113 §

Den sista pensionsanstaltens kostnader

Den sista pensionsanstaltens kostnader

Har Statskontoret i egenskap av sista pensionsanstalt betalat ut pension enligt andra
arbetspensionslagar, eller har en annan pensionsanstalt inom den offentliga eller den privata sektorn i egenskap av sista pensionsanstalt betalat ut pension enligt denna lag, ska
Statskontoret debitera eller gottgöra denna
pensionsanstalt dessa pensionskostnader inklusive ränta senast under det kalenderår som
följer på utbetalningsåret. Förskott kan tas ut
eller betalas för ändamålet.

Har den kommunala pensionsanstalten i
egenskap av sista pensionsanstalt betalat ut
pension enligt andra arbetspensionslagar, eller har en annan pensionsanstalt inom den offentliga eller den privata sektorn i egenskap
av sista pensionsanstalt betalat ut pension enligt denna lag, ska Statskontoret debitera eller
gottgöra denna pensionsanstalt dessa pensionskostnader inklusive ränta senast under
det kalenderår som följer på utbetalningsåret.
Förskott kan tas ut eller betalas för ändamålet, och förskottet räknas ut och betalas av
Statskontoret.
——————————————

——————————————
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115 §

115 §

Utbetalning av pension

Utbetalning av pension

Pensionen betalas månatligen vid en av
Statskontoret bestämd tidpunkt genom ett
penninginstitut som pensionstagaren uppgett
och som är verksamt i Finland. Pensionen kan
även betalas till pensionstagarens konto utomlands.
——————————————

Pensionen betalas månatligen vid en av den
kommunala pensionsanstalten bestämd tidpunkt genom ett penninginstitut som pensionstagaren uppgett och som är verksamt i
Finland. Pensionen kan även betalas till pensionstagarens konto utomlands.
——————————————

116 §

116 §

Inledande, upphörande, avbrytande och indragning av utbetalning

Inledande, upphörande, avbrytande och indragning av utbetalning

——————————————
Om Statskontoret har skäl att misstänka att
pensionstagaren inte längre uppfyller villkoren för erhållande av pension, kan det avbryta
utbetalningen av pensionen. En förutsättning
är att Statskontoret har begärt en utredning av
pensionstagaren om omständigheter i anslutning till pensionsbeloppet eller pensionsrätten, men pensionstagaren inte presenterar någon sådan utredning inom en skälig tid som
Statskontoret anger. Utbetalningen av pension
avbryts eller pensionsbeloppet sänks från början av den kalendermånad som följer närmast
på den under vilken orsaken till avbrottet eller
sänkningen uppkommit.

——————————————
Om den kommunala pensionsanstalten har
skäl att misstänka att pensionstagaren inte
längre uppfyller villkoren för erhållande av
pension, kan den kommunala pensionsanstalten avbryta utbetalningen av pensionen. En
förutsättning är att den kommunala pensionsanstalten har begärt en utredning av pensionstagaren om omständigheter i anslutning
till pensionsbeloppet eller pensionsrätten,
men pensionstagaren inte presenterar någon
sådan utredning inom en skälig tid som den
kommunala pensionsanstalten anger. Utbetalningen av pension avbryts eller pensionsbeloppet sänks från ingången av den kalendermånad som följer närmast på den under
vilken orsaken till avbrottet eller sänkningen
uppkommit.
Kan någon utredning om pensionstagarens
död inte läggas fram, men det är sannolikt att
han eller hon har avlidit genom drunkning,
till följd av någon annan olycka eller av någon annan därmed jämförbar orsak, kan den
kommunala pensionsanstalten dra in pensionen från den dag då pensionstagaren försvunnit.

Kan någon utredning om pensionstagarens
död inte läggas fram, men är det sannolikt att
han eller hon har avlidit genom drunkning,
till följd av någon annan olycka eller av någon annan därmed jämförbar orsak, kan
Statskontoret dra in pensionen från den dag
då pensionstagaren försvunnit.

117 §

117 §

Engångsbelopp

Engångsbelopp

Om beloppet av en ålderspension, familjeOm beloppet av en ålderspension, familjepension eller full invalidpension före avdraget pension eller full invalidpension före avdraför en primär förmån enligt 73, 74 och 85 § get för en primär förmån enligt 73, 74 och
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understiger 20 euro per månad, kan Statskontoret betala ut pensionen som ett engångsbelopp. Engångsbeloppet räknas ut enligt de koefficienter för engångsbelopp som avses i 114
§ 6 mom. i lagen om pension för arbetstagare
och i fråga om vilka social- och hälsovårdsministeriet utfärdar bestämmelser genom förordning.
Är beloppet av den pension som avses i 1
mom. minst 20 euro, men högst 50 euro per
månad, kan Statskontoret betala ut pensionen
som ett engångsbelopp, om pensionstagaren
har underrättats om att pensionen betalas ut
som ett engångsbelopp och om pensionstagaren inte har motsatt sig detta inom en skälig
tid som Statskontoret anger.
——————————————
När Statskontoret betalar pension utifrån en
beslutssammanställning som nämns i 109 §
avses med pensionsbeloppet enligt 1 och 2
mom. det sammanlagda beloppet av de pensioner som ingår i beslutssammanställningen.

63

85 § understiger 20 euro per månad, kan den
kommunala pensionsanstalten betala ut pensionen som ett engångsbelopp. Engångsbeloppet räknas ut enligt de koefficienter för
engångsbelopp som avses i 114 § 6 mom. i
lagen om pension för arbetstagare och i fråga
om vilka bestämmelser utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.
Är beloppet av den pension som avses i 1
mom. minst 20 euro, men högst 50 euro per
månad, kan den kommunala pensionsanstalten betala ut pensionen som ett engångsbelopp, om pensionstagaren har underrättats om
att pensionen betalas ut som ett engångsbelopp och om pensionstagaren inte har motsatt
sig detta inom en skälig tid som den kommunala pensionsanstalten anger.
——————————————
Om den kommunala pensionsanstalten betalar pension utifrån en beslutssammanställning som nämns i 109 § avses med pensionsbeloppet enligt 1 och 2 mom. det sammanlagda beloppet av de pensioner som ingår i
beslutssammanställningen.

118 §

118 §

Dröjsmålsförhöjning

Dröjsmålsförhöjning

Försenas utbetalningen av pension som avses i denna lag, skall Statskontoret betala den
försenade pensionen förhöjd för dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer den räntefot
som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen
(633/1982). Skyldigheten att betala pensionen
förhöjd gäller också de pensioner som Statskontoret med stöd av 7 kap. betalar i egenskap av sista pensionsanstalt.

Försenas utbetalningen av pension som avses i denna lag, ska den kommunala pensionsanstalten betala den försenade pensionen förhöjd för dröjsmålstiden. Förhöjningen
per år följer den räntefot som avses i 4 § 1
mom. i räntelagen (633/1982). Skyldigheten
att betala pensionen förhöjd gäller också de
pensioner som den kommunala pensionsanstalten betalar i egenskap av sista pensionsanstalt.
——————————————

——————————————
119 §

119 §

Beräkning av dröjsmålsförhöjningen

Beräkning av dröjsmålsförhöjningen

Förhöjning av pension räknas ut för varje
dag av dröjsmålstiden, dock inte för tiden innan tre månader förflutit från utgången av den
kalendermånad under vilken arbetstagaren
ansökt om pension samt lämnat in en sådan
utredning om pensionens grund som skäligen

Förhöjning av pension räknas ut för varje
dag av dröjsmålstiden, dock inte för tiden innan tre månader förflutit från utgången av
den kalendermånad under vilken arbetstagaren ansökt om pension samt lämnat in en sådan utredning om pensionens grund som skä-
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kan krävas av honom eller henne med beaktande även av Statskontorets möjligheter att
inhämta utredning. Dröjsmålsförhöjningen
räknas från förfallodagen för en sådan pensionspost som senare skall betalas med stöd
av samma beslut.
Om ändring har sökts i Statskontorets beslut, kan besvärsinstansen bestämma att förhöjningen skall uträknas från en senare tidpunkt. Detta förutsätter att Statskontoret visar
att det under tiden för ändringssökandet har
inträffat en väsentlig förändring i arbetstagarens förhållanden.
Försenas utbetalningen av pension av en orsak som beror på pensionstagaren, är Statskontoret inte skyldigt att betala pensionen
förhöjd för längre tid än från den dag då
Statskontoret har fått kännedom om att hindret inte längre föreligger. Om utbetalningen
av pensionen fördröjs till följd av en bestämmelse i lag eller ett avbrott i betalningsförmedlingen eller något annat liknande allmänt
hinder, är Statskontoret inte skyldigt att betala
pensionen förhöjd för den dröjsmålstid som
ett sådant hinder orsakat.

ligen kan krävas av honom eller henne med
beaktande även av den kommunala pensionsanstaltens möjligheter att inhämta utredning.
Dröjsmålsförhöjningen räknas från förfallodagen för en sådan pensionspost som senare
ska betalas med stöd av samma beslut.
Om ändring har sökts i den kommunala
pensionsanstaltens beslut, kan besvärsinstansen bestämma att förhöjningen ska uträknas
från en senare tidpunkt. Detta förutsätter att
den kommunala pensionsanstalten visar att
det under tiden för ändringssökandet har inträffat en väsentlig förändring i arbetstagarens förhållanden.
Försenas utbetalningen av pension av en
orsak som beror på pensionstagaren, är den
kommunala pensionsanstalten inte skyldig att
betala pensionen förhöjd för längre tid än
från den dag då den kommunala pensionsanstalten har fått kännedom om att hindret inte
längre föreligger. Om utbetalningen av pensionen fördröjs till följd av en bestämmelse i
lag eller ett avbrott i betalningsförmedlingen
eller något annat liknande allmänt hinder, är
den kommunala pensionsanstalten inte skyldig att betala pensionen förhöjd för den
dröjsmålstid som ett sådant hinder orsakat.

120 §

120 §

Betalning av pension och rehabiliteringsförmån till arbetsgivaren eller sjukkassan

Betalning av pension och rehabiliteringsförmån till arbetsgivaren eller sjukkassan

Har Statskontoret beviljat en arbetstagare
invalidpension retroaktivt och har arbetsgivaren för samma tid betalat arbetstagaren lön
för sjukdomstid, betalas pensionen för denna
tid på ansökan till arbetsgivaren till högst det
belopp som utbetalats i lön för samma tid.
Den kompletteringsdagpenning som betalas
av en sjukkassa som avses i lagen om försäkringskassor (1164/1992) motsvarar lön som
arbetsgivaren betalar, och pensionen betalas
på ansökan till sjukkassan på samma sätt som
till arbetsgivaren.

