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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagstiftning om nivåförhöjning av folkpensionen samt till
vissa lagar som har samband med den

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås ändringar i
folkpensionslagen, lagen om införande av
folkpensionslagen, lagen om handikappförmåner, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare, lagen om frontmannapension, lagen
om betalning av fronttillägg utomlands, lagen
om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa,
lagen om särskilt stöd till invandrare, lagen
om bostadsbidrag, lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk, lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare, lagen
om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare, lagen om pension för arbetstagare, lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för
företagare, lagen om införande av lagen om
pension för företagare, lagen om sjömanspensioner, lagen om införande av lagen om
sjömanspensioner, lagen om pension för
lantbruksföretagare, lagen om införande av
lagen om pension för lantbruksföretagare
samt i lagen om olycksfallsförsäkring för
lantbruksföretagare.
I propositionen föreslås att folkpensionen i
enlighet med regeringsprogrammet nivåförhöjs med 20 euro i månaden. Enligt förslaget
görs en lika stor förhöjning också av efterlevande makens begynnelsepension, kompletteringsbeloppet till efterlevande makens fortsättningspension, det särskilda stödet till invandrare, folkpensionsandelen av pensionsstödet till långtidsarbetslösa, avträdelsestödets kompletteringsdel och generationsväxlingspensionens kompletteringsdel. Till följd
av nivåförhöjningen av folkpensionen stiger
militärunderstödets grundunderstöd med 20
euro och det extra fronttilläggets maximibe-

lopp med 9 euro i månaden. Förhöjningarna
föreslås träda i kraft den 1 januari 2008. Den
gemensamma effekten av nivåförhöjningen
och den följande ökningen av pensionsinkomstavdraget blir att uppskattningsvis 900
000 pensionstagares nettoinkomster ökar år
2008. Gränsen för en sådan betydande förändring av årsinkomsterna som påverkar en
pensionstagares bostadsbidrag föreslås temporärt bli höjd till 1 100 euro i månaden, för
att nivåförhöjningen och de tidigare förhöjningarna av folkpensionen inte skall leda till
en extra justering av bostadsbidraget.
Dessutom föreslås i propositionen att institutionsvård inte längre skall ha en sänkande
inverkan på folkpensionen, efterlevandepensionens kompletteringbelopp, det särskilda
stödet till invandrare och folkpensionsandelen av pensionsstödet till långtidsarbetslösa.
Till följd av reformen kommer folkpensionen
för personer i långvarig institutionsvård att
stiga till samma nivå som för klienter inom
den öppna vården. Detta kommer att leda till
att kommunernas inkomster av klientavgifterna för institutionsvården ökar.
I propositionen föreslås också att det i vissa
arbetspensionslagar görs förtydligande ändringar som underlättar verkställigheten. De
ändringar som föreslås i arbetspensionslagarna är närmast av teknisk karaktär och beror
huvudsakligen på de ändringar som föreslås i
folkpensionslagstiftningen.
Propositionen har samband med 2008 års
budgetproposition och är avsedd att behandlas i samband med den.
Avsikten är att de föreslagna lagarna skall
träda i kraft den 1 januari 2008.
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ALLMÄN MOTIVERING
1. Nuläge och föreslagna ändringar
1.1.

Folkpension

Totalrevideringen av folkpensionslagen
träder i kraft 1.1.2008. Avsikten med totalrevideringen är att modernisera och förtydliga
lagstiftningen om utkomstskydd. I den nya
folkpensionslagen föreskrivs om folkpensioner, familjepensioner och barnförhöjning. Införandet av folkpensionslagen regleras genom en särskild lag, som utöver skydds- och
övergångsbestämmelser också innehåller bestämmelser om arbetslöshetspension och individuell förtidspension. Bestämmelserna om
de handikappförmåner som hör till folkpensionssystemet har sammanställts i lagen om
handikappförmåner. Benämningarna på handikappförmånerna ändras. Enligt den nya lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
skall bostadsbidrag kunna beviljas också personer som får familjepension enligt arbetspensionslagstiftningen. Egendom beaktas till
det värde som fås från skatteförvaltningen eller annars är offentligt tillgängligt.
I samband med totalrevideringen slopas
dyrortsklasserna i fråga om folkpensionen,
efterlevandepensionen och andra förmåner
vilkas belopp är bundna till dyrortsklassificeringen av kommunerna. Från början av år
2008 skall förmånstagarens boningskommun
sålunda inte inverka på beloppet av de nämna
förmånerna. Detta innebär att folkpensionens
fulla belopp stiger med ca 20 euro i månaden
för personer som bor i kommuner som hör
till den andra kommungruppen.
Vissa förmåners belopp är bundet till folkpensionens belopp. Dessa förmåner är efterlevande makens begynnelsepension, kompletteringbeloppet till efterlevande makens
fortsättningspension, folkpensionsandelen av
pensionsstödet till långtidsarbetslösa, det särskilda stödet till invandrare, avträdelsestödets
kompletteringsdel, generationsväxlingspensionens kompletteringsdel, extra fronttillägget samt militärunderstödets grundunderstöd.
Förhöjningar av folkpensionen höjer också
dessa förmåners belopp.

I folkpensionslagens (568/2007) 19 § föreskrivs om folkpensionens belopp. Nedan anges beloppen på 2007 års indexnivå. För ensamstående personer uppgår full folkpension
till 524,85 euro i månaden. För gifta pensionstagare uppgår full folkpension till
463,28 euro i månaden. Folkpensionen är
pensionsavhängig och dess belopp påverkas
inte av andra inkomster än pensionsinkomster. Folkpensionens förhöjning föreslås bli 20
euro i månaden från början av 2008. Från
början av år 2008 stiger den fulla folkpensionen sålunda till 544,85 euro i månaden för en
ensamstående pensionstagare och till 483,28
euro i månaden om pensionstagaren är gift
eller sambo.
I regeringsprogrammet för Matti Vanhanens andra regering har det skrivits in att
”folkpensionerna höjs med 20 euro i månaden från och med 1.1.2008”. Totalrevideringen av folkpensionslagen träder i kraft
samma datum och i samband därmed slopas
dyrortsklassificeringen av kommunerna. I
den tidigare andra kommungruppen kommer
den fulla folkpensionen sålunda, i och med
att dyrortsklassificeringen slopas och nivåförhöjningen genomförs, att stiga med ca 40
euro i månaden från början av 2008. Dessutom görs en normal indexjustering av folkpensionerna i början av 2008.
1.2.

Andra förmåner

Nivåförhöjningen av folkpensionen höjer
också nivån på de övriga förmåner som är
bundna till folkpensionens belopp. Efterlevande makens begynnelsepension fastställs
enligt den nya folkpensionslagen till ett standardbelopp. Enligt folkpensionslagens 28 §
är efterlevande makens begynnelsepension
261,00 euro i månaden på 2007 års indexnivå. Enligt förslaget höjs begynnelsepensionen med 20 euro i månaden.
Efterlevande makens fortsättningspension
består av ett grundbelopp och ett kompletteringsbelopp. I folkpensionslagens 30 § föreskrivs om beloppet av den efterlevande makens fortsättningspension. Det fulla beloppet
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av den efterlevande makens pension har
sammanlagt uppgått till samma belopp som
full folkpension. Fortsättningspensionens
grundbelopp är 88,02 euro i månaden. Fortsättningspensionens fulla kompletteringsbelopp är 436,83 euro i månaden. Om pensionstagaren är gift eller sambo är beloppet
375,26 euro i månaden. För att den fulla efterlevandepensionens sammanlagda belopp
fortfarande skall motsvara full folkpension
föreslås att efterlevande personens kompletteringsbelopp enligt folkpensionslagen höjs
med 20 euro.
Folkpensionsandelens fulla belopp av det
pensionsstöd som nämns i 6 § i lagen om
pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa
(39/2005) motsvarar den fulla folkpensionen.
Avsikten är att den fulla folkpensionsandelen
av pensionsstödet också i fortsättningen skall
motsvara den fulla folkpensionen. Därför föreslås att pensionsstödets folkpensionsdel
höjs på motsvarande sätt som folkpensionens
nivåförhöjning från början av januari 2008.
Beloppen av fullt särskilt stöd enligt 6 § i
lagen om särskilt stöd till invandrare
(1192/2002) är detsamma som de ovan
nämnda fulla folkpensionsbeloppen. Särskilt
stöd till invandrare bestäms på basis av stödtagarens familjeförhållanden på motsvarande
sätt som folkpensionen, men till åtskillnad
från folkpensionen är det särskilda stödet i
hög grad beroende av prövning. För att fullt
särskilt stöd till invandrare också i fortsättningen skall motsvara full folkpension föreslås en mot nivåförhöjningen av folkpensionen svarande förhöjning av det särskilda stödet från början av 2008. Om en person som
får särskilt stöd till invandrare också får
folkpension eller efterlevandepensionens
kompletteringsbelopp, skall det särskilda
stödet på tjänstens vägnar justeras från början
av 2008.
I lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och i lagen om stöd för
upphörande med att bedriva jordbruk
(612/2006) föreskrivs om avträdelsestöd för
lantbruksföretagare. Den först nämnda lagen
gäller avträdelsestöd som beviljats senast
31.12.2006 medan den sist nämnda lagen
gäller avträdelsestöd som börjat 1.1.2007 eller därefter.
Enligt 19 § 1 mom. i lagen om avträdelse-

stöd för lantbruksföretagare och i 31 §
1 mom. i lagen om stöd för upphörande med
att bedriva jordbruk föreskrivs att avträdelsestödets kompletteringsdel är lika stor som
den folkpension som stödtagaren skulle ha
beviljats om denne då avträdelsen skedde
hade haft rätt till folkpension som beviljats i
form av invalidpension. Avträdelsestöd som
beviljas efter att en ändring av folkpensionslagen som avser nivåförhöjning trätt i kraft
bestäms direkt på basis av den fulla nivåförhöjda folkpensionen. En förutsättning för genomförande av nivåförhöjningen är inte till
denna del att lagarna om avträdelsestöd för
lantbruksföretagare ändras. I fråga om avträdelsestöd som redan betalas ut skulle nivåförhöjningen av kompletteringsdelen däremot genomföras genom ändring av nämnda
lagar.
Enligt 16 § 1 mom. i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
(1317/1990) är generationsväxlingspensionens kompletteringsdel lika stor som det
sammanräknade belopp av folkpensionens
basdel och tilläggsdel som skulle ha beviljats
överlåtaren om han då generationsväxlingspensionen började betalas hade haft rätt till
folkpension. Nya generationsväxlingspensioner beviljas inte längre. Enligt förslaget skall
nivåförhöjningen av generationsväxlingspensionernas kompletteringsdel genomföras genom en ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare.
I 9 a § i lagen om frontmannapension
(119/1977) föreskrivs om det extra fronttillläggets fulla belopp. Det extra fronttillägget
utgör 25—45 procent av den folkpensionsdel
som överstiger 88,02 euro i månaden på 2007
års indexnivå. Av den föreslagna nivåförhöjningen av folkpensionen följer att maximibeloppet av det extra fronttillägget enligt lagen
om frontmannapension stiger med 9 euro i
månaden.
Enligt militärunderstödslagens (781/1993)
8 § är fullt grundunderstöd till militärunderstödet lika stort som full folkpension som betalas till en ensamstående person. Enligt den
nämnda paragrafen justeras grundunderstödets belopp vid samma tidpunkt och i samma
förhållande som folkpensionen. Grundunderstödets belopp stiger sålunda med 20 euro i
månaden på 2007 års nivå utan att militärun-
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Det är meningen att arbetspensionen och
folkpensionen skall ersätta också en del av
boendeutgifterna. I lagen om bostadsbidrag
för pensionstagare (571/2007) föreskrivs om
inkomster som påverkar pensionstagarens
bostadsbidrag samt om justering av bidraget.
Pensionsförhöjningar påverkar pensionstagarens bostadsbidrag eftersom folkpensionen
och övriga pensionsinkomster beaktas som
inkomst när det gäller pensionstagarens bostadsbidrag. Pensionstagarens bostadsbidrag
justeras minst vartannat år.
I 17 § 2 mom. 7 punkten i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare föreskrivs att
bostadsbidraget skall justeras när den årsinkomst som påverkar bostadsbidraget har stigit med minst 734 euro per år (på 2001 års
nivå, år 2007 är gränsen 790 euro). Till följd
av den föreslagna nivåförhöjningen, slopandet av dyrortsklassificeringen av kommunerna, indexförhöjningarna av folkpensionen
och arbetspensionerna samt till följd av den
nivåförhöjning av bostadsbidraget som en del
av bidragstagarna fick också i september
2006 skulle denna gräns för betydande förändring av årsinkomsten överskridas av ca 54
000 pensionstagare som får bostadsbidrag,
vilket innebär att deras bostadsbidrag skulle
justeras från 1.1.2008. Justeringarna skulle i
regel leda till sänkta bostadsbidrag. Vidare
skulle 33 000 justeringar göras i början av år
2009 eftersom gränsen för betydande förändring av årsinkomsten i fråga om dessa bidragstagare skulle överskridas först i och
med indexförhöjningen i början av år 2009.
För Folkpensionsanstalten skulle genomförandet av dessa justeringar innebära extra
kostnader till ett belopp av uppskattningsvis
1,7 miljoner euro enbart under år 2008. Besluten skulle inte hinna fattas före ingången
av år 2008 och det skulle sålunda bli nödvändigt att återkräva de överbetalda bostadsbidragen av bidragstagarna. Många bidragstagare ansöker å andra sidan själva om
att bidraget skall ändras då hyrorna stiger i
början av året. Dessas bidrag skulle justeras
två gånger inom en mycket kort tid. För undvikande av en sådan situation föreslås att
gränsen för betydande förändring av årsinkomsten för en fastställd tid av två år höjs till
1 100 euro i året på 2007 års indexnivå. Detta

innebär att det skulle bli nödvändigt att från
1.1.2008 göra 11 000 extra justeringar och
från 1.1.2009 5 000 justeringar. Merparten
av pensionstagarna med små inkomster skulle sålunda också få behålla de större förhöjningarna av folkpensionen till följande justering. Vid ingången av år 2010 skulle samtliga bostadsbidrag ha justerats och pensionshöjningen skulle då ha beaktats till det verkliga beloppet. vilket innebär att återställandet
av gränsen till den tidigare nivån inte längre
medför extra justeringar.
Pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen
enligt
inkomstskattelagens
(1535/1992) 100 § och likaså pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen
enligt den nämnda lagens 101 § räknas ut på
full folkpension. Nivåförhöjningen av folkpensionen leder sålunda till en ökning av
också det pensionsinkomstavdrag som görs
vid statsbeskattningen och inkomstbeskattningen. Pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen har emellertid ingen praktisk
betydelse för dem som får full folkpension,
eftersom den nedre gränsen för inkomstskatteskalan vid statsbeskattningen är så hög att
de som har rätt till avdraget inte är skyldiga
att betala inkomstskatt till staten.
Vid kommunalbeskattningen för 2007 är
sådana ensamstående pensionstagare berättigade till pensionsinkomstavdrag vilkas beskattningsbara årsinkomst är högst 17 364
euro. För gifta pensionstagare är den beskattningsbara årsinkomstens övre gräns 14 911
euro. Om folkpensionsindex beräknas stiga
med 2,3 procent beräknas årsinkomstens övre
gräns år 2008 stiga med ca 1 300 euro och
för makar med ca 1 200 euro, då man beaktar
också den nivåförhöjning som träder i kraft i
början av 2008. En särskild proposition
kommer att avlåtas om eventuella andra ändringar i beskattningen av pensionstagare.
1.3.

Institutionsvård

I folkpensionslagens 108 § föreskrivs om
folkpensionens och efterlevandepensionens
maximibelopp då pensionstagaren får offentlig institutionsvård. Enlig bestämmelsen skall
när institutionsvården har varat i tre år månader inte betalas den del av folkpensionen som
överstiger 256,36 euro i månaden (ensamstå-
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ende pensionstagare) eller 231,76 euro i månaden (gift eller samboende pensionstagare).
På motsvarande sätt betalas inte den del av
efterlevandepensionens
kompletteringsbelopp som för en ensamstående pensionstagare överstiger 196,44 euro i månaden och för
en gift eller samboende pensionstagare
169,96 euro i månaden. Beloppen motsvarar
2007 års indexnivå. Om pensionstagaren får
bostadsbidrag för pensionstagare betalas pensionen dock till oförminskat belopp till början av den tionde månaden då pensionstagaren får institutionsvård.
I 21 § i lagen om särskilt stöd till invandrare föreskrivs om det särskilda stödets belopp
när stödtagaren får institutionsvård. Det särskilda stödet betalas inte när stödtagaren har
fått institutionsvård över tre månader, till den
del stödet tillsammans med folkpensionen
överstiger 256,36 euro per månad (ensamstående stödtagare) eller 231,76 euro per månad
(stödtagaren gift eller sambo). I 8 § i lagen
om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa
hänvisas till folkpensionslagens paragrafer
om institutionsvård. De ovan nämnda förmånerna betalas oförminskade till mottagare
inom den öppna vården.
I propositionen föreslås att minskningen av
folkpensionen till följd av institutionsvård
slopas från början av år 2008. På motsvarande sätt föreslås att minskningen av de till
folkpensionen bundna förmånernas (efterlevandepension, pensionsstöd till långtidsarbetslösa och särskilt stöd till invandrare) slopas till följd av institutionsvård. Enligt förslaget skall Folkpensionsanstalten göra förhöjningen å tjänsten vägnar utan ansökan och
på begäran ge ett beslut om förhöjningen.
Begränsningen av folkpensionen till följd
av institutionsvård härstammar från en tid då
ett strikt behovsprövat stödtillägg betalades
till folkpensionstagarna. Enligt lagen om understödstillägg (125/1956) betalades understödstillägg till folkpensionstagare som behövde särskilt ekonomiskt stöd för att trygga
sin egen eller sin familjs försörjning. Understödstillägg betalades inte till personer i institutionsvård eftersom institutionsvården ansågs tillgodose alla behov som hörde till en
normal livsföring och vårdtagaren därför inte
behövde något ekonomiskt tilläggsstöd. I
samband med 1983 års folkpensionsreform