Har den kommunala pensionsanstalten beviljat en arbetstagare invalidpension retroaktivt och har arbetsgivaren för samma tid betalat arbetstagaren lön för sjukdomstid, betalas
pensionen för denna tid på ansökan till arbetsgivaren till högst det belopp som utbetalats i lön för samma tid. Den kompletteringsdagpenning som betalas av en sjukkassa som
avses i lagen om försäkringskassor
(1164/1992) motsvarar lön som arbetsgivaren
betalar, och pensionen betalas på ansökan till
sjukkassan på samma sätt som till arbetsgivaren.
——————————————
Har den kommunala pensionsanstalten beviljat en arbetstagare invalidpension retroaktivt eller ålderspension i de fall som avses i 3
mom. och har arbetsgivaren för samma tid
betalat honom eller henne lön för uppsäg-

——————————————
Har Statskontoret beviljat en arbetstagare
invalidpension retroaktivt eller ålderspension
i de fall som avses i 3 mom. och har arbetsgivaren för samma tid betalat honom eller henne lön för uppsägningstid i stället för lön för
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sjukdomstid, betalas pensionen för denna tid ningstid i stället för lön för sjukdomstid, bepå ansökan till arbetsgivaren till högst det be- talas pensionen för denna tid på ansökan till
lopp som betalats i lön för samma tid.
arbetsgivaren till högst det belopp som betalats i lön för samma tid.
——————————————
——————————————
122 §

122 §

Betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa

Betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa

Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd enligt lagen
om utkomstskydd för arbetslösa för samma
tid för vilken arbetstagaren beviljas pension
retroaktivt, ska Statskontoret på yrkande av
arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten
till den del pensionen till sitt belopp motsvarar den arbetslöshetsdagpenning eller det arbetsmarknadsstöd som har betalats för samma
tid.
Om en arbetstagare tillfälligt har fått pension som utbetalats av Folkpensionsanstalten
enligt 72 § i folkpensionslagen eller ovan
nämnda pension och bostadsbidrag enligt 8 §
i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
(571/2007) för samma tid för vilken arbetstagaren med anledning av ändringssökande beviljas pension enligt denna lag retroaktivt, ska
Statskontoret betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten på dess yrkande till den del pensionen till sitt belopp motsvarar den förmån som Folkpensionsanstalten
har betalat för samma tid till ett för stort belopp.
Statskontoret kan betala en pension som det
beviljat retroaktivt till Folkpensionsanstalten
på det sätt som avses i 2 mom. även då Statskontoret fortsätter att betala ut rehabiliteringsstöd som beviljats med anledning av ändringssökande, beviljar förmånstagaren familjepension enligt denna lag, i enlighet med 173
§ rättar ett tidigare beslut, i övrigt justerar beloppet av en beviljad pension eller, efter ett
beslut om rättelse, beviljar fortsatt rehabiliteringsstöd.

Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för för samma tid för
vilken arbetstagaren beviljas pension retroaktivt, ska den kommunala pensionsanstalten
på yrkande av arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten till den del pensionen till sitt
belopp motsvarar den arbetslöshetsdagpenning eller det arbetsmarknadsstöd som har
betalats för samma tid.
Om en arbetstagare tillfälligt har fått pension som utbetalats av Folkpensionsanstalten
enligt 72 § i folkpensionslagen eller ovan
nämnda pension och bostadsbidrag enligt 8 §
i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
(571/2007) för samma tid för vilken arbetstagaren med anledning av ändringssökande beviljas pension enligt denna lag retroaktivt,
ska den kommunala pensionsanstalten betala
den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten på dess yrkande till den del pensionen till sitt belopp motsvarar den förmån som
Folkpensionsanstalten har betalat för samma
tid till ett för stort belopp.
Den kommunala pensionsanstalten kan betala en pension som den beviljat retroaktivt
till Folkpensionsanstalten på det sätt som avses i 2 mom. även då den kommunala pensionsanstalten fortsätter att betala ut rehabiliteringsstöd som beviljats med anledning av
ändringssökande, beviljar förmånstagaren
familjepension enligt denna lag, i enlighet
med 173 § rättar ett tidigare beslut, i övrigt
justerar beloppet av en beviljad pension eller,
efter ett beslut om rättelse, beviljar fortsatt
rehabiliteringsstöd.
——————————————
——————————————
Har en arbetstagare fått studiepenning, vuxHar en arbetstagare fått studiepenning,
enstudiepenning eller bostadstillägg enligt la- vuxenstudiepenning eller bostadstillägg en-
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gen om studiestöd (65/1994) för samma tid
för vilken han eller hon retroaktivt beviljas
annan pension än delinvalidpension, skall
Statskontoret på yrkande av Folkpensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till
Folkpensionsanstalten till den del pensionen
till sitt belopp motsvarar det studiestöd som
har betalats för samma tid.

ligt lagen om studiestöd (65/1994) för samma
tid för vilken han eller hon retroaktivt beviljas annan pension än delinvalidpension, ska
den kommunala pensionsanstalten på yrkande av Folkpensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten
till den del pensionen till sitt belopp motsvarar det studiestöd som har betalats för samma
tid.

123 §

123 §

Betalning av pension till kommunen eller ett
organ enligt socialvårdslagen

Betalning av pension till kommunen eller ett
organ enligt socialvårdslagen

Har en arbetstagare fått utkomststöd enligt
23 § i lagen om utkomststöd (1412/1997) i
förskott, skall Statskontoret till det organ som
avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen
(710/1982) på dess yrkande betala den för
samma tid retroaktivt beviljade pensionen till
den del pensionen till sitt belopp motsvarar
det förskott som har betalats på utkomststödet.
Om en kommun eller samkommun har ordnat vård eller omvårdnad på institution eller
familjevård för en pensionsberättigad, skall
Statskontoret på yrkande av kommunen eller
samkommunen betala kommunen eller samkommunen den pension som den pensionsberättigade har rätt till för tiden i vård eller omvårdnad på institution eller i familjevård för
att användas på det sätt som föreskrivs i 14 §
i lagen om klientavgifter inom social- och
hälsovården (734/1992).

Har en arbetstagare fått utkomststöd enligt
23 § i lagen om utkomststöd (1412/1997) i
förskott, ska den kommunala pensionsanstalten till det organ som avses i 6 § 1 mom. i
socialvårdslagen (710/1982) på dess yrkande
betala den för samma tid retroaktivt beviljade
pensionen till den del pensionen till sitt belopp motsvarar det förskott som har betalats
på utkomststödet.
Om en kommun eller samkommun har
ordnat vård eller omvårdnad på institution eller familjevård för en pensionsberättigad, ska
den kommunala pensionsanstalten på yrkande av kommunen eller samkommunen betala
kommunen eller samkommunen den pension
som den pensionsberättigade har rätt till för
tiden i vård eller omvårdnad på institution eller i familjevård för att användas på det sätt
som föreskrivs i 14 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

124 §

124 §

Tiden för framställande av regressanspråk

Tiden för framställande av regressanspråk

I de fall som avses i 120–123 § betalas pensionen till arbetsgivaren, sjukkassan, sjukförsäkringsfonden, Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassan, kommunen, samkommunen eller ett organ som avses i socialvårdslagen endast under förutsättning att anspråket
på betalning har framställts hos Statskontoret
minst två veckor före den dag då pensionen
skall utbetalas.

I de fall som avses i 120—123 § betalas
pensionen till arbetsgivaren, sjukkassan,
sjukförsäkringsfonden, Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassan, kommunen, samkommunen eller ett organ som avses i socialvårdslagen endast under förutsättning att anspråket på betalning har framställts hos den
kommunala pensionsanstalten minst två
veckor före den dag då pensionen ska utbetalas.
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125 §

125 §

Betalning av pension till ett organ enligt socialvårdslagen på basis av samtycke

Betalning av pension till ett organ enligt socialvårdslagen på basis av samtycke

Statskontoret kan med pensionstagarens
samtycke besluta att pension enligt denna lag
skall betalas till ett i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen avsett organ i den kommun där
pensionstagaren är bosatt för att användas till
vård av pensionstagaren och av en person
vars uppehälle pensionstagaren enligt 2 § i
lagen om utkomststöd är skyldig att dra försorg om. Detta förutsätter att betalning av
pensionen till pensionstagaren själv inte kan
anses ändamålsenligt på grund av hans eller
hennes livsstil eller sjukdom eller av någon
annan särskild orsak och en intressebevakare
inte har förordnats för honom eller henne.

Den kommunala pensionsanstalten kan
med pensionstagarens samtycke besluta att
pension enligt denna lag ska betalas till ett i
6 § 1 mom. i socialvårdslagen avsett organ i
den kommun där pensionstagaren är bosatt
för att användas till vård av pensionstagaren
och av en person vars uppehälle pensionstagaren enligt 2 § i lagen om utkomststöd är
skyldig att dra försorg om. Detta förutsätter
att betalning av pensionen till pensionstagaren själv inte kan anses ändamålsenligt på
grund av hans eller hennes livsstil eller sjukdom eller av någon annan särskild orsak och
en intressebevakare inte har förordnats för
honom eller henne.
——————————————

——————————————
128 §

128 §

Retroaktiv rätt till ersättning från försäkringsanstalten

Retroaktiv rätt till ersättning från försäkringsanstalten

Har en arbetstagare rätt att få på bestämmelserna i lagen om olycksfallsförsäkring
grundad dagpenning eller olycksfallspension,
på lagen om skada, ådragen i militärtjänst
grundad livränta eller på bestämmelserna i
trafikförsäkringslagen grundad fortlöpande
ersättning för egen skada, eller ersättning för
inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering
som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring eller lagen om rehabilitering som ersätts
enligt trafikförsäkringslagen, kan pension enligt denna lag, utan hinder av 73 §, betalas till
fullt belopp till dess beloppet av dagpenningen, olycksfallspensionen, livräntan, ersättningen eller ersättningen för inkomstbortfall
är slutligt fastställt. Arbetstagarens rätt till
nämnd dagpenning, olycksfallspension, livränta, ersättning eller ersättning för inkomstbortfall övergår på Statskontoret till den del
Statskontoret har betalat pension för samma
tid.

Har en arbetstagare rätt att få på bestämmelserna i lagen om olycksfallsförsäkring
grundad dagpenning eller olycksfallspension,
på lagen om skada, ådragen i militärtjänst
grundad livränta eller på bestämmelserna i
trafikförsäkringslagen grundad fortlöpande
ersättning för egen skada, eller ersättning för
inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering
som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring eller lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen, kan pension enligt denna lag, utan hinder av 73 §, betalas till fullt belopp till dess beloppet av
dagpenningen, olycksfallspensionen, livräntan, ersättningen eller ersättningen för inkomstbortfall är slutligt fastställt. Arbetstagarens rätt till nämnd dagpenning, olycksfallspension, livränta, ersättning eller ersättning
för inkomstbortfall övergår på den kommunala pensionsanstalten till den del den kommunala pensionsanstalten har betalat pension
för samma tid.
Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas på
Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas på
motsvarande sätt på familjepension enligt la- motsvarande sätt på familjepension enligt lagen om olycksfallsförsäkring, på försörj- gen om olycksfallsförsäkring, på försörj-
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ningspension enligt lagen om skada, ådragen i
militärtjänst och på fortlöpande ersättning
med stöd av trafikförsäkringslagen, om en sådan pension eller ersättning betalas till en
förmånstagare efter en arbetstagare och Statskontoret till fullt belopp har betalat ut den
familjepension som det har beviljat.

ningspension enligt lagen om skada, ådragen
i militärtjänst och på fortlöpande ersättning
med stöd av trafikförsäkringslagen, om en
sådan pension eller ersättning betalas till en
förmånstagare efter en arbetstagare och den
kommunala pensionsanstalten till fullt belopp har betalat ut den familjepension som
den har beviljat.

130 §

130 §

Återkrav av pension som betalats utan grund

Återkrav av pension som betalats utan grund

Om pension har betalats till ett större belopp än vad mottagaren har rätt till, skall
Statskontoret återkräva den pension som betalats utan grund.
Statskontoret kan helt eller delvis avstå från
att återkräva en pension som betalats utan
grund, om detta anses skäligt och betalningen
av pensionen inte kan anses ha berott på pensionstagarens eller dennes företrädares svikliga förfarande. Statskontoret kan avstå från att
återkräva en pension som betalats utan grund
även när det belopp som skall återkrävas är
ringa.

Om pension har betalats till ett större belopp än vad mottagaren har rätt till, ska den
pension som betalats utan grund återkrävas.