kombinerades understödsdelen och understödstillägget till en tilläggsdel. För en andel
motsvarande det tidigare understödstillägget
gällde fortsättningsvis av institutionsvårdsbegränsningen. Vid folkpensionsreformen
från 1997 sammanslogs basdelen och understödstillägget till en folkpension. Folkpensionen blev helt pensionsavhängig och betalas endast till personer vilkas pensionsinkomster som inverkade på folkpensionen berättigade till detta. Beloppet av den folkpension som betalades under institutionsvård bibehölls också i denna reform som 40-43 procent, vilket motsvarade tilläggsandelens andel av pensionsskyddet.
En sådan minskning av pension på grund
av institutionsvård som avses i folkpensionslagens 108 § och 21 § i lagen om särskilt stöd
till invandrare gäller fortgående offentlig institutionsvård efter det att vården har pågått i
över tre månader eller, i fråga om mottagare
av bostadsbidrag, i över nio månader. Bestämmelser om fortgående och offentlig institutionsvård finns i folkpensionslagens 5 §
3—5 mom. och i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för fastställandet av vad som är öppenvård och institutionsvård (1241/2002, nedan institutionsvårdsförordningen) samt i förordningens bilaga.
I institutionsvårdsförordningen föreskrivs
att om institutionsvården inte sker i en period
anses den dock kontinuerlig då det under en
period finns minst 90 institutionsvårddagar,
hemmaperioderna varar oavbrutet högst 15
dagar och institutionsvårdsperioderna i genomsnitt är längre än perioderna hemma.
Alla de tre ovan nämnda villkoren skall vara
uppfyllda. Den dag då vården inleddes räknas som vårddag och den dag då vården avslutades räknas som en hemmadag. Kontinuiteten avbryts då förmånstagaren oavbrutet är
hemma minst 16 dagar. Vården anses inte
vara kontinuerlig och betalningen av förmånerna avbryts inte heller, ifall det är fråga om
endast dag- eller nattvård eller ifall förmånstagaren upprepade gånger är lika länge hemma som i institutionen. På detta sätt vill man
trygga klientens utkomst under vård av intervalltyp.
Både förmånstagaren själv och institutionen är skyldiga att underrätta Folkpensions-
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anstalten om att förmånstagaren kontinuerligt
vårdas i en offentlig institution. Vårdperioderna registreras i Folkpensionsanstaltens datasystem. Tidpunkten då institutionsvården
avbrutits beräknas, registrerad på detta sätt,
med hjälp av Folkpensionsanstaltens dataprogram. Folkpensionsanstaltens tolkning av
institutionsförordningen är i praktiken schematisk. Antalet institutionsvårddagar och
hemmaperiodernas längd har sålunda en avgörande betydelse för bedömningen av om
institutionsvården varit kontinuerlig. Socialoch hälsovårdsministeriets förordning anses
vara förpliktande för Folkpensionsanstalten
och i princip görs inga avvikelser från förordningen i enskilda fall.
I och med att institutionsvårdsbegränsningen för folkpensionen slopas har institutionsvårdens kontinuitet inte längre någon betydelse för folkpensionen, utan denna blir lika
stor både för öppenvårds- och institutionsvårdsklienter. Detta underlättar situationen
för klienter i intervallvård, eftersom antalet
hem- och institutionsvårdsdagar inte längre
har någon betydelse för folkpensionens belopp.
I lagen om klientavgifter inom social- och
hälsovården (734/1992), nedan klientavgiftslagen, föreskrivs om klienterna inom långvarig anstaltsvård. Enligt lagens 7 c § bestäms
avgifterna enligt klienternas betalningsförmåga. Avgiften kan uppgå till högst 80 procent av klientens månadsinkomster enligt
klientavgiftslagen. Avgiften får dock högst
vara så stor att den som får vård månatligen
till sitt förfogande har minst 80 euro. Om den
som är i långvarig anstaltsvård omedelbart
innan anstaltsvården inletts har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller i äktenskapsliknande förhållanden och hans eller hennes
månadsinkomster är större än makens månadsinkomster, kan klientavgiften för anstaltsvård uppgå till högst 40 procent av makarnas sammanräknade månadsinkomster.
Avgiftens storlek begränsas dessutom i klientavgiftslagens 2 § enligt vilken den avgift
som uppbärs för servicen får vara högst lika
stor som kostnaderna för serviceproduktionen. En separat proposition avlåts om klientavgifterna inom social- och hälsovården. I
den föreslås att avgifterna för anstaltsvård
höjs till 82 procent från början av 2008.
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Avsikten med pensioner är att trygga utkomsten för äldre och arbetsoförmögna personer. Enligt grundlagens 19 § 1 mom. har
alla som inte förmår skaffa sig den trygghet
som behövs för ett människovärdigt liv rätt
till oundgänglig försörjning och omsorg. Enligt socialvårdslagen (710/1982) är det i sista
hand kommunen som svarar för en persons
utkomst och vård, om dennas egen förmåga
eller egna tillgångar inte räcker. Både arbetspension och folkpension är månadsinkomster
som beaktas vid bedömningen av en persons
förmåga att svara för sin utkomst. Institutionsvården anses tillgodose de grundläggande livsbehoven. Arbetspensionslagstiftningen
innehåller inga motsvarande begränsningar
som folkpensionslagen när det gäller betalning av pensioner för institutionsvård. Av
denna anledning försätts klienter i långvarig
institutionsvård i en ojämlik ställning beroende på om de får arbets- eller folkpension.
En förutsättning för att uppnå jämlikhet i detta avseende är att institutionsvårdsbegränsningen slopas i fråga om folkpensionen.
Avsikten med ändringen är att skapa ett system där klientens vårdplats i första hand
väljs utifrån klientens behov och inte utifrån
klientavgiftsinkomsterna. Det föreslagna slopandet av minskningen av folkpensionen för
personer som får institutionsvård skulle öka
kommunernas klientavgiftsinkomnster, eftersom klientavgiften för långvarig institutionsvård bestäms på basis av klientens inkomster.
Om inkomsterna stiger för de klienter som
får folkpension innebär detta att kommunen
kan uppbära en högre klientavgift. I nuläget
kan kommunen få in mera i klientavgifter av
öppenvårdsklienter, vilket kan leda till en
snedvridning av kommunens servicestruktur
och till att klienterna erbjuds alltför lätta
vårdlösningar. Från klienternas synpunkt kan
de avgifter som uppbärs för hemvård bli så
stora att det av ekonomiska skäl kan löna sig
att försöka få institutionsvård, också om
hjälpbehovet inte skulle förutsätta sådan
vård. Genom att i form av klientavgifter inrikta resurserna uttryckligen på institutionsvård är det möjligt att garantera institutionsvård av god kvalitet för alla behövande. Ändringen genomförs på ett kostnadsneutralt sätt
i förhållande till kommunerna och staten, på
så sätt att kommunernas statsandel för social-
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och hälsovård minskas i samma mån som
kommunernas klientavgifts- och skatteinkomster stiger till följd av reformen.
I klientavgiftslagens 10 b § föreskrivs vilka
inkomster som skall beaktas då klientavgiften bestäms. Som månadsinkomster beaktas i
fråga om den som är i anstaltsvård inkomsterna efter förskottsinnehållning och förskottsbetalning samt vissa skattefria inkomster. Om den som är i anstaltsvård har större
inkomster än sin make (avgifter för anstaltsvården 40 procent av makarnas sammanräknade nettoinkomster) skall också makens nettoinkomster och skattefria inkomster beaktas.
I skattelagarna finns inga särskilda bestämmelser om beskattningen av pensionstagare som får anstaltsvård. Den som får anstaltsvård svarar själv för sina skatter. Beskattningen påverkas i så fall inte av om
vårdtagarens vårdavgift bestäms enligt 80 eller 40 procents regeln. En person som får full
folkpension och inte har andra förvärvsinkomster betalar inte skatt på sin folkpension
på grund av pensionsinkomstavdraget.
1.4.

Övriga ändringar

I propositionen föreslås utöver de nämna
ändringarna dessutom vissa tekniska och förtydligande justeringar i folkpensionslagen,
lagen om införande av folkpensionslagen, lagen om handikappförmåner, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare, lagen om
frontmannapension, lagen om betalning av
fronttillägg utomlands, lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa, lagen om
särskilt stöd till invandrare och i lagen om
bostadsbidrag.
Arbetspensionssystemet utgör tillsammans
med folkpensionssystemet grunden för det
lagstadgade pensionssystemet. Totalrevideringen av folkpensionslagstiftningen orsakar
vissa tekniska justeringar i arbetspensionslagstiftningen. I fråga om arbetspensionslagstiftningen aktualiseras också vissa andra
tekniska justeringsbehov som föreslås bli
genomförda i samband med denna proposition. Sålunda föreslås ändringar i lagen om
pension för arbetstagare, lagen om införande
av lagen om pension för arbetstagare, lagen
om pension för företagare, lagen om införande av lagen om pension för företagare, lagen

om sjömanspensioner, lagen om införande av
lagen om sjömanspensioner, lagen om pension för lantbruksföretagare, lagen om införande av lagen om pension för lantbrukföretagare samt i lagen om olycksfallsförsäkring
för lantbruksföretagare.
2. Propositionens konsekvenser

Nivåförhöjningens verkningar
Nivåförhöjningens kostnadsverkningar bedöms så att nivåförhöjningens belopp 20 euro
motsvarar nivån på 2007 års folkpensionsindex. Nivåförhöjningen beräknas öka kostnaderna med sammanlagt ca 160,9 miljoner
euro år 2008. Utgiftsökningen skall enligt
förslaget finansieras med statsmedel.
Till följd av nivåförhöjningen ökar folkpensionsavgifterna med ca 160 miljoner euro
år 2008. I juli 2007 fick 647 070 pensionstagare pensionsavhängig folkpension. I slutet
av 2007 var motsvarande siffra ca 643 000.
Slopandet av dyrortsklassificeringen av
kommunerna och sänkningen av den nedre
gränsen för den minsta folkpensionen kommer att tillsammans med nivåförhöjningen
öka antalet pensionstagare med uppskattningsvis ca 20 000 personer. På grund av ansökningsförfarandet för nya pensionsrätter
kommer förändringen att träda i kraft relativt
långsamt. I slutet av 2008 beräknas antalet
folkpensionstagare uppgå till ca 654 000 personer. I den första kommungruppen finns år
2007 ensamstående pensionstagare vilkas arbetspension uppgår till högst 1 074,62 euro i
månaden. För gifta pensionstagare är gränsen
951,45 euro i månaden. I och med att dyrortsklassificeringen av kommunerna slopas i
början av 2008 kommer gränsen att vara densamma i hela Finland. Den ensamstående
persons folkpension höjs med 20,46 euro per
månad i den nuvarande första kommungruppen. Som en samverkan mellan nivåförhöjningen och kommungruppens upphävande
höjs folkpension i den nuvarande andra
kommungruppen med 42, 27 euro per månad
för ensamstående person och för makarna
med 39,03 euro per månad. Lika stora nivåhöjningar görs i efterlevandepension. Den
fulla extra fronttillägg höjs högst med 19,02
euro per månad.

RP 95/2007 rd
Nivåförhöjningens storlek påverkas inte av
folkpensionstagarens familjeförhållanden eller av arbetspensionens storlek. Frånsett vissa
undantag som beror på tidigareläggning eller
senareläggning av pensionen, beaktande av
boendetid eller skyddsbestämmelser skall nivåförhöjningen enligt förslaget genomföras
till samma belopp för alla som får folkpension. Nivåförhöjningen av folkpensionen
förbättrar ställningen för pensionärerna med
de minsta inkomsterna. De som får enbart
folkpension betalar inte skatt på sin pension,
eftersom det pensionsinkomstavdrag som
görs vid kommunalbeskattningen motsvarar
full folkpension.
Nivåförhöjningen av folkpensionen kommer samtidigt att öka pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen. Nettopensionen ökar sålunda enligt förslaget också för
arbetspensionstagare som inte får folkpension men som har rätt till pensionsinkomstavdrag vid beskattningen. Sammantaget
kommer nivåförhöjningen och det ökade
pensionsinkomstavdraget att leda till att ca
900 000 pensionstagare får större nettoinkomster år 2008.
Utgifterna för familjepensionerna beräknas
till följd av nivåförhöjningen öka med ca 0,8
miljoner euro, utgifterna för det särskilda
stödet till invandrare med ca 1,3 miljoner
euro, utgifterna för extra fronttillägg med ca
2,1 miljoner euro och utgifterna för pensionsstöd till långtidsarbetslösa med ca 0,3
miljoner euro år 2008. Tilläggsutgiften för
nivåförhöjningen av grundunderstödet enligt
militärunderstödslagen beräknas år 2008 öka
med ca 0,06 miljoner euro. Förslaget innebär
att ca 32 900 personer som får extra fronttilllägg, 3 400 personer som får efterlevandepension, 5 100 personer som får särskilt stöd
till invandrare, 1 400 personer som får pensionsstöd för långtidsarbetslösa och 700 personer som får militärunderstöd blir delaktiga
av nivåförhöjningen. Nivåhöjningen inverkar
på cirka 120 000 personers bostadsbidrag för
pensionstagare. Utgifterna för pensionstagares bostadsbidrag beräknas till följd av nivåförhöjningen att sjunka med ca 6 miljoner
euro år 2008.
Antalet avträdelsestöd för lantbruksföretagare beräknas i slutet av år 2007 vara 9 323
stycken och antalet generationsväxlingspen-
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sioner till 218 stycken. Av dessa kommer
uppskattningsvis 8 750 mottagare av avträdelsestöd och 120 mottagare av generationsväxlingspension att få nivåförhöjning. Nivåförhöjningen beräknas öka utgifterna för systemet med avträdelsestöd och generationsväxlingspension med ca 2,3 miljoner euro år
2008. Antalet mottagare av generationsväxlingspension sjunker snabbt och i slutet av år
2010 betalas inte längre en enda sådan pension. Antalet avträdelsestöd minskar långsammare.
När det gäller bostadsbidrag till pensionstagare kommer folkpensionen, efterlevandepensionen och det särskilda stödet till invandrare att beaktas nivåförhöjda i samband
med nästa regelbundna justering av bostadsbidraget. Enbart nivåförhöjningen orsakar
ingen extra justering av bostadsbidraget. Den
föreslagna ändringen av gränsen för sådana
betydande inkomster som påverkar bostadsbidraget kommer under de två följande åren
att påverka kostnaderna med sammanlagt
2,1 miljoner euro (1,3 miljoner euro år 2008
och 0,8 miljoner euro år 2009), men å andra
sidan kommer enbart under år 2008 att sparas
in uppskattningsvis 1,7 miljoner euro i Folkpensionsanstaltens verkställighetskostnader, i
och med att antalet extra justeringar minskar
avsevärt.
Trots att gränsen för väsentliga inkomstförändringar som påverkar bostadsbidraget
höjs kommer bostadsbidragen att justeras för
ca 11 000 pensionstagare. För dessa innebär
förslaget att bostadsbidraget i genomsnitt
sjunker med 9,02 euro i månaden. Dessa justeringar leder i regel till att de sammanlagda
pensionsinkomsterna inte sjunker i något fall.
Till följd av den redan godkända lagändringen kommer bostadsbidraget räknat från
början av 2008 att justeras under fem år så att
inverkan av räntorna på konsumtionskrediter
elimineras. Detta minskar bostadsbidraget.
Den tillfälliga höjningen av gränsen för väsentliga förändringar och därmed undvikandet av ett stort antal bidragsjusteringar och
återkravsärenden underlättar också situationen för besvärsnämnden för social trygghet,
genom att en ökning av antalet besvär förhindras.
Nivåförhöjningen av folkpensionen ökar de
skattepliktiga pensionsinkomsterna. Samti-
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digt ökar emellertid pensionsinkomstavdragets belopp vid kommunalbeskattningen vilket leder till en minskning av de skatte- och
avgiftsintäkter som uppbärs i samband med
kommunalbeskattningen.
Kommunernas
skatteintäkter beräknas minska med 26,5 miljoner euro, Folkpensionsanstaltens avgiftsintäkter med ca 2,0 miljoner euro och kyrkans
skatteintäkter med ca 1,5 miljoner euro.
Konsekvenserna av att institutionsvårdsavdraget slopas
I januari 2008 kommer det att finnas uppskattningsvis ca 19 000 förmånstagare vilkas
pension eller förmåner har minskats på grund
av långvarig institutionsvård. Alternativet att
höja minskade och avbrutna förmåner till öppenvårdsnivån skulle leda till att de förmåner
som Folkpensionsanstalten betalar ökar med
ca 44 miljoner euro. Dessutom innebär folkpensionsfondens 4 procents miniminivåkrav
att folkpensionsutgifterna stiger med 1,8 miljoner euro. Förslaget innebär att pensionstagarnas disponibla inkomster ökar med ca
1 miljon euro, förutsatt att klientavgiften för
institutionsvård stiger till 82 procent.
Höjningen av förmånsbeloppen skulle öka
både kommunernas klientavgiftsintäkter och
deras skatteintäkter. Som en följd av reformen beräknas klientavgiftsintäkterna år 2008
öka med 41 miljoner euro och kommunernas
skatteintäkter med 2 miljoner euro. Reformen
genomförs i det närmaste kostnadsneutralt i
förhållande till kommunerna och staten på så
sätt att statsandelen för social- och hälsovården sänks med 44 miljoner euro.
Genom att institutionsvårdsavdraget slopas
från folkpensionen, efterlevandepensionen,
det särskilda stödet till invandrare samt från
pensionsstödet till långtidsarbetslösa kommer
dessa kategorier av förmånstagare med små
inkomster att försättas i samma ställning som
arbetspensionstagare när de får institutionsvård. Förslaget innebär att pensionen inte
längre sjunker på grund av att pensionstagaren får institutionsvård, men att också institutionsvårdsavgiften tas från den fulla pensionen. Reformen innebär att pensionärernas
disponibla inkomster ökar men framförallt att
resurserna i form av större klientavgiftsintäk-

ter kan användas för att trygga institutionsvården i kommunerna.
Könsrelaterade konsekvenser
Genom folkpensionen tryggas minimipensionen för personer som får en liten förvärvspension eller ingen förvärvspension
alls. Kvinnors arbetspensioner är i allmänhet
mindre än mäns arbetspensioner. Flera kvinnor än män får sålunda folkpension som
komplement till arbetspensionen, vilket innebär att folkpensionen jämnar ut de könsrelaterade skillnaderna i pensionshänseende.
Också för företagare har folkpensionen en
större betydelse för kvinnliga företagares totala pensionsskydd än för manliga företagares.
Ca två tredjedelar av alla folkpensionstagare är kvinnor. Kvinnornas andel av de folkpensionstagare som får institutionsvård beräknas uppgå till ca 70 procent. Nivåförhöjningen och den slopade sänkningen av folkpensionen för personer som får institutionsvård skulle sålunda förbättra framförallt de
kvinnors ställning som får en liten folkpension. Nivåförhöjningen av folkpensionen
skulle gälla uppskattningsvis 440 000 kvinnor och 220 000 män medan den slopade
sänkningen av folkpensionen för personer
som får institutionsvård skulle gälla uppskattningsvis 14 000 kvinnor och 6 000 män.
En stor del av de män som är folkpensionstagare får sjukpension. Förhöjningen skulle
förbättra den ekonomiska ställningen också
för denna kategori.
Nivåhöjningen inverkar på cirka 120 000
personers bostadsbidrag för pensionstagare,
varav uppskattningsvis 76 000 kvinnor och
44 000 män. Förslaget innebär emellertid att
stegringen av pensionsinkomsterna blir större
än den därav följande sänkningen av bostadsbidraget.
Övriga konsekvenser
I arbetspensionslagstiftningen finns fortfarande hänvisningar till lagstiftning som gällde före 2008 års totalrevidering av folkpensionslagstiftningen. I denna proposition föreslås att hänvisningarna uppdateras. De ändringar som föreslås i arbetspensionslagstift-
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ningen är närmast av teknisk natur. De föreslagna ändringarna får inga konsekvenser för
pensionsbeloppen eller statsbudgeten.
3. Beredningen av propositionen

Ärendet har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet. Folkpensionsanstalten har
deltagit i beredningen av ärendet. I samband
med beredningen har hörts representanter för
miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Pensionsskyddscentralen samt representanter för arbetslivet.
Vid social- och hälsovårdsministeriet har
gjorts en grundlig utredning av de skillnader
mellan klienternas förmåner och klientavgifterna som förekommer inom öppen- respektive institutionsvården. Den av social- och
hälsovårdsministeriet tillsatta arbetsgruppen
som hade till uppgift att definiera begreppen
öppen vård och anstaltsvård utredde frågan
och publicerade sin promemoria år 1994. Arbetsgruppen för utredning av öppen- och institutionsvårdens betydelse (den s.k. AVOLA-arbetsgruppen) gav sin slutrapport i slutet av år 2001. Biträdande avdelningschef
Olli Kerolas planeringsgrupp utredde ärendet
år 2004. Kommissionen för utredning av avgiftspolitiken och avgiftssystemet inom social- och hälsovården (den s.k. avgiftskommissionen) överlämnade sitt betänkande hösten
2005. I januari 2007 överlämnades en vid social- och hälsovårdsministeriet och Folkpensionsanstalten som tjänsteuppdrag gjord utredning om kostnadsverkningarna av en
gradvis avveckling av institutionsvården.
Samtliga arbetsgrupper som dryftat frågan
har varit eniga om att full folkpension skall
betalas också för institutionsvård.
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4. Samband med andra propositioner

Propositionen ansluter sig till 2008 års
budgetproposition och är avsedd att behandlas i samband med den.
Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds en reform av klientavgifterna inom social- och hälsovården. En separat proposition
kommer att avlåtas om saken. I detta sammanhang beaktas den ändring som innebär
att full folkpension betalas för institutionsvård.
Till riksdagen avlåts hösten 2007 en proposition med förslag till lag om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och om ändring av vissa lagar som gäller jordbrukets avträdelsesystem . I propositionen föreslås en
ändring av 31 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk. I den föreslagna ikraftträdandebestämmelsen till lagens
31 § föreslås att avträdelsestödets kompletteringsdel justeras till följd av att dyrortsklassificeringen av kommunerna slopas. Detta
gäller de kompletteringsbelopp som den 1 januari 2008 betalas i enlighet med den andra
dyrortsklassen. I samma proposition föreslås
att i lagarna om jordbrukets avträdelsesystem
görs de ändringar som följer av totalrevideringen av folkpensionslagen.
Till riksdagen avlåts hösten 2007 regeringens proposition med förslag till pensionslag
för evangelisk-lutherska kyrkan. Propositionen har beaktats i denna proposition.
Till riksdagen avlåts hösten 2007 en proposition med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter till inrikesministeriet.
I propositionen föreslås att folkpensionslagens 85 och 90 § ändras så att utlänningverkets namn ändras till invandringsverket.
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DETALJMOTIVERING
1.
1.1.

Lagförslagen
Folkpensionslagen

5 §. Samboförhållande och åtskilt boende.
Enligt förslaget skall folkpensionen inte
minskas då pensionstagaren får kontinuerlig,
offentlig institutionsvård. I paragrafen föreslås en sådan ändring att omnämnandet av
institutionsvård stryks i rubriken och i 2
mom. Vidare föreslås att paragrafens 3—5
mom., där begreppet institutionsvård definieras, upphävs.
6 §. Arbetspension. Hänvisningen i paragrafens 1 mom. 7 punkt till pensionslagen för
evangelisk-lutherska kyrkan och lagen om
familjepensioner inom den evangelisklutherska kyrkan föreslås bli ändrad så att
den avser den nya pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan.
19 §. Folkpensionens belopp. Denna paragraf föreslås bli ändrad så att beloppet av full
folkpension höjs. Enligt nivån på 2007 års
folkpensionsindex är förhöjningen 20 euro i
månaden. Förhöjningen är lika stor oberoende av om pensionstagaren är gift eller lever i
ett samboförhållande. För den som får uppskjuten eller förtida folkpension blir förhöjningen, på grund av uppskovet eller förtidsminskningen, större eller mindre än 20 euro.
Förhöjningen av den enligt boendetiden avvägda folkpensionen minskas i enlighet med
avvägningskoefficienten. Om folkpensionen
innehåller ett sådant skyddat belopp som avses i tidigare lagändringar leder nivåförhöjningen till att det skyddade beloppet minskas. Detta innebär att någon förhöjning inte
nödvändigtvis betalas i sådana situationer.
Nivåförhöjningen av folkpensionen ökar i
någon mån antalet nya folkpensionstagare, på
grund av den högre gränsinkomsten för minimipensionen. Nivåförhöjningen kan innebära att stödet utsträcks också till personer
vilkas rätt till folkpension har upphört till

följd av den tidigare lagstiftningen. Dessa
måste emellertid ansöka om pensionen på
nytt.
22 §. Pensionsinkomster som inverkar på
folkpensionen. I paragrafens 3 mom. föreskrivs om beaktande av förtida ålderspension
som inkomst. För närvarande beaktas endast
lagstadgad förtida ålderspension som inkomst, inklusive förtidsminskning i enlighet
med 26 § 1 mom. 7 punkten i folkpensionslagen (356/1956). I momentet föreslås en
hänvisning till 6 § 1 mom. i folkpensionslagen (568/2007), varefter momentet motsvarar
det gällande förfarandet med beaktade av förtida ålderspension som inkomst.
24 §. Justering av folkpensionen. Enligt paragrafens 1 mom. 3 punkten skall folkpensionen justeras om pensionstagaren flyttar
ifrån sin make eller maka och inte längre har
gemensamt hushåll med sin make eller maka.
Eftersom den omständigheten att pensionstagaren får offentlig institutionsvård inte längre
minskar folkpensionens belopp föreslås att
3 punkten ändras. Folkpensionen skall enligt
förslaget justeras till beloppet av en ensamstående persons folkpension om pensionstagaren flyttar ifrån sin make eller maka och
inte längre kan anses ha gemensamt hushåll
med sin make eller maka. På detta sätt skall
fortfarande förfaras om pensionstagaren får
institutionsvård eller om makarna har flyttat
ifrån varandra t.ex. på grund av söndring i
förhållandet. Med avvikelse från det nuvarande förfarandet skall justeringen inte göras
på tjänstens vägnar utan efter pensionstagarens anmälan, eftersom Folkpensionsanstalten inte längre i samtliga fall automatiskt får
information om att pensionstagaren har börjat få institutionsvård.
28 §. Begynnelsepension. Paragrafens
1 mom. föreslås bli så ändrat att efterlevande
makens begynnelsepension nivåförhöjs. Förhöjningen föreslås vara densamma som för
folkpensionen, dvs. 20 euro i månaden enligt
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nivån på 2007 års folkpensionsindex. För en
pensionstagare som får avvägd begynnelsepension blir förhöjningen i motsvarande mån
mindre.
30 §. Fortsättningspensionens belopp. De i
paragrafens 2 mom. nämnda kompletteringsbeloppen föreslås bli justerade till följd av
nivåförhöjningen. Enligt nivån på 2007 års
folkpensionsindex är förhöjningen 20 euro i
månaden oberoende av den efterlevande makens familjeförhållanden. För en pensionstagare som får avvägd efterlevandepension blir
förhöjningen i motsvarande mån mindre. Om
den efterlevande maken inte är berättigad till
kompletteringsbelopp, dvs. om den efterlevande maken endast får efterlevandepensionens grundbelopp, görs ingen nivåförhöjning
av pensionen. Förhöjningen av efterlevandepensionens kompletteringsbelopp höjer också
de inkomstgränser enligt vilka den efterlevande maken är berättigad till kompletteringsbelopp. En ny stödtagare beviljas kompletteringsbelopp på ansökan.
33 §. Årsinkomster som inverkar på fortsättningspensionens kompletteringsbelopp. I
paragrafens 1 mom. 3 punkten föreskrivs om
beaktande av företagares och lantbruksföretagares arbetsinkomster till fastställt belopp.
De fastställda arbetsinkomsterna är inte, i
likhet med andra inkomster som avses i 34 §,
liktydiga med faktiska inkomster utan en
uppskattning som företagaren meddelat. I enlighet med den praxis som tillämpas inom
socialförsäkringen bedöms företagares arbetsinsats på basis av den arbetsinkomst som
fastställts för dem.
34 §. Arbetsinkomst som påverkar fortsättningspensionens kompetteringsbelopp och
med sådan arbetsinkomst jämförbar inkomst.
I efterlevandepensionens kompletteringsbelopp beaktas såsom företagares och lantbruksföretagares arbetsinkomst för närvarade
den del av företagets resultat som kan betraktas som skälig ersättning för arbete som har
utförts inom företaget. Utgångspunkten för
bedömningen av inkomsten är för företagare
och yrkesutövare företagets resultat och för
lantbruksföretagare jordbruksverksamhetens
resultat inklusive utdelningar som hänför sig
till jordbruket och räntor på andelskapital.
Som arbetsinkomstens andel av resultatet betraktas pensionstagarens arbete i företaget
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medan återstoden betraktas om företagarens
kapitalinkomst.
För utredning av inkomsterna krävs kunskaper i bokföring och beskattning. Från
verkställighetens synpunkt är utredningen
tidskrävande. Endast några tiotal personer
som får efterlevandepension har arbetsinkomster som företagare och lantbruksföretagare. I syfte att underlätta verkställigheten
och förenhetliga bedömningsgrunderna för
företagarinkomster i samband med förmåner
som beviljas av Folkpensionsanstalten föreslås att som företagares och lantbruksföretagares arbetsinkomster skall betraktas sådana
arbetsinkomster som avses i lagen om pension för företagare och lagen om pension för
lantbruksföretagare. I paragrafens 1 mom. föreslås bestämmelser om saken.
52 §. Barnförhöjningens belopp. Till paragrafen föreslås bli fogat ett nytt 2 mom. vari
föreskrivs om det minsta barnförhöjningsbelopp som betalas ut. Barnförhöjningen är en
sådan familjeförmån som avses i rådets förordning (EEG) nr 1408/1971 och som samordnas med familjeförmåner i andra länder
som tillämpar förordningen. Detta innebär att
beloppet kan bli mindre än barnförhöjningens standardbelopp. Med tanke på sådana situationer föreskrivs att den minsta barnförhöjning som betalas ut är 5,38 euro i månaden enligt nivån på 2001 års folkpensionsindex. Beloppet motsvarar folkpensionens och
familjepensionens minimibelopp.
56 §. Ansökan om och anmälningsskyldighet i fråga om pension. Enligt förslaget skall
i paragrafens 1 och 2 mom. strykas bestämmelserna om skyldighet att anmäla uppgifter
om när institutionsvård har inletts och upphört, eftersom institutionsvård inte längre inverkar minskande på folkpensionens belopp.
58 §. Ansökan om och anmälningsskyldighet i fråga om efterlevandepension. Enligt
förslaget skall i paragrafens 1 mom. strykas
bestämmelsen om skyldigheten att anmäla
uppgifter om när institutionsvård har inletts
och upphört, eftersom institutionsvård inte
längre inverkar minskande på efterlevandepensionens kompletteringsbelopp.
68 §. Särskilda bestämmelser om betalning
av barnpension. Denna paragraf föreslås bli
upphävd. På barnpension skall enligt förslaget tillämpas lagen om förmyndarverksam-
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het. Ett under 18-årigt barns pension betalas
till barnets intressebevakare. Enligt folkpensionslagens 54 § kan emellertid också någon
annan än intressebevakaren ansöka om pension på barnets vägnar. För ansökan om
barnpension används en blankett som är gemensam för Folkpensionsanstalten och arbetspensionssystemet. Det är därför motiverat att samma regler gäller för ansökan om
och betalning av barnpension i båda systemen.
73 §. Temporärt avbrott i utbetalningen.
Till denna paragraf föreslås bli fogat ett nytt
2 mom. enligt vilket utbetalningen av en
förmån kan avbrytas temporärt om förmånstagaren inte på begäran anger ett kontonummer eller någon annan betalningsadress. Gällande 2 mom. blir samtidigt 3 mom.
85 §. Uppgifter av myndigheter samt pensions- och försäkringsanstalter. Hänvisningen till lagen om pension för lantbruksföretagare i paragrafens 3 mom. 8 punkten föreslås
bli ändrad till en hänvisning till den pensionslag för lantbruksföretagare (1280/2006)
som trädde i kraft 1.1.2007.
88 §. Uppgifter om fängelsestraff. Paragrafens 1 mom. föreslås bli upphävt som obehövligt eftersom institutionsvård inte längre
påverkar folkpensionens och efterlevandepensionens kompletteringsbelopp. Omnämnandet om institutionsvård stryks också i paragrafens rubrik.
89 §. Uppgifter för förhandlingsförfarande
avseende institutionsvård. Denna paragraf
föreslås bli upphävd som obehövlig. Institutionsvård inverkar inte längre på folkpensionens och efterlevandepensionens kompletterandebelopp. Folkpensionsanstalten behöver
sålunda inte längre förhandla med kommunerna om huruvida verksamheten i en enhet
som producerar social- och hälsovårdstjänster utgör sådan offentlig institutionsvård som
avses i folkpensionslagen, för att på detta sätt
få uppgifter om dessa enheters verksamhet
och andra relevanta omständigheter.
94 §. Teknisk anslutning. Den i paragrafens
2 mom. ingående hänvisningen till folkpensionslagens 89 § föreslås slopad som obehövlig eftersom den nämnda paragrafen upphävs.
108 §. Minskning av pension på grund av
institutionsvård. Eftersom offentlig institutionsvård inte har en minskande effekt på

folkpensionens och efterlevandepensionens
kompletteringsbelopp föreslås att paragrafens
upphävs som obehövlig.
1.2.

Lagen om införande av folkpensionslagen

1 §. Folkpensionslagens ikraftträdande. I
paragrafens 4 mom. om slopandet av dyrortsklassificeringen av kommunerna föreslås
en sådan ändring att i den stryks de obehövliga hänvisningarna till paragraferna om full
folkpension och efterlevandepensionens
kompletteringsbelopp samt institutionsvård.
När den nya folkpensionslagen träder i
kraft 1.1.2008 höjs barnpensionens kompletteringsbelopp i enlighet med den nya lagen.
En bestämmelse om saken tas in i paragrafens 6 mom. Förhöjningen görs utan ansökan
och beslut om förhöjningen ges endast på
begäran.
2 §. Arbetslöshetspension. I paragrafens
4 mom. föreslås att hänvisningen till folkpensionslagens 108 § om institutionsvård
stryks såsom obehövlig, eftersom paragrafen
föreslås bli upphävd.
3 §. Individuell förtidspension. I paragrafens 2 mom. föreslås en strykning av den
obehövliga hänvisningen till folkpensionslagens 108 § om institutionsvård, eftersom paragrafen föreslås bli upphävd.
4 §. Rätt till efterlevandepension för efterlevande makar födda den 1 juli 1950 eller tidigare. I denna paragraf föreskrivs om rätt
till efterlevandepension för efterlevande makar som är födda den 1 juli 1950 eller tidigare — inte om pensionsrätt för efterlevande
makar som är födda före den 1 juli 1950. Av
denna anledning föreslås att paragrafens rubrik ändras på motsvarande sätt.
Enligt det gamla familjepensionssystemet
hade en efterlevande make som var född den
1 juli 1950 eller tidigare rätt till efterlevandepension om den efterlevande maken hade
fyllt 40 år när förmånslåtaren avled, under
förutsättning av förmånslåtaren avlidit före
den 1 juli 1990. En bestämmelse om saken
föreslås i paragrafens 1 mom. 1 punkten. Paragrafen motsvarar ikraftträdandebestämmelsens 5 mom. i den gällande lagen om ändring
av familjepensionslagen (104/1990), som
fortfarande tillämpas.

17

RP 95/2007 rd
8 §. Arbetspension som beaktas som inkomst när pensionsfallet inträffat före den 1
juli 1975. I paragrafen föreskrivs om beaktade av arbetspension som börjat före den 1 juli
1975 som inkomst vid beräkning av folkpensionen och efterlevandepensionens kompletteringsbelopp. Av denna anledning är det
skäl att i paragrafens 2 mom. ta in ett omnämnande om efterlevandepensionens kompletteringsbelopp. Samtidigt föreslås rättelse
av skrivfel i paragrafens 1 mom.
9 §. Arbetspension som beaktas som inkomst när det gäller folkpension och efterlevandepensionens kompletteringsbelopp som
börjar eller justeras den 1 januari 2005 eller
senare. Paragrafens hänvisningar till folkpensionslagens 22 § 1 mom. föreslås bli ändrade så att de avser folkpensionslagens 6 §
1 mom., eftersom endast lagstadgade arbetspensioner beaktas som inkomst på det sätt
som föreskrivs i paragrafen. Samtidigt preciseras rubriken i enlighet med paragrafens
1 mom. och ordalydelsen preciseras.
10 §. Prioriterade pensionsinkomster och
vissa förmåner från utlandet. Paragrafens
1 mom. föreslås ändrad i strukturellt hänseende. Till paragrafen föreslås bli fogat ett
nytt 2 mom. om prioritering av pensioner enligt 57 § i lagen om olycksfallsförsäkring och
21 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, om förmånen har börjat betalas ut före
den 1 januari 1994. Av denna anledning föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 2 mom.
vari föreskrivs att också barnpension enligt
de ovan nämnda lagarna skall betraktas som
prioriterad inkomst i familjepension enligt
folkpensionslagen. Paragrafens nuvarande 2,
3 och 4 mom. blir samtidigt 3, 4 och 5 mom.
14 §. Justering av folkpension och efterlevandepension som börjat före den 1 januari
2008. I paragrafens 1 mom. föreslås en sådan
precisering att till momentet fogas ett omnämnande om till vilket belopp arbetspension
som före 1.1.2008 beaktats som inkomst
skall beaktas som inkomst vid sådan justering som i enlighet med folkpensionslagens
24 § görs efter lagändringen, när det inte har
skett någon ändring av grunden för arbetspensionen. Sådan arbetspension skall i samband med justeringen beaktas till samma belopp som tidigare, likväl förhöjd med folkpensionsindex, dvs. till ett mindre belopp än

det belopp som faktiskt betalas ut.
15 §. Preskription av fordringar. Övergångsbestämmelsen om preskription av fordringar som skall återkrävas föreslås bli upphävd som obehövlig, eftersom den tre år
långa övergångsperioden för bestämmelsen
gick ut 1.6.2007.
1.3.

Lagen om handikappförmåner

15 §. Ansökan om handikappförmåner. Innehållet och ordalydelsen i bestämmelsen om
ansökan om handikappförmåner föreslås preciserade i fråga om ansökan om handikappbidrag för personer under 16 år. I paragrafens
2 mom. föreslås en sådan ändring att handikappbidrag för ett barn under 16 år på barnets vägnar kan sökas av barnets intressebevakare eller vårdnadshavare och dessutom av
ett kommunalt organ som avses i 6 § 1 mom.
i socialvårdslagen. Till denna del motsvarar
förslaget gällande praxis. Dessutom föreslås
att handikappbidrag på barnets vägnar kan
sökas av en s.k. fosterförälder, dvs. av en
person i vars vård barnet har placerats enligt
81 § i barnskyddslagen (417/2007). Till denna del är bestämmelsen ny.
På ett omhändertaget barns vägnar kan
handikappbidrag sökas av barnets intressebevakare eller vårdnadshavare eller av ett
kommunalt socialvårdsorgan. Däremot kan
en familjevårdare som vårdar ett omhändertaget barn inte på barnets vägnar ansöka om
handikappbidrag för ett barn under 16 år, om
familjevårdaren inte är barnets vårdnadshavare eller intressebevakare.
17 §. Ansökan om och anmälningsskyldighet i fråga om handikappbidrag för personer
under 16 år. I paragrafens 2 mom. föreslås
en sådan ändring att utöver intressebevakaren
också vårdnadshavaren, ett kommunalt socialvårdsorgan och barnets fosterföräldrar är
skyldiga att anmäla förändringar som är relevanta för handikappbidrag för ett barn under
16 år. Utgångspunkten är den att det i allmänhet är barnets intressebevakare eller
vårdnadshavare som är anmälningsskyldig.
Om barnet har omhändertagits är också
kommunen anmälningsskyldig. Om barnet
har placerats i ett privathem för vård gäller
anmälningsskyldigheten också fosterföräldrarna.
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27 §. Särskilda bestämmelser om betalning
av handikappbidrag för personer under 16
år. I paragrafen föreskrivs om betalning av
handikappbidrag för barn under 16 år till någon annan än barnets intressebevakare. Bestämmelsen föreslås preciserad och förtydligad. I paragrafens 1 mom. föreskrivs om
möjligheten att betala handikappbidrag till
barnets vårdnadshavare eller till en person i
vars vård barnet har placerats i enlighet med
barnskyddslagens (417/2007) 81 §. En förutsättning för betalningen är att barnet inte bor
i samma hushåll som intressebevakaren. Innan beslutet fattas skall Folkpensionsanstalten höra det organ som avses i socialvårdslagens 6 § 1 mom. samt barnets intressebevakare.
Enligt paragrafens 2 mom. kan handikappbidraget betalas också till någon annan person om det inte av särskilda skäl kan anses
ändamålsenligt att det betalas till barnets intressebevakare eller till en person som avses i
1 mom. Bestämmelsen gör det möjligt att betala handikappbidrag för t.ex. ett omhändertaget barn till familjevårdaren. En förutsättning är emellertid alltid att kommunens socialvårdsorgan går med på det föreslagna betalningsarrangemanget. Handikappbidrag kan
enligt 2 mom. betalas också till kommunens
socialvårdsorgan. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar innehållsmässigt gällande
praxis och sista meningen i 8 § i 1969 års lag
om vårdbidrag för barn (444/1969).
31 §. Temporärt avbrott i utbetalningen.
Till paragrafens föreslås bli fogat ett nytt 2
mom. enligt vilket utbetalningen av en handikappförmån kan avbrytas i det fall att förmånstagaren inte på begäran anger ett kontonummer eller någon annan betalningsadress.
Gällande 2 mom. blir samtidigt 3 mom.
34 §. Återkrav. I den gällande lagstiftningen om handikappförmåner finns inga närmare bestämmelser om hos vem överbetalda
förmåner skall återkrävas. Förmåner som beviljats av Folkpensionsanstalten återkrävs i
allmänhet hos förmånstagaren och av dennes
inkomster. Även om handikappbidrag för ett
barn under 16 utgör barnets förmån kan det
inte anses motiverat att återkräva bidraget av
barnet. Av denna anledning föreslås att till
paragrafen fogas ett nytt 5 mom. enligt vilket
överbetalt bidrag till ett barn under 16 år

återkrävs hos barnets intressebevakare eller
hos den till vilket det betalts.
56 §. Övergångsbestämmelser. Till paragrafens 6 mom. föreslås ett tillägg enligt vilket också vårdbidrag som betalas med stöd
av 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i
lagen 123/1988 fortsätter på de grunder som
gällde vid ikraftträdandet. Dessutom föreslås
att till 6, 8 och 9 mom. fogas ett tillägg enligt
vilket skyddat vårdbidrag inte längre betalas
ut om förmånstagaren beviljas handikappbidrag eller om handikappbidraget justeras.
Ändringen motsvarar gällande praxis och
4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen
123/1988 om ändring av folkpensionslagen.
På motsvarande sätt föreslås att till 7 mom.
fogas en bestämmelse enligt vilken utbetalningen av skyddat handikappbidrag upphör
om förmånstagaren beviljas vårdbidrag eller
om vårdbidraget justeras. Ändringen motsvarar gällande praxis samt 11 § 4 mom. i lagen
om handikappbidrag.
Enligt förslaget upphävs 12 mom. om preskriptionstiden för fordringar som skall återkrävas, eftersom den tre års övergångsperioden för bestämmelsen gick ut 1.6.2007.