131 §

131 §

Kvittning av pension som betalats utan grund

Kvittning av pension som betalats utan grund

Den kommunala pensionsanstalten kan helt
eller delvis avstå från att återkräva en pension som betalats utan grund, om detta anses
skäligt och betalningen av pensionen inte kan
anses ha berott på pensionstagarens eller
dennes företrädares svikliga förfarande. Den
kommunala pensionsanstalten kan avstå från
att återkräva en pension som betalats utan
grund även när det belopp som ska återkrävas
är ringa.
Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas
(3 mom. upphävs)
också när Statskontoret i egenskap av sista
pensionsanstalt som avses i 7 kap. har betalat
ut pensioner enligt denna lag utan grund. Till
den del Statskontoret utan grund har betalat
ut pensioner enligt lagen om kommunala pensioner, pensionslagen för evangelisklutherska kyrkan, pensionsstadgor som grundar sig på 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten eller enligt pensionslagarna för den
privata sektorn, fattas återkravsbeslutet av
respektive pensionsanstalt enligt vad som föreskrivs i den lag som gäller den. Statskontoret ger dock i egenskap av sista pensionsanstalt en beslutssammanställning över de pensioner som skall återkrävas och återkräver
beloppet.
——————————————
——————————————

Statskontoret kan också återkräva pension
Den kommunala pensionsanstalten kan
som den betalat utan grund genom kvittning också återkräva pension som den betalat utan
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mot framtida pensionsposter. Från den pensionspost som i varje enskilt fall skall betalas
ut får dock inte utan pensionstagarens medgivande dras av mer än en sjättedel av den del
av pensionsposten som återstår efter det att
förskott på skatt enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) har innehållits.
Om Statskontoret i egenskap av sista pensionsanstalt som avses i 7 kap. genomför
återkravet genom kvittning, skall såsom den
pensionspost som avses i 1 mom. betraktas
det sammanlagda beloppet av de pensionsposter som Statskontoret i egenskap av sista
pensionsanstalt skall betala.
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grund genom kvittning mot framtida pensionsposter. Från den pensionspost som i varje enskilt fall ska betalas ut får dock inte utan
pensionstagarens medgivande dras av mer än
en sjättedel av den del av pensionsposten
som återstår efter det att förskott på skatt enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996)
har innehållits.
Om den kommunala pensionsanstalten i
egenskap av sista pensionsanstalt genomför
återkravet genom kvittning, ska såsom den
pensionspost som avses i 1 mom. betraktas
det sammanlagda beloppet av de pensionsposter som den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt ska
betala.

132 §

132 §

Finansiering av pensionsskyddet

Finansiering av pensionsskyddet

Pensionsskyddet enligt denna lag finansieras med medel ur statsbudgeten. För att trygga betalningen av framtida pensioner, familjepensioner och andra med dem jämförbara
förmåner som baserar sig på anställning som
omfattas av lagen och för att utjämna de utgifter som dessa medför för staten finns statens pensionsfond, som står utanför statsbudgeten och om vilken det föreskrivs i lag.

Pensionsskyddet enligt denna lag finansieras med medel ur statsbudgeten. Bestämmelser om överföring av de medel till den kommunala pensionsanstalten som behövs för betalningen av pensioner finns i 137 b § 1
mom. i lagen om kommunala pensioner. För
att trygga betalningen av framtida pensioner,
familjepensioner och andra med dem jämförbara förmåner som baserar sig på anställning
som omfattas av lagen och för att utjämna de
utgifter som dessa medför för staten finns
statens pensionsfond, som står utanför statsbudgeten och om vilken det föreskrivs i lag.

135 §

135 §

Arbetsgivarens pensionsavgift

Arbetsgivarens pensionsavgift

Statens ämbetsverk och inrättningar, statliga affärsverk samt sammanslutningar och inrättningar vilkas anställda omfattas av pensionsskydd enligt denna lag betalar arbetsgivarens pensionsavgift, som består av en ålders-, invalid-, arbetslöshets- och familjepensionsdel och av en omkostnadsdel som verkställigheten av pensionsskyddet föranleder.
Arbetsgivarens pensionsavgift betalas till
Statskontoret som med undantag för omkost-

Statens ämbetsverk och inrättningar, statliga affärsverk samt sammanslutningar och inrättningar vilkas anställda omfattas av pensionsskydd enligt denna lag betalar arbetsgivarens pensionsavgift, som består av en ålders-, invalid-, arbetslöshets- och familjepensionsdel och av en omkostnadsdel som verkställigheten av pensionsskyddet föranleder.
Arbetsgivarens pensionsavgift betalas till
Statskontoret som intäktsför avgifterna till
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nadsdelen intäktsför avgifterna till statens statens pensionsfond. Från den summa som
pensionsfond.
betalas till statens pensionsfond dras dock av
det belopp som Statskontoret och den kommunala pensionsanstalten behöver för verkställandet av pensionsskyddet. Statskontoret
betalar ersättning enligt 137 b § i lagen om
kommunala pensioner till den kommunala
pensionsanstalten av arbetsgivarens pensionsavgift.
Närmare bestämmelser om grunderna för
Närmare bestämmelser om grunderna för
arbetsgivarens pensionsavgift utfärdas genom arbetsgivarens pensionsavgift och om belopförordning av statsrådet. Om storleken på pet och fastställandet av den omkostnadsdel
omkostnadsdelen beslutar finansministeriet.
som Statskontoret och den kommunala pensionsanstalten får för verkställandet av pensionsskyddet utfärdas genom förordning av
statsrådet.
——————————————
——————————————

143 §

143 §

Statskontoret

Den kommunala pensionsanstalten och
Statskontoret

Statskontoret verkställer statens pensionsDen kommunala pensionsanstalten sköter
skydd. Statskontoret sköter också om utbetal- verkställigheten av statens pensionsskydd.
ningen av extra pensioner som betalas med Den kommunala pensionsanstalten sköter
statsmedel.
också om utbetalningen av extra pensioner
som betalas med statsmedel.
Statskontoret sörjer dock för de uppgifter i
anslutning till finansiering av pensionsskyddet som föreskrivs för det i 9 kap. och för förandet av register enligt 148 § 4 mom.

143 b §

143 b §

Avtal om samarbete med andra pensionsanstalter

Avtal om samarbete med andra pensionsanstalter

Statskontoret kan avtala om samarbete och
ersättning för kostnader som samarbetet orsakar med den kommunala pensionsanstalten
och Pensionsskyddscentralen samt övriga
pensions- och försäkringsanstalter.

Statskontoret kan avtala om det samarbete
som skötseln av de uppgifter som föreskrivits
för det i 143 § kräver och om ersättning för
kostnader som samarbetet orsakar med den
kommunala pensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen samt övriga pensions- och
försäkringsanstalter.
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145 §

145 §

Statens delegation för ärenden gällande arbetsoförmåga och rehabilitering

Statens delegation för ärenden gällande arbetsoförmåga och rehabilitering

Vid Statskontoret finns statens delegation
för ärenden gällande arbetsoförmåga och rehabilitering, vars medlemmar förordnas av finansministeriet för tre år i sänder bland personer som föreslagits av ministeriet och de
mest representativa organisationerna på centralnivå för statens tjänstemän och arbetstagare. Delegationen har till uppgift att styra och
följa praxis vid bedömning av arbetsförmåga
och i rehabiliteringsfrågor.

I anslutning till den kommunala pensionsanstalten finns statens delegation för ärenden
gällande arbetsoförmåga och rehabilitering,
som har till uppgift att följa och styra såväl
bedömningen av arbetsförmåga som den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Delegationen har en ordförande och fem
andra medlemmar. Finansministeriet förordnar medlemmarna för tre år i sänder. Av
medlemmarna ska en representera finansministeriet, en den kommunala pensionsanstalten och en Statskontoret. Av medlemmarna
förordnas tre bland personer som föreslagits
av de mest representativa organisationerna
på centralnivå för statens tjänstemän och arbetstagare. Finansministeriet förordnar en
av medlemmarna till ordförande.
146 §

146 §

Arbetstagarens och pensionssökandens rätt
att få uppgifter

Arbetstagarens och pensionssökandens rätt
att få uppgifter

Statskontoret skall på en arbetstagares begäran ge honom eller henne de uppgifter som
Statskontoret har om arbetstagarens rätt till
pension. I fråga om en parts rätt att få information, rätt att ta del av en handling som
gäller parten själv samt rätt att kontrollera sådana uppgifter om sig själv som förts in i ett
register gäller i övrigt det som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, offentlighetslagen) och
personuppgiftslagen (523/1999).

Statskontoret och den kommunala pensionsanstalten ska på en arbetstagares begäran ge honom eller henne de uppgifter som
de har om arbetstagarens rätt till pension. I
fråga om en parts rätt att få information, rätt
att ta del av en handling som gäller parten
själv samt rätt att kontrollera sådana uppgifter om sig själv som förts in i ett register föreskrivs dessutom i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999, offentlighetslagen) och personuppgiftslagen
(523/1999).
Den kommunala pensionsanstalten ska genom information på pensionsansökningsblanketten eller på något annat motsvarande
sätt på förhand upplysa en pensionssökande
om var uppgifter om honom eller henne kan
inhämtas och för vilket ändamål uppgifterna i
regel kan lämnas ut.

Statskontoret skall genom information på
pensionsansökningsblanketten eller på något
annat motsvarande sätt på förhand upplysa en
pensionssökande om var uppgifter om honom
eller henne kan inhämtas och för vilket ändamål uppgifterna i regel kan lämnas ut.
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147 §

147 §

Arbetsgivarens rätt att få uppgifter

Arbetsgivarens rätt att få uppgifter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har en arbetsgivare rätt att för
sin bokföring och sin löneadministration samt
för att kunna kontrollera pensionsavgifterna
få nödvändiga uppgifter av Statskontoret om
pensioner som beviljats enligt denna lag och
andra uppgifter som behövs för ovan nämnda
ändamål. Den arbetsgivare från vars tjänst en
arbetstagare avgår med pension har också rätt
att få uppgifter om vilket slags pension Statskontoret beviljat samt tidpunkten för pensionens början och slut för att kunna avsluta anställningen.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har en arbetsgivare rätt att för
sin bokföring och sin löneadministration
samt för att kunna kontrollera pensionsavgifterna få nödvändiga uppgifter av Statskontoret och den kommunala pensionsanstalten om
pensioner som beviljats enligt denna lag och
andra uppgifter som behövs för ovan nämnda
ändamål. Den arbetsgivare från vars tjänst en
arbetstagare avgår med pension har också rätt
att få uppgifter om vilket slags pension den
kommunala pensionsanstalten beviljat samt
tidpunkten för pensionens början och slut för
att kunna avsluta anställningen.

148 §

148 §

Arbetsgivarens skyldighet att lämna uppgifter

Arbetsgivarens skyldighet att lämna uppgifter

——————————————
Om det för att avgöra ett anhängigt pensions- eller rehabiliteringsärende eller av någon annan orsak vid fullgörandet av uppgifter
enligt denna lag behövs uppgifter om arbetstagarens arbete och arbetsförhållanden eller
om andra motsvarande omständigheter, är arbetsgivaren skyldig att lämna dessa uppgifter
till Statskontoret och till en besvärsinstans
som avses i denna lag.

——————————————
Om det för att avgöra ett anhängigt pensions- eller rehabiliteringsärende eller av någon annan orsak vid fullgörandet av uppgifter enligt denna lag behövs uppgifter om arbetstagarens arbete och arbetsförhållanden
eller om andra motsvarande omständigheter,
är arbetsgivaren skyldig att lämna dessa uppgifter till den kommunala pensionsanstalten
och till en besvärsinstans som avses i denna
lag.
——————————————

——————————————
149 §

149 §

Pensionstagarens utredning om omständigheter i anslutning till pensionsbeloppet och pensionsrätten

Pensionstagarens utredning om omständigheter i anslutning till pensionsbeloppet och
pensionsrätten

Utöver vad som föreskrivs i denna lag om
pensionstagarens underrättelseskyldighet kan
Statskontoret kräva en utredning av pensionstagaren om omständigheter som påverkar
pensionsbeloppet och pensionsrätten, om det
finns skäl att misstänka att förändringar har
skett i dessa omständigheter.

Utöver vad som föreskrivs i denna lag om
pensionstagarens underrättelseskyldighet kan
den kommunala pensionsanstalten kräva en
utredning av pensionstagaren om omständigheter som påverkar pensionsbeloppet och
pensionsrätten, om det finns skäl att misstänka att förändringar har skett i dessa omständigheter.
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150 §

150 §

Rätten att få uppgifter för avgörande av
ärenden och fullgörande av lagstadgade uppgifter

Rätten att få uppgifter för avgörande av
ärenden och fullgörande av lagstadgade
uppgifter

Statskontoret och en besvärsinstans enligt
denna lag har, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som
gäller erhållande av uppgifter, rätt att av en
arbetsgivare, en försäkrings- och pensionsanstalt som verkställer lagstadgad försäkring
och av myndigheter och andra organ på vilka
offentlighetslagen tillämpas få de uppgifter
som är nödvändiga för att avgöra ett anhängigt pensions- eller förmånsärende eller som
annars är nödvändiga vid fullgörandet av
uppgifter som föreskrivs i denna lag, i EG:s
förordning om social trygghet eller förordningen om dess tillämpning eller i en överenskommelse om social trygghet.

Statskontoret, den kommunala pensionsanstalten och en besvärsinstans enligt denna lag
har, utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att av en arbetsgivare, en
försäkrings- och pensionsanstalt som verkställer lagstadgad försäkring och av myndigheter och andra organ på vilka offentlighetslagen tillämpas få de uppgifter som är nödvändiga för att avgöra ett anhängigt pensions- eller förmånsärende eller som annars
är nödvändiga vid fullgörandet av uppgifter
som föreskrivs i denna lag, i EG:s förordning
om social trygghet eller förordningen om
dess tillämpning eller i en överenskommelse
om social trygghet.
Den kommunala pensionsanstalten och en
besvärsinstans enligt denna lag har dessutom
rätt att 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 dem uppgjorda utlåtanden och sådana övriga uppgifter om den pensionssökandes
journalhandlingar, rehabilitering, hälsotillstånd, vård och arbetsförmåga som behövs
för att fullgöra de uppgifter som avses i 1
mom., om sökanden inte själv lämnar dessa
uppgifter.
Statskontoret har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar
som gäller erhållande av uppgifter rätt att av
den kommunala pensionsanstalten få de uppgifter om pensionsskyddet och bestämmandet
av det för personer som omfattas av statens
pensionssystem som är nödvändiga vid fullgörandet av de uppgifter som i 143 § föreskrivs för Statskontoret.
De uppgifter som avses i denna paragraf får
sökas också med hjälp av teknisk anslutning

Statskontoret och en besvärinstans enligt
denna lag har dessutom rätt att av läkare och
andra yrkesutbildade personer som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälsooch 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 dem uppgjorda utlåtanden
och sådana övriga uppgifter om den pensionssökandes journalhandlingar, rehabilitering, hälsotillstånd, vård och arbetsförmåga
som behövs för att fullgöra de uppgifter som
avses i 1 mom., om sökanden inte själv lämnar dessa uppgifter.

De uppgifter som avses i denna paragraf får
sökas också med hjälp av teknisk anslutning
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utan samtycke av den vars intressen tystnads- utan samtycke av den vars intressen tystplikten är avsedd att skydda.
nadsplikten är avsedd att skydda.
151 §

151 §

Statskontorets inspektionsrätt

Statskontorets inspektionsrätt

Statskontoret har rätt att i arbetsgivarens
Statskontoret har rätt att i arbetsgivarens
handlingar granska riktigheten av de uppgif- handlingar granska riktigheten av de uppgifter som avses i 148 § 1 och 2 mom.
ter som avses i 148 § 1 mom.
——————————————
——————————————
154 §

154 §

Avgiftsfrihet

Avgiftsfrihet

Statskontoret och en besvärsinstans enligt
denna lag har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som de enligt denna lag har rätt att få. Om
uppgifterna behövs i en viss form och detta
förorsakar den som lämnar ut uppgifterna betydande merkostnader, skall kostnaderna
dock ersättas.

Statskontoret, den kommunala pensionsanstalten och en besvärsinstans enligt denna lag
har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som de
enligt denna lag har rätt att få. Om uppgifterna behövs i en viss form och detta förorsakar
den som lämnar ut uppgifterna betydande
merkostnader, ska kostnaderna dock ersättas.

155 §

155 §

Rätten att lämna uppgifter för frivilligt
grupptilläggspensionsskydd

Rätten att lämna uppgifter för frivilligt
grupptilläggspensionsskydd

Utöver det som bestäms i offentlighetslagen
har Statskontoret, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som
gäller erhållande av uppgifter, rätt att till ett
livförsäkringsbolag, en pensionskassa och en
pensionsstiftelse lämna ut arbetstagarnas
namn, adresser och personbeteckningar, uppgifter om pensionsbeloppen och de faktorer
som påverkar pensionsbeloppet samt övriga
uppgifter som behövs för skötseln eller ordnandet av i 204 § i lagen om pension för arbetstagare avsett frivilligt grupptilläggspensionsskydd i anslutning till pensionsskydd enligt nämnda lag.

Utöver det som bestäms i offentlighetslagen har den kommunala pensionsanstalten,
utan hinder av sekretessbestämmelserna och
andra begränsningar som gäller erhållande av
uppgifter, rätt att till ett livförsäkringsbolag,
en pensionskassa och en pensionsstiftelse
lämna ut arbetstagarnas namn, adresser och
personbeteckningar, uppgifter om pensionsbeloppen och de faktorer som påverkar pensionsbeloppet samt övriga uppgifter som behövs för skötseln eller ordnandet av i 204 § i
lagen om pension för arbetstagare avsett frivilligt grupptilläggspensionsskydd i anslutning till pensionsskydd enligt nämnda lag.

156 §

156 §

Rätten att lämna uppgifter för arbetstagarnas
grupplivförsäkring

Rätten att lämna uppgifter för arbetstagarnas grupplivförsäkring

Arbetstagarnas livförsäkringspool, som
Arbetstagarnas livförsäkringspool, som
med fullmakt av livförsäkrings- och olycks- med fullmakt av livförsäkrings- och olycks-
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fallsförsäkringsbolagen sköter ersättningsverksamheten i fråga om arbetstagarnas
grupplivförsäkring, och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar
som gäller erhållande av uppgifter, rätt att av
Statskontoret få namn på samt personbeteckning och dödsdatum för avlidna arbetstagare
som haft en anställning som omfattas av denna lag, deras förmånstagares namn och personbeteckningar samt andra motsvarande
uppgifter som behövs för att avgöra huruvida
förutsättningarna för beviljande av ett försäkringsbelopp från grupplivförsäkringen uppfylls eller inte.

75

Också Statskontoret och den kommunala
pensionsanstalten har, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar
som gäller erhållande av uppgifter, rätt att få
de i 1 mom. avsedda uppgifterna för att behandla ekonomiskt stöd som motsvarar
grupplivförsäkring.

fallsförsäkringsbolagen sköter ersättningsverksamheten i fråga om arbetstagarnas
grupplivförsäkring, och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar
som gäller erhållande av uppgifter, rätt att av
Statskontoret och den kommunala pensionsanstalten få namn på samt personbeteckning
och dödsdatum för avlidna arbetstagare som
haft en anställning som omfattas av denna
lag, deras förmånstagares namn och personbeteckningar samt andra motsvarande uppgifter som behövs för att avgöra huruvida
förutsättningarna för beviljande av ett försäkringsbelopp från grupplivförsäkringen uppfylls eller inte.
Också Statskontoret och den kommunala
pensionsanstalten har, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar
som gäller erhållande av uppgifter, rätt att få
de i 1 mom. avsedda uppgifterna för att behandla ekonomiskt stöd som motsvarar
grupplivförsäkring.

157 §

157 §

Rätten att lämna uppgifter för utredning av
brott och missbruk

Rätten att lämna uppgifter för utredning av
brott och missbruk

Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har Statskontoret för utredande av brott och missbruk rätt att lämna ut
uppgifter som grundar sig på verkställigheten
av denna lag till ett ministerium, skatteförvaltningen och sådana anstalter eller sammanslutningar som har hand om det lagstadgade systemet för social trygghet och som
administrerar sociala trygghetsförmåner som
påverkas av en pension enligt denna lag.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har den kommunala pensionsanstalten och Statskontoret för utredande av brott och missbruk rätt att lämna ut
uppgifter som grundar sig på verkställigheten
av denna lag till ett ministerium, skatteförvaltningen och sådana anstalter eller sammanslutningar som har hand om det lagstadgade systemet för social trygghet och som
administrerar sociala trygghetsförmåner som
påverkas av en pension enligt denna lag.
——————————————
Den kommunala pensionsanstalten har en
sådan rätt som avses i 1 mom. att lämna ut
uppgifter som nämns i 2 mom. och Statskontoret har rätt att lämna ut uppgifter som
nämns i 2 mom. 3 punkten även till polis- och
åklagarmyndigheterna till den del uppgifterna är nödvändiga för att utreda brott och
väcka åtal.
——————————————

——————————————
Statskontoret har i 1 mom. avsedd rätt att
även till polis- och åklagarmyndigheterna
lämna ut uppgifter som nämns i 2 mom. till
den del dessa är nödvändiga för att utreda
brott och väcka åtal.

——————————————
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158 §

158 §

Rätten att lämna uppgifter till myndigheter
och till registeransvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet

Rätten att lämna uppgifter till myndigheter
och till registeransvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet

Utöver det som bestäms i offentlighetslagen
har Statskontoret, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som
gäller erhållande av uppgifter, rätt att lämna
ut uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag enligt följande:
1) till behöriga myndigheter och organ får
lämnas ut uppgifter som är nödvändiga för att
utföra uppgifter enligt EG:s förordning om
social trygghet eller en överenskommelse om
social trygghet,
2) till skatteförvaltningen får lämnas ut
uppgifter som den behöver för att fullgöra sin
övervakningsskyldighet enligt lagen om förskottsuppbörd, om det finns skäl att misstänka att arbetsgivaren inte har fullgjort sin innehållningsskyldighet,
3) till en registeransvarig som bedriver kreditupplysningsverksamhet får lämnas ut sådana uppgifter om en arbetsgivares på denna
lag grundade obetalda och utmätningsbara
pensionsavgifter som den registeransvarige
enligt lag har rätt att föra in i kreditupplysningsregistret.

Utöver det som bestäms i offentlighetslagen har Statskontoret och den kommunala
pensionsanstalten, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar
som gäller erhållande av uppgifter, rätt att
lämna ut uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag enligt följande:
1) till behöriga myndigheter och organ får
lämnas ut uppgifter som är nödvändiga för att
utföra uppgifter enligt EG:s förordning om
social trygghet eller en överenskommelse om
social trygghet,
2) till Skatteförvaltningen får lämnas ut
uppgifter som den behöver för att fullgöra sin
övervakningsskyldighet enligt lagen om förskottsuppbörd, om det finns skäl att misstänka att arbetsgivaren inte har fullgjort sin innehållningsskyldighet,
3) till en registeransvarig som bedriver
kreditupplysningsverksamhet får lämnas ut
sådana uppgifter om en arbetsgivares på denna lag grundade obetalda och utmätningsbara
pensionsavgifter som den registeransvarige
enligt lag har rätt att föra in i kreditupplysningsregistret.

159 §

159 §

Rätten att lämna uppgifter vidare

Rätten att lämna uppgifter vidare

Utöver det som bestäms i offentlighetslagen
har Statskontoret, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som
gäller erhållande av uppgifter, rätt att lämna
ut de uppgifter om pension, pensionsrätt eller
försäkring vilka erhållits från Pensionsskyddscentralen eller en pensionsanstalt som
sköter verkställigheten av arbetspensionslagarna till Folkpensionsanstalten eller någon
annan mottagare som har rätt att få dessa
uppgifter med stöd av lag.