1.4.

Lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

12 §. Årsinkomst. För underlättande av
verkställigheten och för förenhetligande av
grunderna för bedömning av företagarinkomster som påverkar Folkpensionsanstaltens förmåner föreslås att som företagares
och lantbruksföretagares arbetsinkomster
skall beaktas arbetsinkomster som har fastställts enligt lagen om pension för företagare
eller lagen om pension för lantbruksföretagare. Bestämmelser om saken föreslås i paragrafens 2 mom. Detta innebär att man kan
upphöra med tidskrävande utredningar av företagarnas bokföring och beskattning. När
det gäller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp beaktas företagarnas arbetsinkomster redan på det sätt som avses i förslaget.
Utgångspunkten för bedömningen av företagares inkomster är för närvarande företagets resultat när det gäller företagare och när-
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ingsidkare och, när det gäller lantbruksföretagare, jordbruksverksamhetens resultat inklusive utdelningar som hänför sig till jordbruket samt räntor på andelskapital. Av resultatet anses på motsvarande sätt som i fråga
om efterlevandepensionens kompletteringsbelopp arbetsresultatets andel utgöras av
pensionstagarens arbete i företaget medan
återstoden anses utgöra företagarens kapitalinkomst. För bostadsbidrag beaktas också såsom inkomst av egendom åtta procent av belopp som överstiger 14 209 euro och för makar av belopp som överstiger 22 735 euro år
2007. Företagsförmögenhet beaktas som
egendom, vilket innebär att också kapital
delvis beaktas som inkomst.
Samtidigt föreslås att hänvisningen till 7 §
2 mom. i lagen om värdering av tillgångar
vid beskattningen ändras till en hänvisning
till 3 mom. i samma paragraf när det gäller
beaktande av inkomst av skogsbruk.
Enligt paragrafens 5 mom. godkänns som
inkomstavdrag inte räntor på skulder för godtagbara boendeutgifter, räntor på konsumtionskrediter eller räntor på ett dödsbos skulder, eftersom ett dödsbos avkastning eller
egendom inte beaktas som inkomst som påverkar pensionstagarens bostadsbidrag.
Eftersom som boendeutgift enligt 5 §
4 mom. godkänns endast räntor på lån som
tagits för anskaffning av en bostadsrättsbostad eller delägarbostad, föreslås att räntor på
lån som tagits för renovering av sådana bostäder skall kunna dras av från de inkomster
som påverkar bostadsbidraget. Till denna del
motsvarar bestämmelsen delvis gällande 6 §
3 mom. i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.
14 §. Prioriterade inkomster. I paragrafens
1 mom. föreskrivs om inkomster som inte
beaktas när bostadsbidraget beräknas. Enligt
förslaget stryks i förteckningen över prioriterade inkomster förmåner som betalas från utlandet och motsvarar fronttillägg och barnförhöjning enligt folkpensionslagen. I allmänhet är det inte möjligt att särskilt utreda
barnförhöjningens andel i utländska pensioner och sådana andelar har därför redan nu
beaktats som inkomst. Det är också svårt att
utreda om utländska veteranersättningar kan
jämställas med fronttillägg som betalas i Finland. En bestämmelse om saken ingår i para-
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grafens 1 mom. 15 punkten.
17 §. Justering av bostadsbidraget. Paragrafens 2 mom. 7 punkten föreslås bli temporärt ändrad åren 2008 och 2009. Gränsen för
en sådan förändring av årsinkomsterna som
orsakar justering av bostadsbidraget höjs enligt förslaget från 790 till 1 100 euro på nivån
för 2007 års folkpensionsindex eftersom det
annars, till följd av nivåförhöjningen av folkpensionen och slopandet av dyrortsklassificeringen av kommunerna, skulle bli nödvändigt
att justera bostadsbidraget för 54 000 bidragstagare i början av år 2008 och för
33 000 bidragstagare i början av år 2009. För
merparten av pensionstagarna skulle bostadsbidraget minska och för rätt många skulle det också bli fråga om återkrav, eftersom
det inte för samtliga bidragstagare är möjligt
att göra justeringen i rätt tid.
Paragrafens 4 mom. föreslås bli preciserat
på så sätt att bostadsbidraget alltid skall justeras räknat från början av månaden efter
den då barn som påverkar bostadsbidraget
fyller 18 år. De som får bostadsbidrag likställs sålunda oberoende av barnens födelsedatum. Samtidigt förtydligas momentets ordalydelse.
28 §. Betalning till ett kommunalt organ. I
paragrafens 1 mom. föreslås en sådan ändring att termen boendekostnader ändras till
boendeutgifter.
31 §. Temporärt avbrott i utbetalningen.
Till paragrafen föreslås bli fogat ett nytt
2 mom. enligt vilket utbetalningen av pensionstagarens bostadsbidrag kan avbrytas
temporärt om förmånstagaren inte på begäran
anger ett kontonummer eller någon annan betalningsadress. Gällande 2 mom. blir samtidigt 3 mom.
48 §. Teknisk anslutning. I paragrafens
1 mom. föreslås en sådan ändring att Folkpensionsanstalten har rätt att med hjälp av en
teknisk anslutning få uppgifter om pensionstagarens bostadsbidrag i enlighet med 43 §
1 mom. Sådana uppgifter måste inhämtas hos
pensionsanstalterna om pensionstagarens bostadsbidrag bl.a. när det gäller arbetsinkomster som fastställts i enlighet med lagen om
pension för arbetstagare och lagen om pension för lantbruksföretagare och uppgifterna
bör kunna fås med hjälp av en teknisk anslutning.
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Lagen om frontmannapension

9 a §. I paragrafens 5 mom. föreslås en
strykning av den obehövliga bestämmelsen
om inverkan av institutionsvård.
17 §. Paragrafens 2 mom. föreslå bli upphävt som obehövligt, eftersom ansökningstiderna för tecken som berättigar till fronttilllägg har gått ut och nya tecken inte längre
beviljas.
1.6.

Lag om upphävande av 10 § 3 mom. i
lagen om betalning av fronttillägg utomlands

1 §. Lagens 10 § 3 mom. föreslås bli upphävt som obehövligt eftersom ansökningstiderna för tecken som berättigar till fronttilllägg har gått ut och nya tecken inte längre
beviljas.
2 §. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.
1.7.

Lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

6 §. Beloppet av folkpensionsdelen. I paragrafens 1 mom. föreslås en sådan ändring att
den fulla folkpensionsdelens belopp höjs. Enligt nivån på 2007 års folkpensionsindex är
förhöjningen 20 euro i månaden. Förhöjningen föreslås vara lika stor oberoende av om
pensionstagaren är gift eller lever i ett samboförhållande. Förhöjningen av folkpension
som är avvägd enligt boendetiden blir emellertid mindre.
8 §. Pensionsstöd under fängelsestraff. Eftersom offentlig institutionsvård inte längre
påverkar pensionsstödets folkpensionsandel
och paragrafens 1 mom. upphävs, föreslås att
hela paragrafen ändras.
9 §. Anmälningsskyldighet. I paragrafen föreslås en strykning av det obehövliga omnämnandet om institutionsvård.
10 §. Ansökan om pensionsstöd. I paragrafens 1 mom. föreslås en strykning av de obehövliga omnämnandena om institutionsvård
och boningskommun. Samtidigt preciseras
momentets ordalydelse så att det tydligt
framgår av momentet vilka uppgifter som

skall lämnas om sökanden och sökandens
make eller maka.
1.8.

Lagen om särskilt stöd till invandrare

6 §. Beloppet av särskilt stöd. I paragrafens
2 mom. föreslås en sådan ändring att fullt
särskilt stöd nivåförhöjs. Enligt nivån på
2007 års folkpensionsindex är nivåförhöjningen 20 euro i månaden. Liksom i fråga
om folkpensionen är förhöjningen lika stor
oberoende av om stödtagaren är gift eller lever i ett samboförhållande.
7 §. Inkomster som skall beaktas (årsinkomst). I paragrafens 2 mom. föreskrivs om
inkomster som inte skall beaktas vid beräkningen av särskilt stöd till invandrare. I förteckningen över prioriterade inkomster föreslås strykning av förmåner som betalas från
utlandet, med undantag för sådana utländska
förmåner som motsvarar handikapp- och
vårdbidrag som betalas i Finland. Sådana
från utlandet betalda förmåner som motsvarar vård- och handikappbidrag skall sålunda
fortfarande inte beaktas som inkomster vid
beräkning av särskilt stöd till invandrare. En
bestämmelse om saken föreslås i paragrafens
2 mom. 11 punkten.
18 §. Anmälningsskyldighet. I paragrafens
1 mom. föreslås en strykning av det obehövliga omnämnandet om institutionsvård.
21 §. Särskilt stöd under institutionsvård.
Denna paragraf föreslås bli upphävd som
obehövlig eftersom institutionsvård inte längre påverkar beloppet av det särskilda stödet.
33 §. Rätt att erhålla uppgifter. I paragrafens 5 mom. stryks den obehövliga hänvisningen till folkpensionslagens 89 § som föreslås bli upphävd.
1.9.

Lag om ändring av lagen om särskilt
stöd till invandrare

Till 6 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i
lagen om ändring av lagen om särskilt stöd
till invandrare (575/2007) föreslås bli fogad
en hänvisning till lagens 9 §, vari föreskrivs
om det minsta belopp som betalas som särskilt stöd. Också detta belopp motsvarar det
poängtal för folkpensionsindex enligt vilket
beloppet av de folkpensioner som betalades
ut i januari 2001 har beräknats.

RP 95/2007 rd
1.10. Lagen om bostadsbidrag

3 §. Den i paragrafens 3 mom. ingående
hänvisningen till 7 § 2 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen föreslås bli ändrad till en hänvisning till 3 mom. i
samma paragraf.
25 §. I paragrafens 2 mom. föreslås en bestämmelse om rätten att få uppgifter av penninginstitut om personer som ansöker om eller får bostadsbidrag eller andra till hushållet
hörande personer. Enligt förslaget stryks i
momentet den obehövliga bestämmelsen om
rätten att få uppgifter om ett dödsbo där sökanden, bidragstagaren eller någon annan till
hushållet hörande person är delägare.
1.11. Lagen om stöd för upphörande med
att bedriva jordbruk

31 §. Avträdelsestödets kompletteringsdel.
Avträdelsestödets kompletteringsdelar som
beviljas efter att lagen om ändring av folkpensionslagen trätt i kraft, bestäms direkt enligt folkpensionslagens 19 § som träder i
kraft 1.1.2008. Eftersom det inte är möjligt
att utan en uttrycklig bestämmelse om saken
i enlighet med 19 § justera de avträdelsestöd
som har beviljats innan lagen trätt i kraft, föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 5 mom.
enligt vilket kompletteringsdelen skall justeras i enlighet med folkpensionslagens 19 §.
Enligt bestämmelsen skall de avträdelsestöd
höjas i enlighet med folkpensionslagens 19 §,
vilka betalas den 1 januari 2008 och innehåller en kompletteringsdel som motsvarar folkpensionen.
1.12. Lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

19 §. Paragrafens 3 mom. föreslås bli så
ändrat att också avträdelsestöd enligt lagen
om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
höjs i enlighet med folkpensionslagens 19 §.
Genom bestämmelsen ändras lagen 581/2007
genom vilken avträdelsestödet höjdes i fråga
om de kompletteringsdelar som betalas enligt
andra dyrortsklassen den 1 januari 2008.
Från början av år 2008 görs sålunda enligt
förslaget en förhöjning enligt folkpensionslagens 19 §, dels en nivåförhöjning och dels

21

också till följd av slopandet av systemet med
dyrortsklassificeringen av kommunerna en
förhöjning av de kompletteringsdelar som
betalas enligt andra dyrortsklassen. Endast de
avträdelsestöd höjs som betalas den 1 januari
2008 och innehåller en kompletteringsdel
som motsvarar folkpensionen.
1.13. Lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

16 §. Paragrafens 5 mom. föreslås bli så
ändrat att alla de generationsväxlingspensioner som betalas när nivåförhöjningen av
folkpensionen träder i kraft och som innehåller en kompletteringsdel som motsvarar folkpensionen höjs i enlighet med folkpensionslagens 19 §. Genom bestämmelsen ändras lagen 582/2007 enligt vilken generationsväxlingspensionen skulle höjas i fråga om de
kompletteringsdelar som den 1 januari 2008
betalas enligt andra dyrortsklassen. Förhöjningen av kompletteringsdelar som betalas
1.1.2008 görs i enlighet med folkpensionslagens 19 §, då både nivåförhöjningen och den
av slopandet av dyrortsklassificeringen av
kommunerna föranledda förhöjningen av de
kompletteringsdelar görs som betalas i enlighet med andra dyrortsklassen.
1.14. Lagen om pension för arbetstagare

3 §. Arbetspensionslagar. Den nya pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (
/ ) har föreslagits träda i kraft den 1 januari
2008. Samtidigt upphävs lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska
kyrkan (258/1970) och dess bestämmelser
överförs till pensionslagen för evangelisklutherska kyrkan. Motsvarande ändring föreslås i paragrafens 2 mom. 3 punkten.
Den nya lagen om ortodoxa kyrkan
(985/2006) trädde i kraft den 1 januari 2007.
Genom lagen upphävdes lagen av den 8 augusti 1969 om ortodoxa kyrkosamfundet
(521/1969) jämte ändringar. Hänvisningen i
paragrafens 2 mom. 4 punkten föreslås bli
ändrad så att den avser lagen om ortodoxa
kyrkan.
23 §. Sjukpension och ålderpension efter
deltidspension. Denna paragraf föreslås bli så
preciserad att deltidspension betraktas som
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delbetalning av ålderpensionen, om pensionstagaren beviljas ålderspension för samma tid som deltidspension redan betalas för.
Deltidspension kan betalas till dess att pensionstagaren fyller 68 år. Ålderspension kan
beviljas från början av månaden efter den då
pensionstagaren fyller 63 år och förtida ålderspension kan betalas redan från början av
månaden efter den då pensionstagaren fyllt
62 år. Då en person som får deltidspension
ansöker om ålderspension från en viss tidpunkt finns det situationer där pensionsanstalten hinner betala deltidspension innan den
fattar beslutet om ålderspension. Utan en särskild bestämmelse om saken skulle det vara
nödvändigt att återkräva deltidspension som
betalats för samma tid och att fatta ett särskilt
beslut om att återkräva deltidspensionen.
25 §. Rätt till arbetspensionsrehabilitering.
I paragrafens 1, 4 och 5 mom. föreslås sådana preciseringar att det klart framgår att arbetstagarens inkomster av arbete skall beaktas vid beräkningen av inkomstgränsen för
arbetspensionsrehabilitering. När inkomstgränsen beräknas beaktas inte oavlönade perioder och inte heller tidigare pensionsperioder. Om den som ansöker om rehabilitering
emellertid redan får sjukpension fastställs inkomsterna för återstående tid på samma sätt
som för sjukpensionen. Härvid beaktas oavlönade perioder och även pensionstid.
34 §. Andra bestämmelser om rehabilitering. En person som får rehabilitering kan få
ersättning för nödvändiga och behövliga
kostnader som föranleds av yrkesinriktad rehabilitering. Pensionsanstalterna betalar ofta
ersättningar till förmånstagaren i förskott
som s.k. normersättningar. Exempelvis en
person som omskolas kan få ersättning för
bl.a. terminsavgifter och datorutgifter samt
dagtraktamenten och reseersättningar. Pensionsanstalten skall ha möjlighet att återkräva
grundlöst betalda ersättningar för rehabiliteringskostnader t.ex. i sådana fall då en studerande avbryter rehabiliteringen utan giltigt
skäl och inte underrättar pensionsanstalten
om detta. I sådana situationer får pensionsanstalten ofta reda på saken först flera månaden
efter den tidpunkt då rehabiliteringen de facto har avbrutits. Eftersom pensionsanstalten
inte enligt ordalydelsen i lagens 34 § har rätt
att återkräva sådana ersättningar för rehabili-

teringskostnader som grundlöst betalts till
förmånstagaren, föreslås att paragrafens 1
mom. preciseras så att grundlöst utbetalda
kostnadsersättningar kan återkrävas på det
sått som i denna lag föreskrivs om återkrav
av grundlöst utbetald pension.
55 §. Efterlevande makes rätt till pension.
Den nya folkpensionslagen (568/2007) träder
i kraft den 1 januari 2008. Den i denna paragrafs 2 mom. 2 punkten ingående hänvisningen till 1956 års folkpensionslag föreslås
bli ändrad så att den avser den nya folkpensionslagen.
74 §. Oavlönad tid som berättigar till pension. Det är viktigt att arbetspensionslagstiftningen så enhetligt som möjligt reglerar frågan om hur en utomlands beviljad förmån
påverkar förmåner som beviljas i Finland.
Enligt vedertagen tillämpningspraxis har utländska pensioner jämställts med pensioner
som beviljas i enlighet med arbetspensionslagarna. Därför föreslås att till paragrafens 5
mom. fogas en bestämmelse enligt vilken på
grundval av inkomst som ligger till grund för
en förmån inte intjänas pension heller för den
tid för vilken arbetstagaren har erhållit en utländsk förmån eller en förmån på grundval
av anställning i en internationell organisation
eller ett organ inom Europeiska gemenskaperna.
76 §. Inkomst som pension för återstående
tid grundar sig på. Enligt vedertagen tilllämpningspraxis räknas till inkomsterna för
återstående tid dels arbetsinkomster och oavlönade perioder och dels också sådana arbetsoförmögenhets- och deltidspensionsperioder som infaller under granskningsperioden.
I paragrafens 1 mom. föreslås en sådan precisering att momentet motsvarar tillämpningspraxis. Detta innebär att i inkomsterna för
återstående tid beaktas tidigare betald sjukpension som hänför sig till återstående tid,
liksom enligt 68 § 1 mom., samt inkomstbortfall som hänför sig till tidigare deltidspension, liksom enligt 69 § 2 mom. Under en
rehabiliteringspenningsperiod intjänas ny
pension i enlighet med bestämmelserna om
oavlönade tider. Rehabiliteringspenningperioder beaktas därför inte separat i inkomsterna
för återstående tid.
91 §. Minskning av efterlevandepension i
särskilda fall. Enligt ordalydelsen i paragra-
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fens 1 mom. 1 punkten kan efterlevandepensionen minskas på grund av den efterlevande
makens faktiska förvärvsinkomster endast i
det fall att den efterlevande maken inte får
arbetspension på grundval av eget arbete eller om den efterlevande maken får partiell
sjukpension. Den beräknade pension som den
efterlevande maken har intjänat kan emellertid vara betydligt större än den efterlevande
makens faktiska inkomster efter förmånslåtarens död också i sådana situationer där den
efterlevande maken får deltidpension. Eftersom syftet med bestämmelsen är att skydda
efterlevande makar vilkas faktiska inkomster
är betydligt mindre än den beräknade pension
som den efterlevande maken tjänat in, måste
det vara möjligt att på grundval av den efterlevande makens faktiska inkomster minska
efterlevandepensionen också i sådana fall då
den efterlevande maken får deltidspension.
Förslaget innebär att paragrafens 1 mom.
preciseras i detta avseende.
120 §. Betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa.
Den nya folkpensionslagen träder i kraft den
1 januari 2008. Den i paragrafens 1 mom. ingående hänvisningen till 45 § i 1956 års
folkpensionslag föreslås bli ändrad så att den
avser 72 § i den nya folkpensionslagen.
Den nya lagen om bostadsbidrag till pensionstagare (571/2007) träder i kraft den
1 januari 2008. Den i paragrafens 1 mom. ingående hänvisningen till 1 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare föreslås bli
ändrad så att den avser 8 § i den nya lagen
om bostadsbidrag för pensionstagare.
131 §. Grundbesvär över debitering. Den
nya lagen om verkställighet av skatter och
avgifter (706/2007) träder i kraft den 1 januari 2008. Den upphäver lagen av den 29 juni
1961 om indrivning av skatter och avgifter i
utsökningsväg, jämte ändringar. Hänvisningen i paragrafens 2 mom. föreslås bli ändrad
så att den avser lagen om verkställighet av
skatter och avgifter.
158 §. Preskription av arbetspensionsförsäkringsavgifter. Den i 2 mom. ingående felaktiga hänvisningen till 75 § 3 mom. i lagen
om pension för arbetstagare föreslås bli ändrad till en hänvisning till 75 § 4 mom. i lagen
om pension för arbetstagare.
159 §. Utsökning av arbetspensionsförsäk-
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ringsavgifter. Den nya lagen om verkställighet av skatter och avgifter träder i kraft den
1 januari 2008. Den upphäver lagen av den
29 juli 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg, jämte ändringar. Hänvisningen i denna paragraf föreslås bli ändrad
så att den avser lagen om verkställighet av
skatter och avgifter.
1.15. Lagen om införande av lagen om
pension för arbetstagare