Utöver det som bestäms i offentlighetslagen har den kommunala pensionsanstalten,
utan hinder av sekretessbestämmelserna och
andra begränsningar som gäller erhållande av
uppgifter, rätt att lämna ut de uppgifter om
pension och pensionsrätt vilka erhållits från
Pensionsskyddscentralen eller en pensionsanstalt som sköter verkställigheten av arbetspensionslagarna och de uppgifter om försäkring vilka erhållits från Statskontoret till
Folkpensionsanstalten eller någon annan
mottagare som har rätt att få dessa uppgifter
med stöd av lag.
Statskontoret har i 1 mom. nämnd rätt att
Statskontoret har i 1 mom. nämnd rätt att
lämna ut uppgifter som det med stöd av 148 § lämna ut uppgifter som det med stöd av
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1–3 mom. har fått av en arbetsgivare samt
uppgifter som det med stöd av 150 § har fått
av en arbetsgivare, en försäkrings- och pensionsanstalt som verkställer lagstadgad försäkring, skattemyndigheter och andra myndigheter samt andra organ som hör till tilllämpningsområdet för offentlighetslagen, till
sådana pensionsanstalter som sköter verkställigheten av arbetspensionslagarna och som
med stöd av lag har rätt att få dessa uppgifter
av dem som lämnat nämnda uppgifter eller av
Pensionsskyddscentralen.
Statskontoret skall innan det lämnar ut sådana uppgifter som avses i 1 och 2 mom. med
Pensionsskyddscentralen och de berörda pensionsanstalterna komma överens om vilka av
ovan nämnda uppgifter som kan lämnas vidare och till vem de kan lämnas.

148 § 1 mom. har fått av en arbetsgivare
samt uppgifter som det med stöd av 150 § har
fått till sådana pensionsanstalter som sköter
verkställigheten av arbetspensionslagarna
och som med stöd av lag har rätt att få dessa
uppgifter av dem som lämnat nämnda uppgifter eller av Pensionsskyddscentralen.

160 §

160 §

Ansvaret hos den som lämnar uppgifter vidare

Ansvaret hos den som lämnar uppgifter vidare

——————————————
När Statskontoret lämnar uppgifter vidare
enligt de grunder som föreskrivs i detta kapitel ansvarar det för att innehållet i de uppgifter som lämnas ut motsvarar de uppgifter som
erhållits av den som lämnat uppgifterna.

——————————————
När Statskontoret eller den kommunala
pensionsanstalten lämnar uppgifter vidare
enligt de grunder som föreskrivs i detta kapitel ansvarar de för att innehållet i de uppgifter som lämnas ut motsvarar de uppgifter
som erhållits av den som lämnat uppgifterna.

161 §

161 §

Rätten att lämna uppgifter med hjälp av teknisk anslutning

Rätten att lämna uppgifter med hjälp av teknisk anslutning

Statskontoret har, utöver det som i 29 § 3
mom. i offentlighetslagen bestäms om utlämnande av uppgifter genom en teknisk anslutning, rätt att öppna en teknisk anslutning
1) för en sammanslutning eller anstalt som
verkställer lagstadgad socialförsäkring och
för en besvärsinstans enligt denna lag till sådana uppgifter i sina personregister som
sammanslutningen, anstalten eller besvärsinstansen med stöd av denna eller någon annan
lag har rätt att få för att fullgöra sina uppgifter,

Statskontoret har, utöver det som i 29 § 3
mom. i offentlighetslagen bestäms om utlämnande av uppgifter genom en teknisk anslutning, rätt att öppna en teknisk anslutning
1) för den kommunala pensionsanstalten,
för en sammanslutning eller anstalt som
verkställer lagstadgad socialförsäkring och
för en besvärsinstans enligt denna lag till sådana uppgifter i sina personregister som
sammanslutningen, anstalten eller besvärsinstansen med stöd av denna eller någon annan
lag har rätt att få för att fullgöra sina uppgifter,

Statskontoret ska innan det lämnar ut sådana uppgifter som avses i 2 mom. komma
överens med den kommunala pensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och de berörda
pensionsanstalterna om vilka av ovan nämnda uppgifter som kan lämnas vidare och till
vem de kan lämnas.
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2) för en myndighet som utför uppgifter enligt EG:s förordning om social trygghet eller
en överenskommelse om social trygghet till
sådana uppgifter som myndigheten i enlighet
med 158 § 1 punkten har rätt att få,
3) för Folkpensionsanstalten och andra sådana mottagare av uppgifter som har rätt att
av en pensionsanstalt som sköter verkställigheten av arbetspensionslagarna få uppgifter
om pension, pensionsrätt eller försäkring, till
sådana uppgifter som avses i 159 § 1 mom.,
4) för ett livförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse till sådana i
155 § avsedda uppgifter som behövs för skötseln eller ordnandet av grupptilläggspensionsskydd samt för arbetstagarnas grupplivförsäkringspool, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller den kommunala pensionsanstalten till uppgifter som avses i 156 §, och
5) för en arbetsgivare för dennes fullgörande av sin skyldighet att lämna uppgifter som
avses i 148 §.
En teknisk anslutning får dock öppnas till
uppgifter som avses i 159 § 2 mom. och i 1
mom. 3 punkten i denna paragraf endast om
man har kommit överens om detta enligt 159
§ 3 mom.
Statskontoret har också rätt att för Pensionsskyddscentralen och andra pensionsanstalter öppna en teknisk anslutning för lämnande av uppgifter till arbetstagaren om hans
eller hennes pensionsskydd enligt denna lag.
——————————————

2) för en myndighet som utför uppgifter enligt EG:s förordning om social trygghet eller
en överenskommelse om social trygghet till
sådana uppgifter som myndigheten i enlighet
med 158 § 1 punkten har rätt att få,
3) för Folkpensionsanstalten och andra sådana mottagare av uppgifter som har rätt att
av en pensionsanstalt som sköter verkställigheten av arbetspensionslagarna få uppgifter
om försäkring,
4) för ett livförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse till sådana i
155 § avsedda uppgifter som behövs för
skötseln eller ordnandet av grupptilläggspensionsskydd samt för arbetstagarnas grupplivförsäkringspool, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller den kommunala pensionsanstalten till uppgifter som avses i 156 §, och
5) för en arbetsgivare för dennes fullgörande av sin skyldighet att lämna uppgifter som
avses i 148 §.
(2 mom. upphävs)

Statskontoret har också rätt att för den
kommunala pensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och andra pensionsanstalter
öppna en teknisk anslutning för lämnande av
uppgifter till arbetstagaren om hans eller
hennes pensionsskydd enligt denna lag.
——————————————

162 §

162 §

Att söka ändring

Att söka ändring i beslut av Statskontoret
och den kommunala pensionsanstalten

För sökande av ändring finns besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolen. Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och
nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
(677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i lagen om försäkringsdomstolen (132/2003).

Ändring i ett beslut av Statskontoret får sökas genom besvär så som föreskrivs i detta
kapitel. Ändring i ett beslut som den kommunala pensionsanstalten har meddelat med
stöd av denna lag får sökas genom besvär så
som föreskrivs i den kommunala pensionslagen.

Gällande lydelse
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I ett beslut som Statskontoret har meddelat
med stöd av denna lag får en part söka ändring genom skriftliga besvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden så som
föreskrivs i denna lag och i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
I ett beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden meddelat i ett besvärsärende får en part söka ändring genom skriftliga besvär hos förvaltningsdomstolen så som
föreskrivs i denna lag och i förvaltningsprocesslagen.
Ändring i ett beslut av Statskontoret genom
vilket Statskontoret har vägrat att meddela ett
förhandsbeslut enligt 106 § om pensionsrätt
eller i ett beslut av Pensionsskyddscentralen
enligt 114 § 2 mom. om vilken pensionsanstalt som är behörig att handlägga en pensionsansökan får inte sökas genom besvär.

79

Ansökan om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut som den kommunala pensionsanstalten har meddelat med stöd av
denna lag görs i enlighet med 162 § i lagen
om kommunala pensioner.
(3 mom. upphävs)

(4 mom. upphävs)

162 a §
Sökande av ändring
För sökande av ändring finns besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolen. Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
och nämndens medlemmar finns i lagen om
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
(677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i lagen om försäkringsdomstolen (132/2003).
I ett beslut som Statskontoret har meddelat
med stöd av denna lag får en part söka ändring genom skriftliga besvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden så som
föreskrivs i denna lag och i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
I ett beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden meddelat i ett besvärsärende får en part och Statskontoret söka
ändring genom skriftliga besvär hos förvaltningsdomstolen så som föreskrivs i denna lag
och i förvaltningsprocesslagen.
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163 §

(upphävs)

Att söka ändring i den sista pensionsanstaltens beslutssammanställning och i det sammanfattande meddelandet om EU-beslut
På en beslutssammanställning som Statskontoret gett i egenskap av sista pensionsanstalt enligt 7 kap. tillämpas vad som i detta
kapitel föreskrivs om beslut. När Statskontorets beslut ingår i en beslutssammanställning
som en annan pensionsanstalt gett i egenskap
av den sista pensionsanstalten enligt 109 § 2
mom. får det överklagas och besvärsärendet
behandlas enligt vad som föreskrivs i någon
annan pensionslag för den offentliga sektorn
eller pensionslag för den privata sektorn. Till
den del besvären gäller pensionsskydd enligt
denna lag skall en annan pensionsanstalt
inom den offentliga sektorn eller en pensionsanstalt inom den privata sektorn inhämta Statskontorets yttrande om besvären. Inget
yttrande begärs om besvären enbart gäller
bedömning av arbetsförmågan.
En part som har varit försäkrad i två eller
flera EU-länder och som är missnöjd med
Statskontorets beslut enligt denna lag får
söka ändring i beslutet efter att ha fått det
sammanfattande meddelande med alla EUländers beslut som avses i artikel 48 i förordningen om tillämpning av EG:s förordning
om social trygghet. I ett beslut som Statskontoret meddelat om förutsättningarna för att få
invalidpension får dock ändring sökas så som
föreskrivs i denna lag.
167 §

167 §

Rättelse av beslut i samband med att ändring
söks

Rättelse av beslut i samband med att ändring
söks

——————————————
——————————————
Om Statskontoret har gett en beslutssam(2 mom. upphävs)
manställning i egenskap av sista pensionsanstalt, skall det innan ärendet behandlas begära ett utlåtande av övriga pensionsanstalter
till den del besvären gäller pensionsskydd
som verkställs av dem. Gäller besvären angående beslutssammanställningen enbart bedömning av arbetsförmågan, begärs utlåtande bara av en pensionsanstalt inom den pri-
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vata sektorn och av den bara när det gäller
en situation som avses i 111 §.
Om samtliga pensionsanstalter vilkas beslut
(3 mom. upphävs)
besvären gäller godkänner ändringssökandens yrkanden, ger Statskontoret en ny, rättad beslutssammanställning. I en på detta sätt
rättad beslutssammanställning får ändring
sökas enligt detta kapitel.
——————————————
——————————————
Statskontoret skall ge en ny rättad besluts(5 mom. upphävs)
sammanställning, om besvären enbart gäller
bedömning av arbetsförmågan och Statskontoret i egenskap av den sista pensionsanstalten godkänner yrkandena. Om Statskontoret
inte rättar beslutssammanställningen gäller
det förfarande som föreskrivs i 168 § 1 och 2
mom. När det gäller en situation som avses i
111 § och pensionsanstalten inom den privata
sektorn inte godtar sökandens yrkanden skall
Statskontoret föra över besvärsärendet till
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
till den del ärendet gäller beslutet av pensionsanstalten inom den privata sektorn, och i
fråga om besvären gäller förfarandet i 9 kap.
i lagen om pension för arbetstagare.
168 §

168 §

Överföring av besvär till besvärsinstans

Överföring av besvär till besvärsinstans

——————————————
——————————————
Har Statskontoret gett en beslutssamman(3 mom. upphävs)
ställning i egenskap av sista pensionsanstalt
och begärt ett utlåtande av övriga pensionsanstalter, och rättar det inte sitt beslut i enlighet med ändringssökandens yrkande, skall
Statskontoret inom 60 dagar från besvärstidens utgång tillställa den besvärsinstans som
avses i 1 mom. besvärsskriften samt de utlåtanden som getts med anledning av den.
174 a §

174 a §

Beslut om beloppet av teoretisk pension

Beslut om beloppet av teoretisk pension

Om en arbetstagare har arbetat i två eller
flera EU- eller EES-länder och arbetstagaren
ansöker om folkpension, har han eller hon rätt
att på begäran få ett beslut om det belopp av
den teoretiska pensionen som Statskontoret