5 §. De felaktiga hänvisningarna i paragrafens 3, 5 och 7 mom. föreslås bli rättade.
8 §. Pensionsskyddscentralens nuvarande
ärendehantering och de elektroniska förbindelserna mellan pensionsanstalterna stöder
inte ännu hanteringen av utdragsärenden hos
den sista pensionsanstalten. En förutsättning
för att principen om den sista pensionsanstalten skall kunna iakttas är att handlingar och
uppgifter förmedlas manuellt (med e-post)
mellan pensionsanstalterna. Av denna anledning föreslås att till paragrafens fogas ett nytt
5 mom. enligt vilket den pensionsanstalt där
arbetet i fråga är försäkrat skall handlägga
återkoppling som gäller inkomster i enlighet
med arbetspensionslagarna för privata branscher samt ge svar eller beslut till de försäkrade, i stället för den pensionsanstalt som
överlämnat pensionsutdraget till den försäkrade. Enligt förslaget skall förfarandet tilllämpas till utgången av år 2012.
13 §. I paragrafens 1 mom. föreslås en
strykning av den felaktiga hänvisningen till
25 § 2 mom.
28 §. Arbetslöshetspension till personer
som är födda före år 1950 fastställs i enlighet
med de bestämmelser som gällde innan lagen
om pension för arbetstagare trädde i kraft.
Också den anstalt som avgör arbetslöshetsärendet bestäms enligt de bestämmelser som
gällde innan lagen om pension för arbetstagare trädde i kraft. Av denna anledning föreslås
att till paragrafen fogas en hänvisning till 10
d § i lagen om pension för arbetstagare, där
det föreskrivs om hur den anstalt som avgör
hur ärendet bestäms.
1.16. Lagen om pension för företagare

20 §. Sjukpensionen och ålderspension ef-
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ter deltidspension. I denna paragraf föreslås
en sådan precisering att deltidspension skall
betraktas som en delbetalning av ålderspensionen, om en företagare som får deltidspension beviljas ålderspension för samma tid
som deltidspension redan betalas för. Deltidspension kan betalas till dess att pensionstagaren fyller 68 år. Ålderspension kan beviljas från början av månaden efter den då pensionstagaren fyller 63 år och förtida ålderspension redan från början av månaden efter
den då pensionstagaren fyller 62 år. Då en
person som får deltidspension ansöker om
ålderspension från en viss tidpunkt uppkommer situationer där pensionsanstalten hinner
betala deltidspension innan den ger beslutet
om ålderpension. Utan en särskild bestämmelse om saken skulle det vara nödvändigt
att återkräva den för samma tid betalda deltidspensionen och att ge ett särskilt beslut om
saken.
22 §. Rätt till arbetspensionsrehabilitering.
I paragrafens 1, 4 och 5 mom. föreslås sådana preciseringar att det klart framgår att det
klart framgår att arbetstagarens inkomster av
arbete skall beaktas vid beräkningen av inkomstgränsen för arbetspensionsrehabilitering. När inkomstgränsen beräknas beaktas
inte oavlönade perioder och inte heller tidigare pensionsperioder. Om den som ansöker
om rehabilitering emellertid redan får sjukpension fastställs inkomsterna för återstående
tid på samma sätt som för sjukpensionen.
Härvid beaktas oavlönade perioder och även
pensionstid.
31 §. Andra bestämmelser om rehabilitering. En person som får rehabilitering kan få
ersättning för nödvändiga och behövliga
kostnader som föranleds av yrkesinriktad rehabilitering. Pensionsanstalterna betalar ofta
ersättningar till förmånstagaren i förskott
som s.k. normersättningar. Exempelvis en
person som omskolas kan få ersättning för
bl.a. terminsavgifter och datorutgifter samt
dagtraktamenten och reseersättningar. Pensionsanstalten skall ha möjlighet att återkräva
grundlöst betalda ersättningar för rehabiliteringskostnader t.ex. i sådana fall då en studerande avbryter rehabiliteringen utan giltigt
skäl och inte underrättar pensionsanstalten
om detta. I sådana situationer får pensionsanstalten ofta reda på saken först flera månaden

efter den tidpunkt då rehabiliteringen de facto har avbrutits. Eftersom pensionsanstalten
inte enligt ordalydelsen i FöPL 31 § har rätt
att återkräva sådana ersättningar för rehabiliteringskostnader som grundlöst betalts till
förmånstagaren, föreslås att paragrafens
1 mom. preciseras så att grundlöst utbetalda
kostnadsersättningar kan återkrävas på det
sått som i denna lag föreskrivs om återkrav
av grundlöst utbetald pension.
52 §. Efterlevande makes rätt till pension.
Den nya folkpensionslagen träder i kraft den
1 januari 2008. Den i paragrafens 2 mom.
2 punkten ingående hänvisningen till 1956
års folkpensionslag föreslås bli ändrad så att
den avser den nya folkpensionslagen.
68 §. Oavlönad tid som berättigar till pension. Det är viktigt att arbetspensionslagstiftningen så enhetligt som möjligt reglerar frågan om hur en utomlands beviljad förmån
påverkar förmåner som beviljas i Finland.
Enligt vedertagen tillämpningspraxis har utländska pensioner jämställts med pensioner
som beviljas i enlighet med arbetspensionslagarna. Därför föreslås att till paragrafens
5 mom. fogas en bestämmelse enligt vilken
på grundval av inkomst som ligger till grund
för en förmån inte intjänas pension heller för
den tid för vilken arbetstagaren har erhållit
en utländsk förmån eller en förmån på
grundval av anställning i en internationell organisation eller ett organ inom Europeiska
gemenskaperna.
70 §. Inkomst som pension för återstående
tid grundar sig på. Enligt vedertagen tilllämpningspraxis räknas till inkomsterna för
återstående tid dels arbetsinkomster och oavlönade perioder och dels också sådana arbetsoförmögenhets- och deltidspensionsperioder som infaller under granskningsperioden.
I paragrafens 1 mom. föreslås en sådan precisering att momentet motsvarar tillämpningspraxis. Under en rehabiliteringspenningsperiod intjänas ny pension i enlighet med bestämmelserna om oavlönade tider. Rehabiliteringspenningperioder beaktas därför inte
separat i inkomsterna för återstående tid.
84 §. Minskning av efterlevandepension i
särskilda fall. Enligt ordalydelsen i paragrafens 1 mom. 1 punkten kan efterlevandepensionen minskas på grund av den efterlevande
makens faktiska förvärvsinkomster endast i
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det fall att den efterlevande maken inte får
arbetspension på grundval av eget arbete eller om den efterlevande maken får partiell
sjukpension. Den beräknade pension som den
efterlevande maken har intjänat kan emellertid vara betydligt större än den efterlevande
makens faktiska inkomster efter förmånslåtarens död också i sådana situationer där den
efterlevande maken får deltidpension. Eftersom syftet med bestämmelsen är att skydda
efterlevande makar vilkas faktiska inkomster
är betydligt mindre än den beräknade pension
som den efterlevande maken tjänat in, måste
det vara möjligt att på grundval av den efterlevande makens faktiska inkomster minska
efterlevandepensionen också i sådana fall då
den efterlevande maken får deltidspension.
Förslaget innebär att paragrafens 1 mom.
preciseras i detta avseende.
120 §. Utsökning av arbetspensionsförsäkringsavgifter. Den nya lagen om verkställighet av skatter och avgifter träder i kraft den
1 januari 2008. Den upphäver lagen av den
29 juli 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg, jämte ändringar. Hänvisningen i paragrafens 1 mom. föreslås bli
ändrad så att den avser lagen om verkställighet av skatter och avgifter.
127 §. Grundbesvär över debitering. Den
nya lagen om verkställighet av skatter och
avgifter träder i kraft den 1 januari 2008.
Den upphäver lagen av den 29 juni 1961 om
indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg, jämte ändringar.
Hänvisningen i paragrafens 2 mom. föreslås bli ändrad så att den avser lagen om
verkställighet av skatter och avgifter.
151 §. Pensionsskyddscentralens och pensionsanstalternas rätt att få uppgifter för utövande av tillsyn. Pensionsskyddscentralen
har enligt 1 mom. rätt att få för tillsynen
nödvändiga uppgifter bl.a. av företagare, av
försäkrings- och pensionsanstalter som verkställer lagstadgad försäkring samt av andra
som offentlighetslagen tillämpas på.
Dessutom har Pensionsskyddscentralen enligt 2 mom. rätt att få i 2 mom. nämnda
massuppgifter av skattemyndigheterna.
I paragrafens 3 mom. föreskrivs om Pensionsskyddscentralens rätt att samköra och
behandla dessa personuppgifter för verkställigheten av ett tillsynsuppdrag. Tillsynen för-
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utsätter att sådana uppgifter som avses i paragrafens 1 och 2 mom. samkörs. I paragrafens 3 mom. hänvisas emellertid felaktigt endast till sådana uppgifter som avses i 2 mom.
Detta fel föreslås bli rättat.
1.17. Lagen om införande av lagen pension
för företagare

28 §. För personer som är födda före år
1950 bestäms arbetslöshetspensionen enligt
de bestämmelser som gällde före 2007. Också den anstalt som avgör arbetslöshetsärenden bestäms i enlighet med de bestämmelser
som gällde före år 2007. Av denna anledning
föreslås att till paragrafen fogas en hänvisning till 10 d § i lagen om pension för arbetstagare, där det föreskrivs om bestämmande
av den anstalt som avgör ärenden.
1.18. Lagen om sjömanspensioner

3 §. Arbetspensionslagar. Den nya pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (
/ ) har föreslagits träda i kraft den 1 januari
2008. Samtidigt upphävs lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska
kyrkan (258/1970) och dess bestämmelser
överförs till pensionslagen för evangelisklutherska kyrkan. Motsvarande ändring föreslås i paragrafens 2 mom. 3 punkten.
Den nya lagen om ortodoxa kyrkan trädde i
kraft den 1 januari 2007. Genom lagen upphävdes lagen av den 8 augusti 1969 om ortodoxa kyrkosamfundet, jämte ändringar. Hänvisningen i paragrafens 2 mom. 4 punkten föreslås bli ändrad så att den avser lagen om
ortodoxa kyrkan.
23 §. Sjukpension och ålderpension efter
deltidspension. Denna paragraf föreslås bli så
preciserad att deltidspension betraktas som
delbetalning av ålderpensionen, om pensionstagaren beviljas ålderspension för samma tid som deltidspension redan betalas för.
Deltidspension kan betalas till dess att pensionstagaren fyller 68 år. Ålderspension kan
beviljas från början av månaden efter den då
pensionstagaren fyller 63 år och förtida ålderspension kan betalas redan från början av
månaden efter den då pensionstagaren fyllt
62 år. Då en person som får deltidspension
ansöker om ålderspension från en viss tid-

26

RP 95/2007 rd

punkt finns det situationer där pensionsanstalten hinner betala deltidspension innan den
fattar beslutet om ålderspension. Utan en särskild bestämmelse om saken skulle det vara
nödvändigt att återkräva deltidspension som
betalats för samma tid och att fatta ett särskilt
beslut om att återkräva deltidspensionen.
25 §. Rätt till arbetspensionsrehabilitering.
I paragrafen föreslås sådana preciseringar att
det klart framgår att arbetstagarens inkomster
av arbete skall beaktas vid beräkningen av
inkomstgränsen för arbetspensionsrehabilitering. När inkomstgränsen beräknas beaktas
inte oavlönade perioder och inte heller tidigare pensionsperioder. Om den som ansöker
om rehabilitering emellertid redan får sjukpension fastställs inkomsterna för återstående
tid på samma sätt som för sjukpensionen.
Härvid beaktas oavlönade perioder och även
pensionstid.
34 §. Andra bestämmelser om rehabilitering. En person som får rehabilitering kan få
ersättning för nödvändiga och behövliga
kostnader som föranleds av yrkesinriktad rehabilitering. Pensionsanstalterna betalar ofta
ersättningar till förmånstagaren i förskott
som s.k. normersättningar. Exempelvis en
person som omskolas kan få ersättning för
bl.a. terminsavgifter och datorutgifter samt
dagtraktamenten och reseersättningar. Pensionsanstalten skall ha möjlighet att återkräva
grundlöst betalda ersättningar för rehabiliteringskostnader t.ex. i sådana fall då en studerande avbryter rehabiliteringen utan giltigt
skäl och inte underrättar pensionsanstalten
om detta. I sådana situationer får pensionsanstalten ofta reda på saken först flera månaden
efter den tidpunkt då rehabiliteringen de facto har avbrutits. Eftersom pensionsanstalten
inte enligt ordalydelsen i 34 § lagen om sjömanspensioner har rätt att återkräva sådana
ersättningar för rehabiliteringskostnader som
grundlöst betalts till förmånstagaren, föreslås
att paragrafens 1 mom. preciseras så att
grundlöst utbetalda kostnadsersättningar kan
återkrävas på det sått som i denna lag föreskrivs om återkrav av grundlöst utbetald pension.
55 §. Efterlevande makes rätt till pension.
Den nya folkpensionslagen träder i kraft den
1 januari 2008. Den i denna paragrafs
2 mom. 2 punkten ingående hänvisningen till

1956 års folkpensionslag föreslås bli ändrad
så att den avser den nya folkpensionslagen.
80 §. Oavlönad tid som berättigar till pension. Det är viktigt att arbetspensionslagstiftningen så enhetligt som möjligt reglerar frågan om hur en utomlands beviljad förmån
påverkar förmåner som beviljas i Finland.
Enligt vedertagen tillämpningspraxis har utländska pensioner jämställts med pensioner
som beviljas i enlighet med arbetspensionslagarna. Därför föreslås att till paragrafens 5
mom. fogas en bestämmelse enligt vilken på
grundval av inkomst som ligger till grund för
en förmån inte intjänas pension heller för den
tid för vilken arbetstagaren har erhållit en utländsk förmån eller en förmån på grundval
av anställning i en internationell organisation
eller ett organ inom Europeiska gemenskaperna.
82 §. Inkomst som pension för återstående
tid grundar sig på. Enligt vedertagen tilllämpningspraxis räknas till inkomsterna för
återstående tid dels arbetsinkomster och oavlönade perioder och dels också sådana arbetsoförmögenhets- och deltidspensionsperioder som infaller under granskningsperioden.
I paragrafens 1 mom. föreslås en sådan precisering att momentet motsvarar tillämpningspraxis. Detta innebär att i inkomsterna för
återstående tid beaktas tidigare betald sjukpension som hänför sig till återstående tid,
liksom enligt 69 § 1 mom. och 75 § 1 mom.,
samt inkomstbortfall som hänför sig till tidigare deltidspension, liksom enligt 70 §
2 mom. och 76 § 2 mom. Under en rehabiliteringspenningsperiod intjänas ny pension i
enlighet med bestämmelserna om oavlönade
tider, vilket innebär att rehabiliteringspenningperioder därför inte beaktas separat i inkomsterna för återstående tid.
96 §. Minskning av efterlevandepension i
särskilda fall. Enligt ordalydelsen i paragrafens 1 mom. 1 punkten kan efterlevandepensionen minskas på grund av den efterlevande
makens faktiska förvärvsinkomster endast i
det fall att den efterlevande maken inte får
arbetspension på grundval av eget arbete eller om den efterlevande maken får partiell
sjukpension. Den beräknade pension som den
efterlevande maken har intjänat kan emellertid vara betydligt större än den efterlevande
makens faktiska inkomster efter förmånslåta-
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rens död också i sådana situationer där den
efterlevande maken får deltidpension. Eftersom syftet med bestämmelsen är att skydda
efterlevande makar vilkas faktiska inkomster
är betydligt mindre än den beräknade pension
som den efterlevande maken tjänat in, måste
det vara möjligt att på grundval av den efterlevande makens faktiska inkomster minska
efterlevandepensionen också i sådana fall då
den efterlevande maken får deltidspension.
Förslaget innebär att paragrafens 1 mom.
preciseras i detta avseende.
117 §. Betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa.
Den nya folkpensionslagen träder i kraft den
1 januari 2008. Den i paragrafens 1 mom. ingående hänvisningen till 45 § i 1956 års
folkpensionslag föreslås bli ändrad så att den
avser 72 § i den nya folkpensionslagen.
Den nya lagen om bostadsbidrag för pensionstagare träder i kraft den 1 januari 2008.
Den i paragrafens 1 mom. ingående hänvisningen till lagen om bostadsbidrag för pensionstagare föreslås bli ändrad så att den avser 8 § i den nya lagen om bostadsbidrag för
pensionstagare.
128 §. Grundbesvär över debitering. Den
nya lagen om verkställighet av skatter och
avgifter träder i kraft den 1 januari 2008. Den
upphäver lagen av den 29 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg, jämte ändringar. Hänvisningen i paragrafens 2 mom. föreslås bli ändrad så att den
avser lagen om verkställighet av skatter och
avgifter.
147 §. Utsökning av arbetspensionsförsäkringsavgifter. Den nya lagen om verkställighet av skatter och avgifter träder i kraft den
1 januari 2008. Den upphäver lagen av den
29 juli 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg, jämte ändringar. Hänvisningen i paragrafens 1 mom. föreslås bli
ändrad så att den avser lagen om verkställighet av skatter och avgifter.
148 §. Preskription av arbetspensionsförsäkringsavgifter. Den i paragrafen ingående
felaktiga hänvisningen till 81 § 3 mom. föreslås bli ändrad till en hänvisning till 81 §
4 mom..
191 §. Tillämplig lag. Den i lagens 128 §
1 mom. ingående hänvisningen till den upphävda revisionslagen (936/1994) föreslås bli
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ersatt med en hänvisning till den nya revisionslagen (459/2007). Till paragrafen föreslås bli fogat ett nytt 2 mom. varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom. I det nya 2 mom. föreskrivs att på pensionskassans revision tilllämpas vad som i revisionslagen föreskrivs
om revision och revisorer i en sammanslutning som är föremål för offentlig handel. På
pensionskassan tillämpas sålunda vad som i
revisionslagens 40 § 2 mom. 1 punkten föreskrivs om kvalitetsgranskning när det är fråga om en sammanslutning som är föremål för
offentlig handel och vad som i 25 § 1 mom.
8 punkten föreskrivs om jäv för en revisor för
en sammanslutning som är föremål för offentlig handel samt i 5 kap. om en revisors
längsta mandattid, om uppgifter som skall
ges sammanslutningens styrelse samt om offentliggörande av uppgifter om förvaltning
och verksamhet. Momentet motsvarar föreslagna 128 § 2 mom. i lagen om pension för
lantbruksföretagare. Samma reglering gäller
också försäkringsbolag till följd av 9 kap. 1 §
5 mom. i lagen om försäkringsbolag och arbetspensionsförsäkringsbolag till följd av
hänvisningsbestämmelsen i 1 § 2 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.
192 §. Val av revisorer och revisorernas
behörighet. Paragrafens hänvisningar och
terminologin gällande revisorer föreslås blir
ändrade i överensstämmelse med den nya revisionslagen.
194 §. Rätt att kräva förordnande av revisor. Paragrafens hänvisningar föreslås bli
ändrade i överensstämmelse med nya revisionslagen.
1.19. Lagen om införande av lagen om
sjömanspensioner

4 §. Pensionsskyddscentralens nuvarande
ärendehantering och de elektroniska förbindelserna mellan pensionsanstalterna stöder
inte ännu hanteringen av utdragsärenden hos
den sista pensionsanstalten. En förutsättning
för att principen om den sista pensionsanstalten skall kunna iakttas är att handlingar och
uppgifter förmedlas manuellt (med e-post)
mellan pensionsanstalterna. Av denna anledning föreslås att till paragrafens fogas ett nytt
5 mom. enligt vilket den pensionsanstalt där
arbetet i fråga är försäkrat skall handlägga
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återkoppling som gäller inkomster i enlighet
med arbetspensionslagarna för privata branscher samt ge svar eller beslut till de försäkrade, i stället för den pensionsanstalt som
överlämnat pensionsutdraget till den försäkrade. Enligt förslaget skall förfarandet tilllämpas till utgången av år 2012.
9 §. I paragrafens 1 mom. föreslås en
strykning av den felaktiga hänvisningen till
25 § 2 mom.
22 §. Arbetslöshetspension till personer
som är födda före år 1950 fastställs i enlighet
med den gamla lagen. Av denna anledning
föreslås att till paragrafen fogas en hänvisning till 2 § i den gamla lagen, där det föreskrivs om hur den anstalt som avgör hur
ärendet bestäms.
1.20. Lagen om pension för lantbruksföretagare

15 §. Brukningsenhetens arbetsinkomst.
Enligt förslaget skall till detta lagrum efter en
precisering överföras den gällande lagens 6 §
3 mom. enligt vilket den odlade jordbruksmarkens och den växtliga skogsmarkens areal vid tillämpningen av lagen skall beräknas
med en hektars noggrannhet. I lagrummet
konstateras också att om avrundning kan ske
åt bägge hållen skall den göras uppåt. En försäkring som gäller minimipensionsskydd enligt 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avser en areal på minst fem hektar.
Avsikten är inte att arealen skall avrundas till
fulla hektar när det är fråga om att uppfylla
tillämpningsvillkoret för den nedre gränsen.
Bestämmelsen om avrundning av den odlade
jordbruksmarkens och den växtliga skogsmarkens areal har samband endast med bestämmelserna om fastställande av lantbruksföretagares arbetsinkomster, vilket innebär
att det är ändamålsenligt att förtydliga ordalydelsen i den gällande lagens 6 § 3 mom.
och överföra bestämmelsen till lagrummet
om brukningsenhetens arbetsinkomst. Genom den föreslagna ändringen ändras inte lagens vedertagna tillämpningsområde i sakligt
hänseende.
28 §. Utsökning av arbetspensionsförsäkringsavgift. I detta lagrum föreslås en ändring av hänvisningen till lagen om indrivning
av skatter och avgifter i utsökningsväg

(367/1961) så att den avser lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).
41 §. Ändring av deltidspension. I denna
paragraf föreslås motsvarande ändring som i
23 § lagen om pension för arbetstagare och i
20 § i lagen om pension för företagare, vilket
innebär att deltidspension skall betraktas som
delbetalning av ålderspension i en situation
där pensionsanstalten har hunnit betala deltidspension före sitt beslut om ålderspension.
42 §. Rätt till arbetspensionsrehabilitering.
Bestämmelsen om arbetspensionsrehabilitering föreslås bli preciserade på motsvarande
sätt som i 25 § i lagen om pension för arbetstagare och 22 § i lagen om pension för företagare. Bestämmelsens ordalydelse föreslås
bli förtydligad på så sätt att av den framgår
att vid beräkningen av inkomstgränsen för
arbetspensionsrehabilitering beaktas endast
inkomster av arbete.
45 §. Bestämmelser om rehabilitering samt
förmåner som betalas för rehabiliteringstiden. I detta lagrum föreslås motsvarande
ändring gällande återkrav av rehabiliteringskostnader som i 34 § i lagen om pension för
arbetstagare och 31 § i lagen om pension för
företagare. Detta innebär att pensionsanstalten har möjlighet att återkräva grundlöst utbetalda rehabiliteringskostnader t.ex. i sådana
fall där en studerande avbryter rehabiliteringen utan giltig orsak och inte underrättar
pensionsanstalten om detta. Principerna för
återkrävande av rehabiliteringskostnaderna är
desamma som för återkrav av grundlöst utbetald pension.
61 §. Efterlevande makes rätt till pension.
Den nya pensionslagen träder i kraft
1.1.2008. Den i paragrafens 2 mom. 2 punkten ingående hänvisningen till 1956 års folkpensionslag föreslås bli ändrad till en hänvisning till den nya folkpensionslagen.
76 §. Pension för återstående tid. Det föreslås att i detta lagrum tas in ett mot 76 §
1 mom. i lagen om pension för arbetstagare
och 70 § 1 mom. i lagen om pension för företagare svarande omnämnande om att i inkomster för återstående tid räknas in också
inkomst som ligger till grund för under
granskningstiden betald sjukpension som
hänför sig till återstående tid samt inkomstbortfall som hänför sig till deltidspension.
106 §. Grundbesvär över debitering. Den i
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lagrummets 2 mom. ingående hänvisningen
till lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg föreslås bli ändrad till en
hänvisning till lagen om verkställighet av
skatter och avgifter.
128 §. Revision. Den i lagens 128 § 1 mom.
ingående hänvisningen till den upphävda revisionslagen (931/1994) föreslås bli ersatt
med en hänvisning till den nya revisionslagen (459/2007).
Till paragrafen föreslås bli fogat ett nytt
2 mom. varvid nuvarande 2-4 mom. blir 3—
5 mom. I 2 mom. föreslås en bestämmelse
enligt vilken på pensionsanstaltens revision
skall tillämpas vad som i revisionslagen föreskrivs om revision och revisorer i en sammanslutning som är föremål för offentlig
handel. På pensionsanstalten tillämpas sålunda vad som i revisionslagens 40 § 2 mom.
1 punkten föreskrivs om kvalitetsgranskning
när det är fråga om en sammanslutning som
är föremål för offentlig handel och vad som i
25 § 1 mom. 8 punkten föreskrivs om jäv för
en revisor för en sammanslutning som är föremål för offentlig handel samt i 5 kap. om
en revisors längsta mandattid, om uppgifter
som skall ges sammanslutningens styrelse
samt om offentliggörande av uppgifter om
förvaltning och verksamhet. Momentet motsvarar föreslagna 191 § 2 mom. i lagen om
sjömanspensioner. Samma reglering gäller
också försäkringsbolag till följd av 9 kap. 1 §
5 mom. i lagen om försäkringsbolag och arbetspensionsförsäkringsbolag till följd av
hänvisningsbestämmelsen i 1 § 2 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.
Dessutom föreslås att de i paragrafens
3 mom. ingående hänvisningarna till revisionslagen samt terminologin i 3—4 mom.
ändras i överensstämmelse med den nya revisionslagen.
133 §. Skadeståndsskyldighet. Enligt denna
bestämmelse är en medlem av styrelsen eller
delegationen, pensionsanstaltens verkställande direktör och vissa personer som inte hör
till styrelsen skyldiga att ersätta skada som
de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat pensionsanstalten.
Hänvisningen i lagrummet om skadeståndsskyldigheten föreslås bli justerad till
en hänvisning till lagens 119 § 2 mom., där
det föreskrivs om andra än styrelsemedlem-
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mars skadeståndsansvar.
135 §. Pensionsanstaltens och statens ansvar för pensioner och andra förmåner. I lagrummets 1 mom. föreslås en sådan precisering att där uttryckligen nämns kostnader för
pensionsdelar som intjänats för oavlönad tid.
Enligt 136 § svarar Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt för pensiondelar som intjänats för oavlönad tid enligt 178 § i lagen om
pension för arbetstagare. I det nämna lagrummet föreskrivs att för pensionsdelar som
intjänats på grundval av i 74 § i lagen om
pension för arbetstagare avsedd oavlönad tid
svarar, i förhållande till de i respektive pensionsanstalt försäkrade arbetsinkomsterna, de
pensionsanstalter gemensamt som sköter
pensionsskyddet enligt de pensionslagar som
nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
svarar sålunda solidariskt med andra pensionsanstalter för förmåner som intjänats för
oavlönade tider, med en andel som fastställs
på basis av de försäkrade arbetsinkomsterna.
I lagen om pension för företagare nämns i
bestämmelserna om finansiering av systemet
uttryckligen pensionsdelar som intjänats för
oavlönade tider, eftersom de inte betraktas
som pensionsutgifter i enlighet med lagen om
pension för företagare (FöPL 138—139 §).
Av denna anledning föreslås att i lagen om
pension för lantbruksföretagare tas in en
motsvarande uttrycklig bestämmelse om
förmåner som intjänats för oavlönad tid. Enligt den föreslagna preciseringen betalas
kostnaderna för pensioner, pensionsdelar
som i enlighet med 136 § 1 mom. intjänats
för oavlönad tid och övriga förmåner, av
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och
staten gemensamt.
1.21. Lagen om införande av lagen om
pension för lantbruksföretagare

27 §. I lagens 1 mom. föreslås motsvarande
ändringar som i 28 § 1 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
och i 28 § 1 mom. i lagen om införande av
lagen om pension för företagare. Bestämmelsen föreslås bli så preciserad att den pensionsanstalt som avgör arbetspensionsärenden gällande personer som är födda före
1950 bestäms i enlighet med de bestämmel-
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ser som gällde före år 2007, genom att en
hänvisning om saken tas in i 10 d § i lagen
om pension för arbetstagare.
1.22. Lagen om olycksfallsförsäkring för
lantbruksföretagare

15 §. Hänvisningen i lagrummets 1 mom.
föreslås bli justerad så att den avser 135 §
3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare, där det närmare föreskrivs om grunderna för beräkning av sådana kostnader som
avses i lagen om pension för lantbruksföretagare.
I lagrummets 2 mom. föreslås de hänvisningstekniska ändringar som föranleds av
den nya folkpensionslagen.
16 §. I paragrafens 1 mom. föreslås en
strykning av hänvisningen till familjepensionslagen som upphävs från början av år
2008.
18 §. I paragrafens 2 mom. föreslås en
hänvisning till 98 § 3 mom. o lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagrummet innehåller en bestämmelse om i vilken ordning
förmåner skall betalas ut. Efter den föreslagna preciseringen är det möjligt att från ersättningar i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare dra av
obetalda premier enligt denna lag och lagen
om pension för lantbruksföretagare före redovisning till utsökningsmyndigheterna. Detsamma föreskrivs om pensioner som betalas
enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Den ovan nämnda utbetalningsordningen har innan lagen om pension för lantbruksföretagare trädde i kraft 1.1.2007 iakttagits i
fråga om kvittning av ersättningar enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare mot obetalda premier och avgifter.
2.

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2008.
När lagarna träder i kraft höjer Folkpensionsanstalten de pensioner och förmåner
som betalas, till följd av nivåförhöjningen

och elimineringen av den inverkan som institutionsvård har på pensionen. Förhöjningen
görs på tjänstens vägnar utan särskild ansökan och pensionstagarna ges på begäran beslut om saken.
I lagförslagen i denna proposition anges
beloppen enligt nivån på folkpensionsindex i
januari 2001. Folkpensionsanstalten betalar
de förhöjda pensionerna enligt 2008 års indexnivå.
3.

Förhållande till grundlagen

I propositionen föreslås höjning av folkpensionen och förmåner som är bundna till
den. Dessutom föreslås att folkpensionen och
motsvarande förmåner skall betalas till samma belopp såväl till öppenvårds- som till institutionsvårdsklienter. De ändringar som föreslås i arbetspensionslagarna är huvudsakligen av lagteknisk natur.
I grundlagens 6 § föreskrivs om jämlikhet
mellan människor. Ingen får utan godtagbara
skäl särbehandlas t.ex. på grund av hälsotillstånd. I och med att full folkpension börjar
betalas också till personer som får institutionsvård kommer vårdformen, som är beroende av den enskilda personens hälsotillstånd, inte längre att påverka förmånens belopp. Alla har oberoende av vårdplats rätt till
samma förmånsnivå, om de övriga förutsättningarna för beviljande av förmånen är desamma. Förslaget innebär också att arbetspensions- och folkpensionstagare jämställs
oberoende av vårdformen.
I de föreslagna lagarna har beaktats de krav
som enligt grundlagens 80 § gäller i fråga om
författningsnivån för bestämmelser som berör individens rättigheter och skyldigheter.
De föreslagna lagarna motsvarar den författningsnivå som förutsätts enligt grundlagen
och de innehåller inga inskränkningar av de
grundläggande fri- och rättigheterna.
På de grunder som anförs ovan anser regeringen att propositionen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.
Med stöd av det som anförs ovan föreläggs
Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.

Lag
om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i folkpensionslagen av den 11 maj 2007 (568/2007) 5 § 3-5 mom., 56 § 1 mom.
4 punkten och 2 mom. 6 punkten, 58 § 1 mom. 6 punkten, samt 68 §, 89 och 108 §,
ändras rubriken för 5 §, 5 § 2 mom. 6 § 1 mom. 7 punkten, 19 §, 22 § 3 mom., 24 § 1 mom.
3 punkten, 28 § 1 mom., 30 § 2 mom., 33 § 1 mom. 3 punkten, 34 § 1 mom., 56 § 1 mom.
2 och 3 punkten samt 2 mom. 4 och 5 punkten, 58 § 1 mom. 4 och 5 punkten, 85 § 3 mom.
6 och 8 punkten, 88 § samt 94 § 2 mom. och
fogas till 52 § ett nytt 2 mom. och till 73 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir
3 mom. som följer:
5§

samboförhållande är beloppet 449,13 euro i
månaden.

Samboförhållande och åtskilt boende
——————————————
De bestämmelser i denna lag som gäller
personer som är gifta med varandra skall inte
tillämpas på makar som stadigvarande bor åtskilda och som inte har gemensamt hushåll.
6§
Arbetspension
Med arbetspension avses i denna lag arbets- och familjepensioner enligt följande
författningar:
——————————————
7) pensionslagen för evangelisk-lutherska
kyrkan ( / )
——————————————

22 §
Pensionsinkomster som inverkar på folkpensionen
——————————————
Förtida ålderspension från arbetspensionssystemet enligt de lagar som nämns i denna
lags 6 § 1 mom. beaktas som inkomst utan
förtidsminskning.
——————————————

24 §
Justering av folkpensionen

19 §
Folkpensionens belopp
Full folkpension är 506,35 euro i månaden.
Om pensionstagaren är gift eller lever i ett

Folkpensionen justeras, om
——————————————
3) folkpensionstagaren flyttar ifrån sin
make eller maka och inte längre har gemensamt hushåll med sin make eller maka.
——————————————
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28 §
Begynnelsepension

En efterlevande make har rätt till begynnelsepension, som betalas för sex månader till
ett belopp av 261,15 euro i månaden.
——————————————

ning för det arbete som har utförts inom förvärvsverksamheten.
——————————————

52 §
Barnförhöjningens belopp

30 §
Fortsättningspensionens belopp
——————————————
Fortsättningspensionens fulla kompletteringsbelopp är 424,55 euro i månaden. Om
pensionstagaren är gift eller lever i ett samboförhållande är beloppet 367,33 euro i månaden.
33 §
Årsinkomster som inverkar på fortsättningspensionens kompletteringsbelopp
Vid beräkningen av kompletteringsbeloppet beaktas som årsinkomst till den efterlevande maken utgående fortlöpande eller årligen återkommande
——————————————
3) arbetsinkomster enligt 34 § och därmed
jämförbara inkomster, av vilka 60 procent
beaktas, med undantag för arbetsinkomster
enligt 34 § 1 mom. 2 punkten, som beaktas
till fastställt belopp,
——————————————

——————————————
Barnförhöjning betalas inte om dess månatliga belopp understiger 5,38 euro.
56 §
Ansökan om och anmälningsskyldighet i fråga om pension
Av en ansökan om pension skall framgå
——————————————
2) den period som sökanden har varit bosatt och arbetat i Finland och utomlands,
samt
3) uppgifter om sökandens pensionsinkomster.
Den som får pension skall till Folkpensionsanstalten anmäla
——————————————
4) adressförändring, flyttning utomlands
och återflyttning till Finland, samt
5) förändringar i de pensionsinkomster som
inverkar på pensionen.
——————————————

58 §
34 §
Arbetsinkomst som påverkar fortsättningspensionens kompletteringsbelopp och med
sådan arbetsinkomst jämförbar inkomst
Arbetsinkomster är
1) löneinkomster,
2) arbetsinkomster som fastställts i enlighet
med lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare, samt
3) inkomst av någon annan förvärvsverksamhet som skall betraktas som skälig ersätt-

Ansökan om och anmälningsskyldighet i fråga om efterlevandepension
Av en ansökan om efterlevandepension
skall framgå
——————————————
4) uppgifter om förvärvsinkomster och
andra inkomster som inverkar på efterlevandepensionen, samt
5) uppgifter om pensioner som förmånslåtaren hade fått eller ansökt om.
——————————————
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73 §
Temporärt avbrott i utbetalningen
——————————————
Utbetalningen av en förmån kan avbrytas
temporärt om förmånstagare inte på begäran
anger en betalningsadress.
——————————————

sestraff eller ett förvandlingsstraff för böter
som skall avtjänas utöver det. Uppgifter skall
också lämnas då häktningstiden omedelbart
före straffverkställigheten dras av från straffet och den sammanräknade tiden för avdraget och straffverkställigheten överstiger tre
månader.
Folkpensionsanstalten har rätt att få de
uppgifter som nämns i denna paragraf avgiftsfritt.

85 §
Uppgifter av myndigheter samt pensions- och
försäkringsanstalter

94 §
Teknisk anslutning

——————————————
För skötseln av de förmåner som Folkpensionsanstalten ålagts att verkställa har den
dessutom utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om
erhållande av uppgifter rätt att av skatteförvaltningen årligen få följande nödvändiga
uppgifter med tillhörande identifieringsuppgifter i fråga om fysiska personer:
——————————————
6) uppgifter om antalet offentligt noterade
aktier och andelar i placeringsfonder enligt
4 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005),
——————————————
8) uppgifter om i lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda arbetsinkomster fastställda för respektive år, samt
——————————————

——————————————
Vad som i denna paragraf bestäms om
öppnande av en teknisk anslutning och lämnande av uppgifter med hjälp av den gäller
även Folkpensionsanstaltens rätt att med
hjälp av en teknisk anslutning få sekretessbelagda personuppgifter enligt 85 § och 86 §
1 mom. 1–6 punkten samt 86 § 2 mom., till
den del det gäller en i 2 § 4 punkten i lagen
om patientens ställning och rättigheter avsedd verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller en socialserviceproducent eller någon annan vårdinrättning. Detsamma gäller
sekretessbelagda uppgifter enligt 87 §.
——————————————

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Folkpension och efterlevandepensionens
88 §
kompletteringsbelopp som betalas vid ikraftträdandet omvandlas så att de från den 1 jaUppgifter om fängelsestraff
nuari 2008 betalas enligt denna lag. Omvandlingen görs utan ansökan och beslut om omFör verkställigheten av förmåner enligt vandling av pensionen meddelas på pendenna lag skall fängelser utan hinder av sek- sionstagarens begäran.
retessbestämmelserna och andra begränsDe belopp som anges i denna lag motsvarar
ningar i fråga om erhållande av uppgifter un- det poängtal för folkpensionsindex enligt vilderrätta Folkpensionsanstalten om när ett ket beloppet av de folkpensioner som betalastraff börjar, när en person friges samt när des ut i 2001 har beräknats.
frihet på prov börjar och avbryts. Uppgifter
Åtgärder som verkställigheten av lagen
skall lämnas om förmånstagare som har bör- förutsätter får vidtas innan lagen träder i
jat avtjäna ett över tre månader långt fängel- kraft.
—————
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2.
Lag
om ändring av lagen om införande av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 11 maj 2007 om införande av folkpensionslagen (569/2007) 15 §,
ändras 1 § 4 och 6 mom., 2 § 4 mom., 3 § 2 mom., rubriken för 4 §, 4 § 1 mom. 8 § 1 mom.
1, 2 och 4 punkten samt 2 mom., 9 § 10 § 1 mom. och 14 § 1 mom. samt
fogas till 10 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2, 3 och 4 mom. blir 3, 4 och 5 mom., som
följer:

1§

2§

Folkpensionslagens ikraftträdande

Arbetslöshetspension

——————————————
Folkpension och efterlevandepensionens
kompletteringsbelopp som med stöd av lagen
om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (955/1973) och förordningen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
(1230/2005) betalas i enlighet med dyrortsklass II när folkpensionslagen träder i kraft
omvandlas från den 1 januari 2008 så att de
betalas enligt folkpensionslagen.
——————————————
Familjepension som betalas när folkpensionslagen träder i kraft omvandlas från den
1 januari 2008 till att motsvara folkpensionslagen så att
1) kalkylerad avkastning på skog och sådan
beräknad inkomst av egendom som avses i
15 b § 2 mom. i familjepensionslagen inte
beaktas som inkomst när det gäller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp, och
så att
2) familjepensionens kompletteringsbelopp
till barn betalas i enlighet med 42 § 2 mom.
och 43 § 1 mom. i folkpensionslagen.
——————————————