Om en arbetstagare har arbetat i två eller
flera EU- eller EES-länder och arbetstagaren
ansöker om folkpension, har han eller hon
rätt att på begäran få ett beslut om det belopp
av den teoretiska pension som den kommuna-
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meddelar Folkpensionsanstalten för beräk- la pensionsanstalten meddelar Folkpensionsning av hans eller hennes folkpension.
anstalten för beräkning av hans eller hennes
folkpension.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Den kommunala pensionsanstalten fortsätter Statskontorets verksamhet i fråga om
uppgifterna enligt 143 § i denna lag.
Beloppet enligt 111 § i denna lag motsvarar värdet ett (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
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2.
Lag
om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 13 juni 2003 om kommunala pensioner (549/2003) 1 § 2 mom., 4 § 2,
13 och 14 punkten, 12 § 1 mom. 2 punkten, 120 § 4 mom., 137 §, rubriken till 146 § samt 2—
5 mom., rubriken för 147 §, det inledande stycket i 148 § 1 mom. samt 148 § 1 mom. 4—6
punkten, 149 § 1 mom. 4 punkten, 152 §, 153 § 1 och 4 mom., 155 §, 160 § 1 mom., 162 § 1
och 2 mom. och 166 §,
av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 260/2007, 4 § 2 punkten och 146 § 2 mom. sådana
de lyder i lag 713/2004, 4 § 13 och 14 punkten samt 160 § 1 mom. sådana de lyder i lag
1188/2003, 12 § 1 mom. 2 punkten, 153 § 1 mom., 155 § och 162 § 1 och 2 mom. sådana de
lyder i lag 1293/2006, 137 § sådan den lyder i lagarna 1006/2007 och 916/2008, 152 § sådant
det lyder i lag 921/2003 samt 153 § 4 mom. sådant det lyder i lag 638/2009, och
fogas till 1 §, sådan den lyder i nämnda lag 260/2007 och i lag 461/2008, ett nytt 3 mom.,
varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1188/2003, 713/2004 och 1293/2006, en ny 15 punkt, till lagen en ny 137 b och 141 a §,
till 147 § ett nytt 2 mom. och till 149 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda
lag, en ny 5 punkt som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
1§

1§

Lagens syfte och pensionsanstaltens uppgifter

Lagens syfte och pensionsanstaltens uppgifter

——————————————
Pensionsskyddet sköts av den offentligrättsliga kommunala pensionsanstalten Kommunernas pensionsförsäkring. Pensionsanstalten
har sin hemort i Helsingfors.

——————————————
Pensionsskyddet sköts av den offentligrättsliga kommunala pensionsanstalten som
utövar sin verksamhet under namnet Keva.
Pensionsanstalten har sin hemort i Helsingfors.
Bestämmelser om den kommunala pensionsanstaltens uppgifter vid verkställandet
av statens pensionsskydd finns i lagen om
statens pensioner (1295/2006).

Den kommunala pensionsanstalten kan producera pensionsadministrativa tjänster samt
sådana stödtjänster som de kräver även för
kundgrupper utanför det kommunala pensionsskyddet, om tjänsterna inte innebär utövande av offentlig makt.
——————————————
4§

4§

Allmänna definitioner

Allmänna definitioner

I denna lag avses med
——————————————

I denna lag avses med
——————————————
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2) anställd alla personer som omfattas av
2) anställd alla personer som omfattas av
lagen,
lagen samt i 11 kap. alla personer som omfattas av denna lag och lagen om statens
pensioner,
——————————————
——————————————
13) pensionsanstalter inom den offentliga
13) pensionsanstalter inom den offentliga
sektorn kommunala pensionsanstalten, stats- sektorn kommunala pensionsanstalten, Statskontoret, evangelisk-lutherska kyrkans cen- kontoret, evangelisk-lutherska kyrkans centralfond och Folkpensionsanstalten i egen- tralfond och Folkpensionsanstalten i egenskap av den som sköter pensionerna för dess skap av den som sköter pensionerna för dess
anställda, samt
anställda,
14) pensionsanstalter inom den privata sek14) pensionsanstalter inom den privata sektorn pensionsanstalter som sköter pensions- torn pensionsanstalter som sköter pensionsskyddet enligt pensionslagarna för den privata skyddet enligt pensionslagarna för den privasektorn.
ta sektorn,
15) statlig arbetsgivare i lagen om statens
pensioner avsedda statens ämbetsverk och
inrättningar, statliga affärsverk samt sammanslutningar och inrättningar vilkas anställda omfattas av pensionsskydd enligt lagen om statens pensioner.
12 §

12 §

Ålderspension från offentliga pensionssystem

Ålderspension från offentliga pensionssystem

En anställd har rätt till ålderspension enligt
denna lag om han eller hon före 63 års ålder
har fått ålderspension som för tiden före den
1 januari 1995 har ökat med 11/60 procent
per månad med stöd av
——————————————
2) lagen om statens pensioner (1295/2006)
eller lagstiftning som har samband med den,
——————————————

En anställd har rätt till ålderspension enligt
denna lag om han eller hon före 63 års ålder
har fått ålderspension som för tiden före den
1 januari 1995 har ökat med 11/60 procent
per månad med stöd av
——————————————
2) lagen om statens pensioner eller lagstiftning som har samband med den,
——————————————

120 §

120 §

Återkrav av pension som betalats till för stort
belopp

Återkrav av pension som betalats till för stort
belopp

——————————————
Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas
också när den kommunala pensionsanstalten i
egenskap av sista pensionsanstalt enligt 7
kap. utan grund har betalat ut pensioner som
avses i denna lag. Till den del den kommunala pensionsanstalten utan grund har betalat
pensioner eller förmåner enligt lagen om statens pensioner eller enligt pensionslagarna för

——————————————
Till den del den kommunala pensionsanstalten utan grund har betalat pensioner eller
förmåner enligt lagen om statens pensioner,
fattas återkravsbeslutet av den kommunala
pensionsanstalten enligt vad som föreskrivs i
130 § i lagen om statens pensioner. Till den
del den kommunala pensionsanstalten i
egenskap av sista pensionsanstalt enligt 7
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den privata sektorn, fattas återkravsbeslutet
av den behöriga pensionsanstalten enligt vad
som föreskrivs i den lag som gäller den. Den
kommunala pensionsanstalten skall dock ge
en beslutssammanställning över de pensioner
eller förmåner som återkrävs samt återkräva
beloppet. Om den kommunala pensionsanstalten sköter återkravet genom kvittning enligt 3 mom., skall såsom den pensionsrat som
avses där betraktas det sammanlagda beloppet
av de pensionsrater som den kommunala pensionsanstalten skall betala i egenskap av sista
pensionsanstalt.

——————————————
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kap. utan grund har betalat pensioner eller
förmåner enligt en annan pensionslag för den
offentliga sektorn eller enligt pensionslagarna för den privata sektorn, fattas återkravsbeslutet av den behöriga pensionsanstalten enligt vad som föreskrivs i den lag som gäller
den. Den kommunala pensionsanstalten ska
dock ge en beslutssammanställning över de
pensioner eller förmåner som återkrävs samt
återkräva beloppet. Om den kommunala pensionsanstalten sköter återkravet genom kvittning enligt 3 mom., ska såsom den pensionspost som avses där betraktas det sammanlagda beloppet av de pensionsposter som den
kommunala pensionsanstalten ska betala i
egenskap av sista pensionsanstalt.
——————————————

137 §

137 §

Tillsyn

Tillsyn

Finansministeriet svarar för den allmänna
tillsynen över den kommunala pensionsanstaltens verksamhet.
Finansministeriet kan av särskilda skäl förordna en specialrevision av pensionsanstaltens förvaltning och räkenskaper.

Finansministeriet svarar för den allmänna
tillsynen över den kommunala pensionsanstaltens verksamhet.
Finansministeriet kan av särskilda skäl förordna en specialrevision av pensionsanstaltens förvaltning och räkenskaper.
Finansministeriet tillsätter årligen en revisor som med hjälp av den kommunala pensionsanstaltens bokföring och annat material, ska granska att de beräkningar som avses
i 137 b § och som den kommunala pensionsanstalten har lämnat om den summa som behövs för betalningen av statens pensioner
och ersättningen för den kommunala pensionsanstaltens kostnader är riktiga och tillräckliga. Revisorn ska vara antingen en av
Centralhandelskammaren godkänd revisor
(CGR) eller en revisor inom den offentliga
förvaltningen och ekonomin (OFR). Vid revisionen tillämpas revisionslagen (459/2007).
137 b §
Betalning av statens pensionsutgifter och ersättning av den kommunala pensionsanstaltens kostnader
Staten betalar i förskott till den kommunala
pensionsanstalten det belopp som behövs för
att betala de förmåner som avses i lagen om
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statens pensioner. Om beloppet av de faktiska kostnaderna är större eller mindre än det
uppskattade beloppet, ska skillnaden beaktas
i betalningen för det år som följer på året då
det slutliga beloppet fastställdes.
Statskontoret betalar ersättning för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i 143 §
till den kommunala pensionsanstalten av arbetsgivarens pensionsavgift. Finansministeriet fastställer det ersättningsbelopp i euro
som betalas i förskott till den kommunala
pensionsanstalten. Den kommunala pensionsanstalten lägger fram en beräkning av
ersättningens storlek för finansministeriet.
Ersättningsbeloppet beräknas till en nivå
som motsvarar självkostnadsvärdet enligt 6 §
i lagen om grunderna för avgifter till staten
(150/1992). Ersättningen betalas i månatliga, lika stora poster enligt en förhandsberäkning av beloppet av kostnaderna för året i
fråga. Om beloppet av de faktiska kostnaderna är större eller mindre än det uppskattade
beloppet, ska skillnaden beaktas i ersättningen för det år som följer på året då det slutliga beloppet fastställdes.
Finansministeriet bedömer med fem års
mellanrum hur de mål som ställts för kostnadseffektiviteten och kvalitetsnivån på skötseln av statens pensioner har förverkligats. I
detta syfte ska den kommunala pensionsanstalten ge in tillräckliga uppgifter till finansministeriet.
Närmare bestämmelser om överföring av
de medel som behövs för betalning av statens
pensioner och om ersättning för kostnader
till den kommunala pensionsanstalten utfärdas genom förordning av statsrådet.
141 a §
Samarbetsdelegationen
Vid den kommunala pensionsanstalten
finns en samarbetsdelegation som har till
uppgift att följa verkställigheten av pensionsskyddet enligt statens pensionssystem och
den evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem i den kommunala pensionsanstalten och
främja informationen mellan de instanser
som är företrädda i delegationen. Delegationen behandlar riktlinjerna för verkställigheten av pensionsskyddet och dess utveckling,
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och delegationen kan komma med förslag om
framtida mål och utvecklingen av verksamheten.
Delegationen har en ordförande och nio
andra medlemmar. Finansministeriet förordnar medlemmarna för fyra år i sänder. Av
medlemmarna ska två företräda finansministeriet, två den kommunala pensionsanstalten, två Statskontoret, två arbetsgivare som
omfattas av lagen om statens pensioner och
en Kyrkans centralfond. Finansministeriet
förordnar en av medlemmarna till ordförande.

146 §

146 §

Medlemssamfunds skyldighet att lämna uppgifter

Medlemssamfunds och statliga arbetsgivares
skyldighet att lämna uppgifter

——————————————
Utöver det som bestäms i 1 mom. är medlemssamfunden skyldiga att på begäran lämna
pensionsanstalten och en besvärsinstans som
avses i denna lag alla de uppgifter om en anställds arbete och förhållanden i arbetet samt
övriga motsvarande uppgifter som kan erhållas av medlemssamfunden, som är nödvändiga för ordnandet av pensionsskyddet och för
avgörandet av ett anhängigt pensionsärende
eller i övrigt är nödvändiga vid fullgörandet
av åligganden enligt denna lag.

——————————————
Utöver det som bestäms i 1 mom. är medlemssamfunden och de statliga arbetsgivarna
skyldiga att på begäran lämna pensionsanstalten och en besvärsinstans som avses i
denna lag alla de uppgifter om en anställds
arbete och förhållanden i arbetet samt övriga
motsvarande uppgifter som kan erhållas av
medlemssamfunden eller de statliga arbetsgivarna och som är nödvändiga för ordnandet av pensionsskyddet och för avgörandet av
ett anhängigt pensionsärende eller i övrigt är
nödvändiga vid fullgörandet av åligganden
enligt denna lag.
Då ett medlemssamfund eller en statlig arbetsgivare ombeds lämna uppgifter som behövs för behandlingen av pensionssökandens
pensions- eller rehabiliteringsärende får till
medlemssamfundet och den statliga arbetsgivaren utan pensionssökandens samtycke
lämnas endast de sekretessbelagda uppgifter
om honom eller henne som är nödvändiga för
att precisera vilka uppgifter som behövs vid
beslutsfattandet i de nämnda ärendena.
Pensionsanstalten har rätt att i medlemssamfundens och de statliga arbetsgivarnas
handlingar granska riktigheten av de uppgifter som avses i 1 och 2 mom.
Pensionsanstalten för register över de uppgifter som den får med stöd av denna paragraf och 144 § och som påverkar rätten till

Då ett medlemssamfund ombes lämna uppgifter som behövs för behandlingen av pensionssökandens pensions- eller rehabiliteringsärende får till medlemssamfundet utan
personens samtycke lämnas endast de sekretessbelagda uppgifter om honom eller henne
som är nödvändiga för att precisera vilka
uppgifter som behövs vid beslutsfattandet i de
nämnda ärendena.
Pensionsanstalten har rätt att i medlemssamfundens handlingar granska riktigheten av
de uppgifter som avses i 1 och 2 mom.
Pensionsanstalten för register över de uppgifter som den får med stöd av denna paragraf
och 144 § och som påverkar rätten till pen-
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sion för personer som omfattas av denna lag.
Pensionsanstalten har rätt att utfärda föreskrifter för medlemssamfunden om när och i
vilken form uppgifter skall lämnas till pensionsanstalten.

pension för personer som omfattas av denna
lag och lagen om statens pensioner. Pensionsanstalten har rätt att utfärda föreskrifter
för medlemssamfunden om när och i vilken
form uppgifter ska lämnas till pensionsanstalten.

147 §

147 §

Lämnande av uppgifter till medlemssamfund

Lämnande av uppgifter till medlemssamfund
och statliga arbetsgivare

——————————————

——————————————
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har den kommunala pensionsanstalten rätt att för bokföring och löneadministration samt för kontroll av pensionsavgifter till en statlig arbetsgivare lämna ut uppgifter om pension som den beviljat
enligt lagen om statens pensioner samt andra
uppgifter som behövs för ovan nämnda ändamål. Pensionsanstalten har också rätt att
meddela den arbetsgivare från vars tjänst en
arbetstagare avgår med pension uppgifter
om slaget av pension enligt lagen om statens
pensioner samt tidpunkten för pensionens
början och slut för att kunna avsluta anställningen.

148 §

148 §

Pensionsanstaltens rätt att lämna uppgifter

Pensionsanstaltens rätt att lämna uppgifter

Utöver det som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har den
kommunala pensionsanstalten rätt att, utan
hinder av sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, lämna uppgifter som grundar sig på
verkställigheten av denna lag enligt följande:

Utöver det som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har den
kommunala pensionsanstalten rätt att, utan
hinder av sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, lämna uppgifter som grundar sig på
verkställigheten av denna lag och lagen om
statens pensioner enligt följande:
——————————————
4) till ministerierna, skatteförvaltningen
och inrättningar och sammanslutningar som
sköter lagstadgade system för social trygghet
och som har hand om en socialskyddsförmån
som påverkas av en förmån enligt denna lag
eller lagen om statens pensioner får i fråga
om en person som erhållit en förmån enligt
denna lag eller lagen om statens pensioner
utlämnas personbeteckning och övriga identi-

——————————————
4) till ministerierna, skatteförvaltningen och
inrättningar och sammanslutningar som sköter lagstadgade system för social trygghet och
som har hand om en socialskyddsförmån som
påverkas av en förmån enligt denna lag får i
fråga om en person som erhållit en förmån
enligt denna lag utlämnas personbeteckning
och övriga identifieringsuppgifter, uppgifter
om utbetalade förmåner, uppgifter om arbets-
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givaren och andra härmed jämförbara uppgifter som är nödvändiga för sådan sammanställning av personuppgifter som utförs i syfte
att utreda brott och missbruk som riktar sig
mot socialskyddet och för andra tillsynsåtgärder av engångskaraktär, samt till polismyndigheterna och åklagarmyndigheterna ovan
nämnda uppgifter som är nödvändiga för utredande av brott och väckande av åtal; i situationer som avses i denna punkt får dock inte
utlämnas uppgifter om hälsotillstånd eller
uppgifter som är avsedda att beskriva grunderna för en persons behov av socialvård,
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5) till skatteförvaltningen får utlämnas de
uppgifter som är nödvändiga för uppfyllandet
av den övervakningsskyldighet som föreskrivs i lagen om förskottsuppbörd, om det
finns skäl att misstänka att medlemssamfundet inte har fullgjort sin innehållningsskyldighet,
6) till arbetstagarnas grupplivförsäkringspool, som med fullmakt av livförsäkringsoch olycksfallsförsäkringsbolagen sköter ersättningsverksamheten gällande arbetstagarnas grupplivförsäkring, och till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får i fråga om tjänsteinnehavare och arbetstagare som varit anställda i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande som omfattas av denna lag och som avlidit före 65 års ålder utlämnas namn, personbeteckning, dödsdatum, uppgifter om
tjänste- och arbetsavtalsförhållandena, förmånstagarnas namn och personbeteckningar
samt övriga motsvarande uppgifter som behövs när det avgörs huruvida förutsättningarna för beviljande av ett försäkringsbelopp
från grupplivförsäkringen uppfylls, samt motsvarande uppgifter till statskontoret för behandling av ekonomiskt stöd som motsvarar
grupplivförsäkring,
——————————————

fieringsuppgifter, uppgifter om utbetalade
förmåner, uppgifter om arbetsgivaren och
andra härmed jämförbara uppgifter som är
nödvändiga för sådan sammanställning av
personuppgifter som utförs i syfte att utreda
brott och missbruk som riktar sig mot socialskyddet och för andra tillsynsåtgärder av engångskaraktär, samt till polismyndigheterna
och åklagarmyndigheterna ovan nämnda
uppgifter som är nödvändiga för utredande
av brott och väckande av åtal; uppgifter om
hälsotillstånd eller uppgifter som är avsedda
att beskriva grunderna för en persons behov
av socialvård får dock inte utlämnas,
5) till skatteförvaltningen får utlämnas de
uppgifter som är nödvändiga för uppfyllandet
av den övervakningsskyldighet som föreskrivs i lagen om förskottsuppbörd, om det
finns skäl att misstänka att medlemssamfundet eller den statliga arbetsgivaren inte har
fullgjort sin innehållningsskyldighet,
6) till arbetstagarnas grupplivförsäkringspool, som med fullmakt av livförsäkringsoch olycksfallsförsäkringsbolagen sköter ersättningsverksamheten gällande arbetstagarnas grupplivförsäkring, och till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får i fråga om tjänsteinnehavare och arbetstagare som varit anställda i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande som omfattas av denna lag eller lagen
om statens pensioner och som avlidit utlämnas namn, personbeteckning, dödsdatum,
uppgifter om tjänste- och arbetsavtalsförhållandena, förmånstagarnas namn och personbeteckningar samt övriga motsvarande uppgifter som behövs när det avgörs huruvida
förutsättningarna för beviljande av ett försäkringsbelopp från grupplivförsäkringen uppfylls, samt motsvarande uppgifter till statskontoret för behandling av ekonomiskt stöd
som motsvarar grupplivförsäkring,
——————————————

149 §

149 §

Teknisk anslutning

Teknisk anslutning

Den kommunala pensionsanstalten har, utöver det som bestäms i 29 § 3 mom. lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet,
rätt att öppna en teknisk anslutning
——————————————

Den kommunala pensionsanstalten har, utöver det som bestäms i 29 § 3 mom. lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet, rätt att öppna en teknisk anslutning
——————————————
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4) för ett livförsäkringsbolag, en pensions4) för ett livförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse för utlämnan- kassa eller en pensionsstiftelse för utlämnande av uppgifter som avses i 148 § 1 mom. 7–9 de av uppgifter som avses i 148 § 1 mom.
punkten.
7—9 punkten,
5) för Statskontoret till sådana uppgifter
som det enligt 150 § i lagen om statens pensioner har rätt till och som det nödvändigt
behöver vid skötseln av de uppgifter som avses i 143 § i den.
——————————————
——————————————
152 §

152 §

Uppgifter om rehabilitering till Folkpensionsanstalten

Uppgifter om rehabilitering till Folkpensionsanstalten

Den kommunala pensionsanstalten skall
underrätta Folkpensionsanstalten om rehabiliteringsåtgärder som avses i 17 § och om beslut som gäller rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg.

Den kommunala pensionsanstalten ska underrätta Folkpensionsanstalten om rehabiliteringsåtgärder som avses i 17 § i denna lag
och i 24 § i lagen om statens pensioner och
om beslut som gäller rehabiliteringspenning
och rehabiliteringstillägg.

153 §

153 §

Sökande av ändring

Sökande av ändring

Ändring i den kommunala pensionsanstaltens beslut i pensionsärenden söks genom besvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Bestämmelser om nämnden och dess
medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden
för arbetspensionsärenden.

Ändring i den kommunala pensionsanstaltens beslut i pensionsärenden får sökas genom besvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Bestämmelser om nämnden
och dess medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. På
den kommunala pensionsanstaltens beslut
enligt lagen om statens pensioner tillämpas
vad som i detta kapitel föreskrivs om beslut.
——————————————
På en beslutssammanställning som den
kommunala pensionsanstalten har gett i
egenskap av sådan sista pensionsanstalt som
avses i denna lag eller i lagen om statens
pensioner tillämpas vad som i detta kapitel
föreskrivs om beslut. När den kommunala
pensionsanstaltens beslut ingår i en beslutssammanställning som en annan pensionsanstalt gett i egenskap av sista pensionsanstalt,
söks ändring och behandlas besvärsärendet
enligt vad som föreskrivs i en annan pensionslag för den offentliga sektorn eller i en
pensionslag för den privata sektorn. I sådana
fall ska den andra pensionsanstalten inom
den offentliga sektorn eller pensionsanstalten

——————————————
På en beslutssammanställning som den
kommunala pensionsanstalten har givit i
egenskap av sådan sista pensionsanstalt som
avses i 7 kap. tillämpas vad som i detta kapitel föreskrivs om beslut. Om den kommunala
pensionsanstaltens beslut ingår i en beslutssammanställning som en annan pensionsanstalt givit i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 103 §, söks ändring och
behandlas besvärsärendet enligt vad som föreskrivs i en annan pensionslag för den offentliga sektorn eller i en pensionslag för den
privata sektorn. I sådana fall ska den andra
pensionsanstalten inom den offentliga sektorn
eller pensionsanstalten inom den privata sek-
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torn inhämta yttrande om besvären av den
kommunala pensionsanstalten till den del besvären gäller pensionsskydd enligt denna lag.
Yttrande inhämtas inte om besvären enbart
gäller bedömning av arbetsförmågan.

inom den privata sektorn inhämta yttrande
om besvären av den kommunala pensionsanstalten till den del besvären gäller pensionsskydd enligt denna lag eller lagen om statens
pensioner. Yttrande behöver inte inhämtas
om besvären enbart gäller bedömning av arbetsförmågan.

155 §

155 §

Sökande av ändring i det sammanfattande
meddelandet om EU-beslut

Sökande av ändring i det sammanfattande
meddelandet om EU-beslut

En part som har varit försäkrad i två eller
flera EU-länder och som är missnöjd med en
pensionsanstalts beslut enligt denna lag, får
söka ändring i beslutet efter att ha fått det
sammanfattande meddelande som avses i artikel 48 i rådets förordning (EEG) nr 574/72
gällande tillämpningen av EG:s förordning
om social trygghet, till vilket meddelande fogats alla EU-länders beslut. Ändring i pensionsanstaltens beslut om förutsättningarna
för erhållande av invalidpension söks dock
enligt vad som föreskrivs i denna lag.