——————————————
I fråga om arbetslöshetspension tillämpas i
övrigt bestämmelserna om definitioner och
tillämpningsområde i 3–9 §, grunderna för
fastställande av folkpension i 4 kap., verkställighet i 54 och 55 §, 56 § 1 och 4 mom.
samt 62–64, 67 och 69–76 §, ändringssökande i 12 kap., erhållande, utlämnande och
hemlighållande av uppgifter i 13 kap., finansiering i 14 kap. och förhöjning för dröjsmålstiden, indexbindning, avrundning av beloppen samt utmätnings- och överföringsförbud i 15 kap. i folkpensionslagen.
——————————————
3§
Individuell förtidspension
——————————————
I fråga om individuell förtidspension tilllämpas i övrigt bestämmelserna om definitioner och tillämpningsområde i 3–9 §, grunderna för fastställande av folkpension i
4 kap., verkställighet i 54, 55, 57, 61–67 och
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69–76 §, ändringssökande i 12 kap., erhållande, utlämnande och hemlighållande av
uppgifter i 13 kap., finansiering i 14 kap. och
förhöjning för dröjsmålstiden, indexbindning, avrundning av beloppen samt utmätnings- och överföringsförbud i 15 kap. i
folkpensionslagen.
——————————————
4§

del den inte för var och en av pensionerna
överstiger 1/9 procent av den pensionsgrundande lönen för varje månad som har
beaktats när pensionen fastställdes, dock inte
för flera än 360 månader.
Pension som avses i 1 mom. 4 punkten beaktas i övrigt i sin helhet som inkomst i folkpensionen och i efterlevandepensionens
kompletteringsbelopp.
——————————————

Rätt till efterlevandepension för efterlevande
makar födda den 1 juli 1950 eller tidigare
Rätt till efterlevandepension har en efterlevande make som är född den 1 juli 1950 eller
tidigare, om
1) han eller hon vid förmånslåtarens död
hade fyllt 40 år,
2) äktenskapet hade ingåtts den 1 juli 1990
eller tidigare,
3) äktenskapet hade ingåtts innan förmånslåtaren hade fyllt 65 år, och
4) äktenskapet vid förmånslåtarens död
hade varat minst tre år.
——————————————
8§
Arbetspension som beaktas som inkomst när
pensionsfallet inträffat före den 1 juli 1975
Vid beräkning av folkpensionen och efterlevandepensionens kompletteringsbelopp beaktas som inkomst sammanlagt högt 5 550
euro om året av på pensionsfall som har inträffat före den 1 juli 1975 grundad
1) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas i enlighet med minimivillkoren i 1961 års lag om pension för arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) eller lagen om pension för företagare (468/1969),
2) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas enligt 1961 års lag om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) eller lagen om sjömanspensioner (72/1956),
——————————————
4) i 8 § 4 mom. 3–9 punkten i 1961 års lag
om pension för arbetstagare nämnd ålders-,
invalid- eller arbetslöshetspension, till den

9§
Arbetspension som beaktas som inkomst när
det gäller folkpension och efterlevandepensionens kompletteringsbelopp som börjar eller justeras den 1 januari 2005 eller senare
Om en ålderspension från arbetspensionssystemet enligt 6 § 1 mom. 1 punkten i folkpensionslagen har börjat den 1 januari 2005
eller senare och pensionstagaren har fyllt
63 år senast den 31 december 2004, beaktas
som inkomst när det gäller folkpension och
efterlevandepensionens
kompletteringsbelopp den arbetspension som intjänats före
den 31 december 2004.
Om folkpension eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp har börjat eller
justerats den 1 januari 2005 eller senare, beaktas ålderspension från arbetspensionssystemet enligt 6 § 1 mom. 1 punkten i folkpensionslagen vilken börjat före den nämnda
tidpunkten som inkomst i enlighet med de
bestämmelser i 1956 års folkpensionslag som
gällde när lagen om ändring av folkpensionslagen (639/2003) trädde i kraft.
10 §
Prioriterade pensionsinkomster och vissa
förmåner från utlandet
När folkpensionsbeloppet beräknas beaktas
inte som inkomst på trafikförsäkringslagstiftningen grundad ersättning för inkomstbortfall
som har börjat betalas ut före den 1 januari
1985 eller ersättning för inkomstbortfall som

36

RP 95/2007 rd

har betalats för högst ett år och som betalas
på grund av skada som uppkommit före den
1 januari 1995.
När folkpensionens och barnpensionens
kompletteringsbelopp beräknas beaktas inte
som inkomst olycksfallspension enligt 57 § i
lagen om olycksfallsförsäkring, familjepension, livränta och försörjningspension och
inte heller olyckfallspension och familjepension enligt 21 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, om förmånen har börjat betalas ut före den 1 januari 1994.
——————————————

komst när det gäller folkpensionen eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp
ändras efter det att denna lag har trätt i kraft,
skall folkpensionen eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp justeras och pensionen eller förmånen beaktas som inkomst
enligt folkpensionslagen till beloppet vid justeringstidpunkten. Om grunderna för fastställande av en pension eller annan förmån
inte ändrats skall denna när justeringen görs
beaktas som inkomst till det tidigare beloppet, likväl justerad med folkpensionsindex.
——————————————

14 §
———
Denna lag träder i kraft den 20.
Beloppen i 8 § i denna lag motsvarar det
poängtal för folkpensionsindex enligt vilket
Om en person får folkpension eller efterle- beloppet av de folkpensioner som betalades
vandepensionens kompletteringsbelopp när ut 2001 har beräknats.
folkpensionslagen träder i kraft och om
Åtgärder som verkställigheten av lagen
grunderna för fastställande av en pension el- förutsätter får vidtas innan lagen träder i
ler en annan förmån som beaktats som in- kraft.
—————
Justering av folkpension och efterlevandepension som börjat före den 1 januari 2008
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3.

Lag
om ändring av lagen om handikappförmåner

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 11 maj 2007 om handikappförmåner (570/2007) 56 § 12 mom.,
ändras 15 § 2 mom., det inledande stycket i 17 § 2 mom. 27 § och 56 § 6–9 mom., samt
fogas till 31 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom. och till 34 § ett nytt
5 mom., som följer:
15 §

27 §

Ansökan om handikappförmåner

Särskilda bestämmelser om betalning av
handikappbidrag för personer under 16 år

——————————————
Om en person på grund av sjukdom, ålderdom eller någon annan sådan orsak är oförmögen att själv ansöka om en handikappförmån eller att i övrigt sörja för sina förmånsrättigheter och om han eller hon inte har någon intressebevakare, kan en av Folkpensionsanstalten godkänd nära anhörig eller
någon annan som huvudsakligen har skött
personen, i dennes ställe föra talan i ärenden
som gäller handikappförmåner. När det gäller
handikappbidrag för personer under 16 år
kan barnets intressebevakare, vårdnadshavare, ett kommunalt organ som avses i 6 §
1 mom. i socialvårdslagen eller en person i
vars vård barnet har placerats enligt 81 § i
barnskyddslagen (417/2007) göra ansökan.

Om ett barn under 16 år inte bor i samma
hushåll som sin intressebevakare kan handikappbidrag betalas till barnets vårdnadshavare eller till en person i vars vård barnets har
placerats enligt 81 § i barnskyddslagen. Folkpensionsanstalten skall höra det organ som
avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen och
barnets intressebevakare.
Om det inte av särskilda skäl kan anses ändamålsenligt att handikappbidraget betalas
till barnets intressebevakare eller till en person om avses i 1 mom., kan Folkpensionsanstalten besluta att handikappbidraget skall
betalas till det i 1 mom. nämnda organet eller
med dess samtycke till en lämplig person.

17 §
Ansökan om och anmälningsskyldighet i fråga om handikappbidrag för personer under
16 år

31 §
Temporärt avbrott i utbetalningen

——————————————
Intressebevakaren, vårdnadshavaren eller
en annan person som enligt 15 § 2 mom. i
denna lag har rätt att ansöka om handikappbidrag för ett barn under 16 år skall meddela
——————————————

——————————————
Utbetalningen av en handikappförmån kan
avbrytas temporärt om förmånstagare inte på
begäran anger en betalningsadress.
——————————————
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34 §
Återkrav

——————————————
Överbetalt handikappbidrag till ett barn
under 16 år återkrävs hos barnets intressebevakare eller hos den till vilken det betalts.
56 §
Övergångsbestämmelser

bidrag eller om vårdbidraget justeras.
Om vårdbidrag för pensionstagare har betalats med stöd av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen (1491/1995), som gällde vid
ikraftträdandet, fortsätter utbetalningen av
vårdbidraget fram till en justering enligt 32 §
eller indragning enligt 33 §. Vårdbidrag som
avses i detta moment upphör också om förmånstagaren beviljas handikappbidrag eller
om handikappbidraget justeras.
Om vårdbidrag för pensionstagare har betalats med stöd av 6 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen (979/1996), som gällde vid ikraftträdandet, fortsätter utbetalningen av vårdbidraget fram till en justering enligt 32 § eller
indragning enligt 33 §. Vårdbidrag som avses
i detta moment upphör också om förmånstagaren beviljas handikappbidrag eller om
handikappbidraget justeras.
——————————————

——————————————
Om vårdbidrag för pensionstagare med
stöd av 3 eller 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen (123/1988) har betalats vid den
här lagens ikraftträdande, fortsätter utbetalningen av vårdbidraget på de grunder som
gällde vid ikraftträdandet fram till en justering enligt 32 § eller indragning enligt 33 §.
Vårdbidrag som avses i detta moment upphör
också om förmånstagaren beviljas handikappbidrag eller om handikappbidraget justeras.
Om handikappbidrag motsvarande invalid———
penning har betalats med stöd av 11 §
Denna lag träder i kraft den 20.
2 mom. i lagen om handikappbidrag, som
Åtgärder som verkställigheten av lagen
gällde vid ikraftträdandet, eller om handi- förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kappbidrag har betalats med stöd av 11 § kraft.
5 mom. i den nämnda lagen, fortsätter utbeOm ett beslut om återkrav av handikappbitalningen av bidraget fram till en justering drag till en person under 16 år har givits inenligt 32 § eller indragning enligt 33 §. Han- nan denna lag trätt i kraft, skall åtgärderna
dikappbidrag som avses i detta moment upp- för att återkräva bidraget fortsättas enligt behör också om förmånstagaren beviljas vård- slutet.
—————
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4.
Lag
om ändring och temporär ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 11 maj 2007 om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 12 §,
14 § 1 mom. 15 punkten, 17 § 4 mom., 28 § 1 mom. och 48 § 1 mom., och temporärt 17 §
2 mom. 7 punkten, samt
fogas till 31 § ett nytt 2 mom. varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

12 §
Årsinkomst
När bostadsbidraget beräknas skall som
årsinkomst beaktas de fortlöpande eller årligen återkommande inkomsterna för sökanden
och sökandens make, maka eller sambo, med
undantag för de prioriterade inkomster som
nämns i 14 §.
Med avvikelse från vad som föreskrivs i
1 mom.
1) beaktas som företagares och lantbruksföretagares inkomst den enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) och lagen om
pension för lantbruksföretagare (1280/2006)
fastställda arbetsinkomsten,
2) beaktas som inkomst av skogsbruk den
enligt 7 § 3 mom. i lagen om värdering av
tillgångar vid beskattningen (1142/2005)
fastställda genomsnittliga årliga avkastningen för skog multiplicerad med arealen skog.
Ränteinkomster och utdelningar beaktas
som inkomst, om sökandens eller sökandens
makes, makas eller sambos personliga ränteinkomster och utdelningar sammanlagt överstiger 60 euro om året. När ränteinkomsterna
bedöms skall 2 000 euro dras av som disponibla medel från kontomedlen. När det gäller
makar och sambor görs avdraget separat från
bådas kontomedel.
Som årsinkomst beaktas dessutom åtta procent av den förmögenhet enligt 13 § från vilken har dragits av skulder och med vilken

sökandens förmögenhet överstiger 13 205
euro eller makarnas eller sambornas förmögenhet överstiger 21 128 euro.
Från årsinkomsten avdras räntor på skulder
med undantag för räntor som enligt 5 § 3 och
4 punkten hänför sig till en bostad i eget
bruk, räntor på konsumtionskrediter och räntor på dödsbons skulder.

14 §
Prioriterade inkomster
När bostadsbidraget beräknas skall som
årsinkomst inte beaktas sökandens och sökandens makes, makas eller sambos
——————————————
15) förmåner från utlandet som motsvarar
förmånerna enligt 2–14 punkten, eller
——————————————

17 §
Justering av bostadsbidraget
——————————————
Bostadsbidraget justeras också när
——————————————
7) den årsinkomst som påverkar bostadsbidraget har stigit med minst 1 022 euro eller
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sjunkit med minst 367 euro (betydande förändring av årsinkomsten) jämfört med den
gräns för tilläggssjälvriskandelen som nämns
i 11 § 3 mom. eller den årsinkomst förhöjd
med folkpensionsindex på basis av vilken
bostadsbidraget har beräknats, eller
——————————————
Om en förändring har skett den första dagen i en kalendermånad, justeras bostadsbidraget från ingången av den månaden. I annat
fall justeras bostadsbidraget från ingången av
den månad som följer på förändringen. Bostadsbidraget justeras alltid från ingången av
följande månad då ett barn som påverkar bostadsbidraget fyller 18 år eller då bidragstagarens äktenskap upplöses eller då bidragstagarens samboförhållande upphör till följd av
att sambon har avlidit.
——————————————

28 §
Betalning till ett kommunalt organ

under den månad för vilken bostadsbidraget
har betalats ut.
——————————————
31 §
Temporärt avbrott i utbetalningen
——————————————
Utbetalningen av pensionstagarens bostadsbidrag kan avbrytas temporärt om förmånstagaren inte på begäran anger en betalningsadress.
——————————————
48 §
Teknisk anslutning
Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. i
lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten
rätt att på de villkor som anges i det momentet med hjälp av en teknisk anslutning få sekretessbelagda uppgifter enligt 43 § 1 mom.
och 44 §.
——————————————

Folkpensionsanstalten kan besluta att bostadsbidrag skall betalas till ett sådant organ i
———
den kommun där bidragstagaren är bosatt
Denna lag träder i kraft den 1 januari
som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen för 2008. Lagens 17 § 2 mom. 7 punkten gäller
att användas för sänkning av boendeutgifter- till utgången av 2009.
na för bidragstagaren och de personer som
Beloppen i 17 § 2 mom. 7 punkten i denna
avses i 9 § 2 mom. 1 punkten, om det kan lag motsvarar det poängtal för folkpensionsäventyra försörjningen för bidragstagaren el- index enligt vilket beloppet av de folkpenler hans eller hennes familjemedlemmar att sioner som betalades ut i januari 2001 har bebostadsbidraget betalas till bidragstagaren räknats. På det belopp varmed årsinkomstersjälv. Bostadsbidrag som har betalats på detta na tillämpas dock inte 53 § 1 mom.
sätt får inte i strid med bidragstagarens utÅtgärder som verkställigheten av lagen
tryckliga samtycke användas för något annat förutsätter får vidtas innan lagen träder i
ändamål än sänkning av boendeutgifterna kraft.
—————
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5.
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Lag
om ändring av 9 a och 17 § i lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/1977) 17 § 2 mom. sådant det lyder i lag 685/2002, och
ändras 9 a § 5 mom., sådant det lyder i lag 575/2007, som följer:

9a§
vägda folkpensionen.
——————————————
———
Om folkpensionen i enlighet med 21 § i
Denna lag träder i kraft den 20 .
folkpensionslagen har avvägts enligt den tid
Åtgärder som verkställigheten av lagen
som den försäkrade har varit bosatt i Finland, förutsätter får vidtas innan lagen träder i
beräknas det extra fronttillägget på den oav- kraft.
—————
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Lag
om upphävande av 10 § 3 mom. i lagen om betalning av fronttillägg utomlands

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
dant momentet lyder i lag 686/2002.
Genom denna lag upphävs 10 § 3 mom. i
lagen av den 25 november 1988 (988/1988)
2§
om betalning av fronttillägg utomlands, såDenna lag träder i kraft den 20 .
—————
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7.

Lag
om ändring av lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 28 januari 2005 om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa
(39/2005) 6 § 1 mom., 8 och 9 § samt 10 § 1 mom.,
av dem 6 § 1 mom. samt 8 och 9 § sådana de lyder i lag 574/2007, som följer:
6§

10 §

Beloppet av folkpensionsdelen

Ansökan om pensionsstöd

Full folkpensionsdel är 506,35 euro i månaden. Om den som får pensionsstöd är gift
eller lever i ett samboförhållande, är folkpensionsdelens fulla belopp 449,13 euro i månaden.
——————————————

Pensionsstöd söks hos Folkpensionsanstalten med en blankett som fastställts för ändamålet och godkänts av Folkpensionsanstalten. Den som ansöker om pensionsstöd skall
för beviljande och betalning av pensionsstödet lämna uppgifter om sitt och makens
namn och om sin födelsetid, sin adress, intagning i straffanstalt, sina dagpenningar och
sitt arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, utbetalarna av arbetslöshetsförmåner och sina pensionsinkomster, samt övriga uppgifter som behövs
för betalning av pensionsstödet.
——————————————

8§
Pensionsstöd under fängelsestraff
I fråga om betalning av pensionsstöd under
den tid stödtagaren avtjänar fängelsestraff
tillämpas 66 § i folkpensionslagen.

———
Denna lag träder i kraft den 20.
Pensionsstöd som betalas när denna lag
träder i kraft omvandlas från den 1 januari
Anmälningsskyldighet
2008 till att motsvara denna lag.
Den som får pensionsstöd skall underrätta
Beloppen i 6 § i denna lag motsvarar det
Folkpensionsanstalten om ingående av äkten- poängtal för folkpensionsindex enligt vilket
skap, upplösning av äktenskap, förändringar beloppet av de folkpensioner som betalades
som skett i de inkomster som påverkar pen- ut 2001 har beräknats.
sionsstödet, flyttning till utlandet, ändrad boÅtgärder som verkställigheten av lagen
ningskommun samt om andra förändringar i förutsätter får vidtas innan lagen träder i
förhållanden som påverkar pensionsstödet.
kraft.
—————
9§
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8.

Lag
om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 20 december 2002 om särskilt stöd till invandrare (1192/2002) 21 §,
sådan den lyder i lag 575/2007, och
ändras 6 § 2 mom., rubriken för 7 §, 7 § 1 och 2 mom. 11 punkten, 18 § 1 mom. och 33 §
5 mom.,
av dem 6 § 2 mom., i 7 § rubriken och 2 mom. 11 punkten, 18 § 1 mom. samt 33 § 5 mom.
sådana de lyder i lag 575/2007, som följer:

6§
Beloppet av särskilt stöd
——————————————
Fullt särskilt stöd är 506,35 euro i månaden. Är den som får särskilt stöd gift, uppgår
det fulla stödet till 449,13 euro i månaden.

skap, upplösning av sitt äktenskap, förändringar som skett i hans eller hennes inkomster som påverkar det särskilda stödet, vistelse
utomlands samt om andra motsvarande uppgifter som är nödvändiga för utbetalning av
det särskilda stödet.
——————————————
33 §

7§
Rätt att erhålla uppgifter
Inkomster som skall beaktas
När särskilt stöd beviljas beaktas de faktiska disponibla inkomster som personen i fråga
uppskattas erhålla fortlöpande eller upprepat
varje år (årsinkomst). Dessutom beaktas makens motsvarande inkomster till den del de
överstiger det fulla beloppet av särskilt stöd
till den som är gift.
Som inkomster beaktas dock inte (prioriterade inkomster)
——————————————
11) förmåner från utlandet som motsvarar
de i 7 punkten nämnda förmånerna.
——————————————
18 §
Anmälningsskyldighet
Den som får särskilt stöd skall underrätta
Folkpensionsanstalten om ingående av äkten-

——————————————
Utöver denna paragraf iakttas 88 §, 90 §
3 punkten, 95 och 96 § i folkpensionslagen.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Särskilt stöd som betalas till invandrare vid
ikraftträdandet omvandlas från den 1 januari
2008 i enlighet med 6 § i denna lag. Omvandlingen görs utan ansökan och beslut om
omvandling av det särskilda stödet meddelas
endast på stödtagarens begäran.
Särskilt stöd till en person som när lagen
träder i kraft får folkpension eller i enlighet
med folkpensionslagen efterlevandepensionens kompletteringsbelopp skall räknat från
den 1 januari 2008 justeras i enlighet med
19 § 2 mom. 2 punkten.
Betalningen av särskilt stöd som avbrutits i
enlighet med 21 § återupptas räknat från den
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1 januari 2008. Om det har förflutit över ett beloppet av de folkpensioner som betalades
år från det att lagen justerades i enlighet med ut 2001 har beräknats.
19 §, skall stödet justeras innan betalningen
Åtgärder som verkställigheten av lagen
inleds.
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
Beloppen i 6 § i denna lag motsvarar det kraft.
poängtal för folkpensionsindex enligt vilket
—————
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Lag

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om särskilt stöd till
invandrare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 6 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen av den 11 maj 2007 om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare (575/2007), som följer:
——————————————
räknats.
De belopp som anges i 6, 9, 19 och 21 § i — — — — — — — — — — — — — —
denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de
———
folkpensioner som betalades ut 2001 har beDenna lag träder i kraft den 20 .
—————
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10.
Lag
om ändring av 3 och 25 § i lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/1975) 3 § 3 mom. och 25 § 2
mom.,
sådana de lyder, 3 § 3 mom. i lag 580/2007 och 25 § 2 mom. i lag 689/2002, som följer:

3§
25 §
——————————————
——————————————
Till de i 1 mom. 2 punkten avsedda fasta
Folkpensionsanstalten och besvärsinstanmånadsinkomsterna räknas femton procent serna enligt denna lag har på begäran och
av de till hushållet hörande personernas utan hinder av sekretessbestämmelserna och
sammanlagda förmögenhet enligt 3 a §, divi- andra begränsningar i fråga om erhållande av
derad med tolv till den del som den översti- uppgifter också rätt att av penninginstitut avger det belopp som årligen föreskrivs genom giftsfritt få sådana uppgifter om en person
förordning av statsrådet i enlighet med hus- som ansöker om eller får bostadsbidrag eller
hållets storlek. Från förmögenheten avdras andra till hushållet hörande personer som beskulderna. I de fasta månadsinkomsterna in- hövs för avgörandet av ett pensions- eller
räknas inte de inkomster om vilka föreskrivs förmånsärende enligt denna lag, om tillräckgenom förordning av statsrådet, inte heller de liga uppgifter och utredningar inte kan fås på
i 6 § 4 mom. avsedda hyresinkomster som annat sätt och om det finns motiverad anledfås av en underhyresgäst. Ränteinkomster ning att misstänka att den som sökt eller fått
och utdelningar beaktas som inkomster, om en förmån har lämnat otillräckliga eller otillränteinkomsterna och utdelningarna för en förlitliga uppgifter och om han eller hon inte
medlem i hushållet sammanlagt överstiger har gett sitt samtycke till att uppgifterna erfem euro i månaden. När ränteinkomsterna hålls. Begäran om att få uppgifterna skall
bedöms skall 2 000 euro dras av som dispo- framföras skriftligen. Innan begäran framförs
nibla medel från kontomedlen för varje med- skall sökanden eller mottagaren underrättas
lem av hushållet. Som inkomst av skogsbruk om detta.
beaktas den enligt 7 § 3 mom. i lagen om
värdering av tillgångar vid beskattningen
(1142/2005) fastställda genomsnittliga årliga
avkastningen för skog multiplicerad med
arealen skog. Då de fasta månadsinkomsterna
———
fastställs används i brist på annan tillförlitlig
Denna lag träder i kraft den 20 .
utredning det totala beloppet av den berördes
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förtjänst- och kapitalinkomster vid den senast förutsätter får vidtas innan lagen träder i
verkställda beskattningen.
kraft.
——————————————
—————
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11.