En part som har varit försäkrad i två eller
flera EU-länder och som är missnöjd med en
pensionsanstalts beslut enligt denna lag eller
lagen om statens pensioner, får söka ändring
i beslutet efter att ha fått det sammanfattande
meddelande som avses i artikel 48 i rådets
förordning (EEG) nr 574/72 gällande tilllämpningen av EG:s förordning om social
trygghet, till vilket meddelande fogats alla
EU-länders beslut. Ändring i pensionsanstaltens beslut om förutsättningarna för erhållande av invalidpension söks dock enligt vad
som föreskrivs i denna lag.

160 §

160 §

Sökande av ändring i beslutssammanställning

Sökande av ändring i beslutssammanställning

En besvärsskrift som gäller en beslutssammanställning som den kommunala pensionsanstalten har givit i egenskap av sådan sista
pensionsanstalt som avses i 7 kap. skall tillställas den kommunala pensionsanstalten
inom den tid som föreskrivs i 157 § 1 mom.
Den kommunala pensionsanstalten skall begära utlåtande om besvären av någon annan
pensionsanstalt inom den offentliga sektorn
eller av en pensionsanstalt inom den privata
sektorn till den del besvären gäller pensionsskydd som sköts av dessa. Gäller överklagandet av en beslutssammanställning enbart bedömning av arbetsförmågan, begärs utlåtande
endast av pensionsanstalten inom den privata
sektorn och endast om det är fråga om en situation som avses i 105 §.

En besvärsskrift som gäller en beslutssammanställning som den kommunala pensionsanstalten har gett i egenskap av sådan sista
pensionsanstalt som avses i denna lag eller i
lagen om statens pensioner ska lämnas till
den kommunala pensionsanstalten inom den
tid som föreskrivs i 157 § 1 mom. Den kommunala pensionsanstalten ska begära utlåtande om besvären av någon annan pensionsanstalt inom den offentliga sektorn eller av en
pensionsanstalt inom den privata sektorn till
den del besvären gäller pensionsskydd som
sköts av dessa. Gäller överklagandet av en
beslutssammanställning enbart bedömning av
arbetsförmågan, begärs utlåtande endast av
pensionsanstalten inom den privata sektorn
och endast om det är fråga om en situation
som avses i 105 §.
——————————————

——————————————
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162 §

162 §

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut om pension
vilket den kommunala pensionsanstalten gett
med stöd av denna lag grundar sig på en
felaktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för
arbetspensionsärenden på framställning av
den kommunala pensionsanstalten eller på
ansökan av den som saken gäller undanröja
beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Ansökan om undanröjande
av ett beslut skall göras inom fem år från det
att beslutet har vunnit laga kraft. Av synnerligen vägande skäl kan ett beslut undanröjas på
ansökan som gjorts även efter utgången av
den föreskrivna tiden. Besvärsnämnden för
arbetspensionsärenden skall bereda parten
tillfälle att bli hörd innan ärendet avgörs.

Om ett lagakraftvunnet beslut om pension
vilket den kommunala pensionsanstalten gett
med stöd av denna lag eller lagen om statens
pensioner grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på framställning av den kommunala pensionsanstalten eller på ansökan av
den som saken gäller undanröja beslutet och
bestämma att ärendet ska behandlas på nytt.
Ansökan om undanröjande av ett beslut ska
göras inom fem år från det att beslutet har
vunnit laga kraft. Av synnerligen vägande
skäl kan ett beslut undanröjas på ansökan
som gjorts även efter utgången av den föreskrivna tiden. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden ska ge parten tillfälle att bli
hörd innan ärendet avgörs.
Om ett lagakraftvunnet beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden gett
med stöd av denna lag eller lagen om statens
pensioner grundar sig på en felaktig eller
bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på framställning av den kommunala pensionsanstalten eller på ansökan av den som saken gäller,
efter att ha hört de övriga parterna, undanröja
beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen ska ge
parten tillfälle att bli hörd innan ärendet avgörs. På de grunder som nämns ovan kan försäkringsdomstolen också undanröja sitt eget
beslut och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt.
——————————————

Om ett lagakraftvunnet beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden gett med
stöd av denna lag grundar sig på en felaktig
eller bristfällig utredning eller är uppenbart
lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på
framställning av den kommunala pensionsanstalten eller på ansökan av den som saken
gäller, efter att ha hört de övriga parterna, undanröja beslutet och bestämma att ärendet
skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parten tillfälle att bli hörd innan ärendet avgörs. På de grunder som nämns
ovan kan försäkringsdomstolen också undanröja sitt eget beslut och bestämma att ärendet
skall behandlas på nytt.
——————————————
166 §

166 §

Samarbete

Samarbete

Den kommunala pensionsanstalten kan med
de myndigheter som sköter statens pensionsärenden samt med pensionsskyddscentralen
och andra försäkrings- och pensionsanstalter
avtala om samarbete och om ersättande av
kostnaderna för samarbetet.

Den kommunala pensionsanstalten kan
med Statskontoret, Pensionsskyddscentralen
och andra försäkrings- och pensionsanstalter
avtala om samarbete och om ersättande av
kostnaderna för samarbetet.
———

Gällande lydelse
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Denna lag träder i kraft den
20 .
Utöver den ersättning som avses i 137 b §
2 mom. betalar staten år 2011 till den kommunala pensionsanstalten ersättning för sådana kostnader som uppkommit före denna
lags ikraftträdande och som pensionsanstalten orsakas av den överföring av verkställigheten av statens pensionsskydd som föreskrivs i denna lag. Ersättningen beräknas till
en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet
enligt vad som föreskrivs i 137 b § 2 mom.
Dessutom betalar staten ersättning för sådana tidigare anskaffade datasystem som används för verkställigheten av statens pensionsskydd och vilkas anskaffningskostnader
inte längre till någon del ingår i den beräkning av självkostnadsvärdet som avses i 137
b § 2 mom. Bestämmelser om grunderna för
ersättningarnas belopp och betalningstidpunkterna utfärdas genom förordning av
statsrådet.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

94
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Lag
om ändring av 2 § i lagen om statskontoret

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 15 februari 1991 om statskontoret (305/1991) 2 § 1 mom. 3 punkten
och 3 mom., sådana de lyder i lag 317/2009, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
2§
Om det inte föreskrivs något annat om beOm det inte föreskrivs något annat om behörigheten, har Statskontoret till uppgift att
hörigheten, har Statskontoret till uppgift att
——————————————
——————————————
3) handlägga statens pensions- och ska3) handlägga statens skadeståndsärenden
deståndsärenden.
och de av statens pensionsärenden som i
143 § i lagen om statens pensioner
(1295/2006) föreskrivs för Statskontoret.
——————————————
——————————————
Statskontoret kan även tillhandahålla kundStatskontoret kan även tillhandahålla kundgrupper utanför statsförvaltningen sådan ser- grupper utanför statsförvaltningen sådan service som avses i 1 mom. 1 punkten och pen- vice som avses i 1 mom. 1 punkten samt besionsadministrativ service samt behövlig hövlig stödservice som den kräver till den del
stödservice som de kräver till den del servi- servicen inte innebär utövande av offentlig
cen inte innebär utövande av offentlig makt.
makt.
——————————————
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Tjänstemän som är anställda vid Statskontoret och som sköter uppgifter som gäller
verkställighet av statens pensionsskydd blir
anställda vid den kommunala pensionsanstalten vid denna lags ikraftträdande om de
inte motsätter sig överföringen senast två
månader innan lagen träder i kraft. Visstidsanställda som vid Statskontoret sköter uppgifter som gäller verkställighet av pensionsskyddet anställs vid den kommunala pensionsanstalten tills deras visstidsanställning
går ut. Tjänsterna vid Statskontoret dras in
och tjänsteförhållanden som grundar sig på
dem upphör utan uppsägning vid denna lags
ikraftträdande. På den personal som överförs
tillämpas den kommunala pensionsanstaltens
anställningsvillkor från det att lagen har trätt
i kraft.
Den som vid denna lags ikraftträdande har
övergått från anställning vid Statskontoret

Gällande lydelse
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till anställning vid den kommunala pensionsanstalten betraktas i fråga om sin anställning
vid staten före överföringen som gammal
förmånstagare enligt 1 § 4 mom. i lagen om
statens pensioner (280/1966). En förutsättning är att personen den 31 december 1992
hade en fortlöpande anställning som omfattas av statens pensionsskydd och att denna
anställning fortgår oavbrutet fram till tidpunkten för överföringen. Dessutom ska den
anställning som följer på anställningen hos
staten och som omfattas av lagen om kommunala pensioner på det sätt som avses i 26
mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen
om ändring av lagen om kommunala pensioner (713/2004) fortgå oavbrutet fram till den
pensionsålder som motsvarar den personliga
pensionsåldern enligt 15 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av
lagen om statens pensioner (679/2004). I
sjukpensionsfall ska anställningen fortgå
oavbrutet fram till dess arbetsoförmågan
börjar. Om personen övergår från anställning som omfattas av lagen om kommunala
pensioner tillbaka till anställning hos staten,
tillämpas detta moment, förutsatt att anställningen som omfattas av statens pensionsskydd fortgår oavbrutet fram till den personliga pensionsåldern enligt 15 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av
lagen om statens pensioner (679/2004).
För en arbetstagare som vid ikraftträdandet av denna lag har övergått från anställning vid Statskontoret till anställning vid den
kommunala pensionsanstalten beaktas vid
bedömningen av villkoren för erhållande av
deltidspension enligt 14 § 1 mom. 2 punkten i
lagen om kommunala pensioner också den
anställning som omfattas av lagen om statens
pensioner.
Statskontoret har rätt att i samband med
lagens ikraftträdande till den kommunala
pensionsanstalten till ett lägre värde än det
gängse värdet överlåta lös egendom och immateriella tillgångar som skaffats för skötseln av statens arbetspensionsskydd.
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4.
Lag
om ändring av 1 och 18 § i lagen om pension för riksdagsmän

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 14 juli 1967 om pension för riksdagsmän (329/1967) 1 § 2 mom. och
18 § 3 mom., av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 271/2009, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
1§
——————————————
——————————————
Pensionsskyddet för riksdagsledamöter
Pensionsskyddet för riksdagsledamöter
sköts av Statskontoret.
sköts av den kommunala pensionsanstalten.
18 §
——————————————
Kommuns eller annat offentligträttsligt
samfunds myndighet eller inrättning, pensionsskyddscentralen, försäkrings- och pensionsanstalt samt sjukhus äro skyldiga att på
anhållan avgiftsfritt meddela statskontoret av
dem innehavda uppgifter, som kunna inverka
på avgörandet av pensionsärende som är under behandling, likväl med iakttagande av vad
i annan lag är stadgat om tystnadsplikt. För
läkarutlåtande och -intyg skall dock skälig ersättning erläggas.

18 §
——————————————
Kommunens eller andra offentligrättsliga
samfunds myndigheter och inrättningar, Pensionsskyddscentralen, försäkrings- och pensionsanstalter samt sjukhus är skyldiga att på
begäran avgiftsfritt lämna den kommunala
pensionsanstalten sådana uppgifter som de
förfogar över och som kan inverka på avgörandet av ett pensionsärende som är under
behandling, likväl med iakttagande av vad
som i någon annan lag bestäms om tystnadsplikt. För läkarutlåtande och läkarintyg ska
dock betalas skälig ersättning.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
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5.
Lag
om ändring av 4 § i lagen om familjepension efter riksdagsmän

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 9 februari 1990 om familjepension efter riksdagsmän (107/1990) 4 §
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
4§
Statskontoret skall dra försorg om familjeDen kommunala pensionsanstalten ska dra
pensionsskyddet.
försorg om familjepensionsskyddet.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