Lag
om ändring av 31 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 31 § i lagen av den 21 juli 2006 om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
(612/2006) ett nytt 5 mom. som följer:

31 §

———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Avträdelsestödets kompletteringsdel som avAvträdelsestödets kompletteringsdel
ses i denna lag skall omvandlas utan ansö——————————————
kan. På begäran ges ett beslut om omvandUtan hinder av 2 mom. skall avträdelsestö- lingen. Kompletteringsdelen justeras inte i
dets kompletteringsdel för en person som får samband med omvandlingen.
sådan kompletteringsdel den 1 januari 2008
Åtgärder som verkställigheten av lagen
från nämnda tidpunkt omvandlas i enlighet förutsätter får vidtas innan lagen träder i
med 19 §.
kraft.
—————
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12.
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Lag
om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
(1293/1994) 19 § 3 mom., sådant det lyder i lag 581/2007, som följer:

19 §
——————————————
Utan hinder av 1 mom. ändras kompletteringsdelen för en person som får avträdelsestödets kompletteringsdel den 1 januari 2008
från nämnda tidpunkt i överensstämmelse
med 19 § i folkpensionslagen.
——————————————

———
Denna
lag
träder
i
kraft
den
20 .
Avträdelsestödets kompletteringsdel som
avses i denna lag skall omvandlas utan ansökan. På begäran ges ett beslut om omvandlingen. Kompletteringsdelen justeras inte i
samband med omvandlingen.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
—————
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Lag
om ändring av 16 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990) 16 § 5 mom. sådant det lyder i lag 582/2007, som följer:

16 §
——————————————
Utan hinder av 1, 3 och 4 mom. ändras
kompletteringsdelen för en person som får
generationsväxlingspensionens
kompletteringsdel den 1 januari 2008 från nämnda tidpunkt i överensstämmelse med 19 § i folkpensionslagen (568/2007).

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Generationsväxlingspensionens kompletteringsdel som avses i denna lag skall omvandlas utan ansökan. På begäran ges ett beslut
om omvandlingen. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med omvandlingen.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
—————
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14.

Lag
om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) 3 § 2 mom.
3 och 4 punkten, 23 §, 25 § 1 mom. 2 punkten samt 4 och 5 mom., 34 § 1 mom., 55 § 2 mom.
2 punkten, 74 § 5 mom., 76 § 1 mom., 91 § 1 mom., 120 § 1 mom., 131 § 2 mom., 158 §
2 mom. och 159 §,
sådana de lyder, 3 § 2 mom. 3 och 4 punkten samt 25 § 4 mom. i lag 1274/2006 och 120 §
1 mom. i lag 1292/2006, som följer:
3§

25 §

Arbetspensionslagar
Rätt till arbetspensionsrehabilitering
——————————————
Arbetspensionslagar för den offentliga sektorn är
——————————————
3) pensionslagen för evangelisk-lutherska
kyrkan ( / ),
4) lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),
——————————————

23 §
Invalidpension och ålderspension efter deltidspension
Beviljas en arbetstagare som får deltidspension invalidpension eller ålderspension
för samma tid för vilken deltidspension redan
betalats, betraktas deltidspensionen som en
delbetalning av invalidpensionen eller ålderspensionen.

En arbetstagare under 63 år har rätt att få
ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering
för förhindrande av arbetsoförmåga eller förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan,
om
——————————————
2) arbetstagaren under den återstående
granskningstid som avses i 76 § har minst
25 133,40 euro i försäkrade inkomster av arbete, och
——————————————
Den återstående granskningstid som avses i
1 mom. 2 fastställs som om arbetstagaren
hade blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten
för ansökan om rehabilitering.
Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas
också på rehabilitering av en sådan arbetstagare som är arbetsoförmögen på det sätt som
avses i 35 § 1 mom. I dessa fall fastställs de
inkomster som avses i 1 mom. 2 punkten på
samma sätt som inkomsterna för återstående
tid för arbetstagarens invalidpension.
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34 §
Andra bestämmelser om rehabilitering

Vad som i denna lag föreskrivs om sökande av invalidpension, fastställande på tidigare
grunder, engångsförhöjning, beaktande av
förändringar i löne- och prisnivån, avdrag av
primära förmåner, utbetalning, justering av
invalidpension och ändring av beloppet,
dröjsmålsförhöjning, återkrav, lämnande och
erhållande av uppgifter, sökande av ändring
och anmälningsskyldighet för invalidpensionstagare gäller rehabiliteringspenningen,
rehabiliteringstillägget samt mottagaren av
dem, om inte något annat föreskrivs i denna
lag. Grundlöst utbetalda kostnadsersättningar
för yrkesinriktad rehabilitering kan återkrävas så som i denna lag föreskrivs om återkrav
av grundlöst utbetald pension.
——————————————
55 §
Efterlevande makes rätt till pension
——————————————
Rätt till efterlevandepension har också en
sådan efterlevande make vars äktenskap hade
ingåtts innan den efterlevande maken fyllde
50 år och förmånslåtaren 65 år och äktenskapet hade varat minst fem år, om
——————————————
2) den efterlevande maken vid förmånslåtarens död hade fått invalidpension enligt en
arbetspensionslag eller folkpensionslagen
(568/2007) i minst tre års tid.
——————————————

organisation eller ett organ inom Europeiska
gemenskaperna. Under tiden för deltids- och
familjepension intjänas likväl pension också
på grundval av den inkomst som ligger till
grund för förmånen.
76 §
Inkomst som pension för återstående tid
grundar sig på
Den inkomst som pension för återstående
tid grundar sig på (inkomst för återstående
tid) bestäms på grundval av de arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna och de till
grund för i 74 § avsedda förmåner för oavlönad tid liggande inkomster vilka arbetstagaren har erhållit under de fem kalenderår som
föregick det år under vilket arbetsoförmågan
började (granskningstid). I inkomsten för
återstående tid räknas också in inkomst som
ligger till grund för under granskningstiden
betald invalidpension för återstående tid samt
inkomstsänkning på grund av deltidspension.
Inkomsten för återstående tid är per månad
summan av dessa under granskningstiden erhållna arbetsinkomster, inkomster som ligger
till grund för förmåner för oavlönad tid, inkomster som invalidpension för återstående
tid grundar sig på, inkomstsänkning på grund
av deltidspension och inkomster som avses i
4 mom., dividerad med sextio.
——————————————

91 §
Minskning av efterlevandepension i särskilda
fall

74 §
Oavlönad tid som berättigar till pension
——————————————
På grundval av inkomst som ligger till
grund för en förmån intjänas inte pension för
den tid för vilken arbetstagaren har erhållit
pension enligt arbetspensionslagarna, en
motsvarande utländsk förmån eller en förmån
på grundval av anställning i en internationell

När efterlevandepensionen minskas beaktas
på ansökan av den efterlevande maken i stället för arbetspensionerna den efterlevande
makens genomsnittliga förvärvsinkomster
och på dem grundade förmåner samt delinvalidpension eller deltidpension, om
1) den efterlevande maken inte får arbetspension på grundval av eget arbete eller om
den efterlevande maken får delinvalidpension
eller deltidspension,
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2) den efterlevande maken har ansökt om
detta inom fem år efter förmånslåtarens död
eller då efterlevandepensionen minskas för
första gången, och
3) de nämnda förvärvsinkomsterna och på
dem grundade förmåner samt den partiella
sjukpensionen eller deltidspensionen, då 60
procent av förvärvsinkomsterna beaktas, tillsammans är minst 25 procent mindre än den
pension som i enlighet med 88 § har fastställts för den efterlevande maken.
——————————————

120 §
Betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa
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,
skall pensionsanstalten betala den retroaktiva
pensionen till Folkpensionsanstalten på dess
yrkande till den del pensionen motsvarar beloppet av den förmån som Folkpensionsanstalten betalat till ett för stort belopp för
samma tid.
——————————————

131 §

om verkställighet av skatter och avgifter
(206/2007) föreskrivs om grundbesvär.
158 §
Preskription av arbetspensionsförsäkringsavgifter
——————————————
Har en arbetstagares arbetsinkomst på det
sätt som avses i 75 § 4 mom. med stöd av arbetstagarens utredning eller av annan anledning utökats retroaktivt med till pension berättigande arbetsinkomster som är mer än
fem år gamla, skall pensionsanstalten på basis av dessa arbetsinkomster fastställa arbetspensionsförsäkringsavgiften inom tio år från
den dag då denna avgift för anställningsförhållandet i fråga enligt försäkringsvillkoren
hade förfallit till betalning. En tillfällig arbetsgivares arbetspensionsförsäkringsavgift
skall dock fastställas inom tio år från ingången av året efter det under vilket lönen utbetalades.

159 §
Utsökning av arbetspensionsförsäkringsavgifter
En arbetspensionsförsäkringsavgift som
med stöd av denna lag fastställts av en pensionsanstalt och en förhöjd arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 163 § och 186 § 5
mom. får jämte dröjsmålsränta utmätas utan
dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i
lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

Grundbesvär över debitering
——————————————
Om grundbesvär anförs med anledning av
utmätning, gäller dessutom vad som i lagen

———
Denna lag träder i kraft den

—————

20 .
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Lag
om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 19 maj 2006 om införande av lagen om pension för arbetstagare
(396/2006) 5 § 3, 5 och 7 mom., 13 § 1 mom. och 28 § 1 mom. samt
fogas till 8 § ett nytt 5 mom. som följer:
5§
——————————————
Pensionsanstalterna är gemensamt ansvariga för det inbetalda kompletteringsbeloppet
på det sätt som bestäms i 179 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare.
——————————————
Om den särskilda mortalitetsgrund som avses i 4 mom. föranleder ett ansenligt överskott, skall detta användas till finansiering av
förmåner som enligt 179 § i lagen om pension för arbetstagare skall bekostas gemensamt. Om den särskilda mortalitetsgrunden
föranleder ett ansenligt underskott, svarar arbetspensionsanstalterna gemensamt för detta
i enlighet med 179 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare.
——————————————
Grunderna för beräkning av kompletteringsbeloppet fastställs enligt 166 § i lagen
om pension för arbetstagare.

8§
——————————————
Riktigheten av uppgifterna om de arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna för den
privata sektorn som till den 31 december
2012 framgår av pensionsutdraget skall i stället för av den pensionsanstalt som avses i
75 § 3 och 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare och som har skickat pensionsutdraget redas ut och ett beslut med anledning
av utredningen skall ges av den pensionsanstalt som har ordnat utredningen av pensionsskyddet med avseende på arbetet i fråga. Den

pensionsanstalt som skickat utdraget överför
ärendet till den behöriga pensionsanstalten.
13 §
Om pensionsfallet inträffar under åren
2006–2009, beaktas som arbetsinkomst för
2004 när inkomsten för återstående tid fastställs den till årsinkomst ändrade pensionslön
på grundval av vilken pensionsdelen för återstående tid skulle ha beräknats om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen den
31 december 2004, och arbetsinkomsterna
för 2005 beaktas så som bestäms i 76–78 § i
lagen om pension för arbetstagare. Härvid
används som granskningstid på motsvarande
sätt det antal år som skall beaktas som grund
för inkomsten för återstående tid. Om pensionsfallet inträffar 2010, beaktas arbetsinkomsterna för 2005 så som bestäms i 68 och
76–78 § samt 80 § 1 och 2 mom. i lagen om
pension för arbetstagare, och granskningstiden fastställs på motsvarande sätt på basis av
åren 2005–2010. Vid bestämmandet av den
inkomstförutsättning som avses i 25 §
1 mom. 2 punkten i lagen om pension för arbetstagare beaktas arbetsinkomsterna under
de fem kalenderår som föregått ansökan om
rehabilitering.
——————————————
28 §
En långtidsarbetslös arbetstagare som är
född före 1950 har rätt till arbetslöshetspension på det sätt som bestäms i de pensionslagar för anställningsförhållanden som gäller
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när lagen om pension för arbetstagare träder i sådana de lyder när lagen om pension för arkraft, i ikraftträdandebestämmelserna i lagar- betstagare träder i kraft.
na om ändring av dem och i lagarna om änd- — — — — — — — — — — — — — —
ring av de nämnda ikraftträdandebestämmelserna. Till övriga delar tillämpas på arbetslöshetspension och dem som får sådan be———
stämmelserna i 4 c §, 5 § 1 mom. 1 punkten,
Denna lag träder i kraft den 20 .
5 § 3 mom., 10 d § och 17 b § 3 mom. i APL
—————
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16.

Lag
om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 22 december 2006 om pension för företagare (1272/2006) 20 §, 22 §
1 mom. 2 punkten samt 4 och 5 mom., 31 § 1 mom., 52 § 2 mom. 2 punkten, 68 § 5 mom.,
70 § 1 mom., 84 § 1 mom., 120 § 1 mom., 127 § 2 mom. och 151 § 3 mom. som följer:
20 §

inkomsterna för återstående tid i företagarens
invalidpension.

Invalidpension och ålderspension efter deltidspension
31 §
Om en företagare som får deltidspension
beviljas invalidpension eller ålderspension
för samma tid som deltidspension redan betalats för, skall deltidspensionen betraktas som
en delbetalning av invalidpensionen eller ålderspensionen.
22 §
Rätt till arbetspensionsrehabilitering
En företagare under 63 år har rätt att få ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering för
förhindrande av arbetsoförmåga eller förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan, om
——————————————
2) företagaren under granskningstiden för
återstående tid enligt 70 § har minst
25 133,40 euro i försäkrade arbetsinkomster,
och
——————————————
Den i 1 mom. 2 punkten avsedda granskningstiden för återstående tid fastställs som
om företagaren hade blivit arbetsoförmögen
vid tidpunkten för ansökan om rehabilitering.
Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas
också på rehabilitering av en företagare som
är arbetsoförmögen på det sätt som avses i
35 § 1 mom. I dessa fall fastställs de inkomster som avses i 2 punkten på samma sätt som

Andra bestämmelser om rehabilitering
Vad som i denna lag föreskrivs om sökande av invalidpension, dess fastställande på tidigare grunder, engångsförhöjning, beaktande av förändringar i löne- och prisnivån, avdrag av primära förmåner, utbetalning, justering av invalidpension och ändring av beloppet, dröjsmålsförhöjning, återkrav, lämnande och erhållande av uppgifter, sökande
av ändring och anmälningsskyldighet för invalidpensionstagare gäller rehabiliteringspenningen, rehabiliteringstillägget samt mottagaren av dem, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Grundlöst utbetalda kostnadsersättningar för yrkesinriktad rehabilitering kan återkrävas på det sätt som i denna lag
föreskrivs om återkrav av grundlöst betald
pension.
——————————————

52 §
Efterlevande makes rätt till pension
——————————————
Rätt till efterlevandepension har också en
sådan efterlevande make vars äktenskap har
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ingåtts innan den efterlevande maken fyller
50 år och förmånslåtaren 65 år och äktenskapet har varat minst fem år, om
——————————————
2) den efterlevande maken vid förmånslåtarens död har fått invalidpension enligt en arbetspensionslag eller folkpensionslagen
(568/2007) i minst tre års tid.
——————————————
68 §
Oavlönad tid som berättigar till pension
——————————————
På grundval av inkomst som ligger till
grund för en förmån intjänas inte pension för
den tid för vilken företagaren har erhållit
pension enligt arbetspensionslagarna eller en
motsvarande utländskt förmån på grundval
av anställning i en internationell organisation
eller ett organ inom Europeiska gemenskaperna. Under tiden för deltids- eller familjepension intjänas emellertid pension också på
grundval av inkomst som ligger till grund för
förmånen.
——————————————

70 §
Inkomst som pension för återstående tid
grundar sig på
Den inkomst som pension för återstående
tid grundar sig på (inkomst för återstående
tid) bestäms på grundval av de arbetsförtjänster samt de inkomster som ligger till grund
för förmåner för oavlönad tid vilka företagaren har erhållit under de fem kalenderår som
föregick det år under vilket arbetsoförmågan
började (granskningstid). I inkomsten för
återstående tid räknas också in inkomst som
ligger till grund för under granskningstiden
betald invalidpension för återstående tid samt
inkomstsänkning på grund av deltidspension.
Inkomsten för återstående tid är per månad
summan av dessa under granskningstiden erhållna arbetsinkomster, inkomster som ligger

till grund för förmåner för oavlönad tid, inkomster som invalidpension för återstående
tid grundar sig på, inkomstsänkning på grund
av deltidspension och inkomster som avses i
5 mom., dividerad med sextio.
——————————————
84 §
Minskning av efterlevandepension i särskilda
fall
När efterlevandepensionen minskas beaktas
på ansökan av den efterlevande maken i stället för arbetspensionerna den efterlevande
makens genomsnittliga förvärvsinkomster
och på dem grundade förmåner samt delinvalidpension eller deltidpension, om
1) den efterlevande maken inte får arbetspension på grundval av eget arbete eller om
den efterlevande maken får delinvalidpension
eller deltidspension,
2) den efterlevande maken har ansökt om
detta inom fem år efter förmånslåtarens död
eller då efterlevandepensionen minskas för
första gången, och
3) de nämnda förvärvsinkomsterna och på
dem grundade förmåner samt den delinvalidpensionen eller deltidspensionen, då 60 procent av förvärvsinkomsterna beaktas, tillsammans är minst 25 procent mindre än den
pension som i enlighet med 88 § har fastställts för den efterlevande maken.
——————————————

120 §
Utsökning av arbetspensionsförsäkringsavgifter
En arbetspensionsförsäkringsavgift som
med stöd av denna lag fastställts av en pensionsanstalt och en förhöjd arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 122 § och 143 §
3 mom. får jämte dröjsmålsränta utmätas
utan dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter
och avgifter (706/2007).
——————————————

58

RP 95/2007 rd
127 §
Grundbesvär över debitering

——————————————
Om grundbesvär anförs med anledning av
utmätning, gäller dessutom vad som i lagen
om verkställighet av skatter och avgifter föreskrivs om grundbesvär.
151 §
Pensionsskyddscentralens och pensionsanstalternas rätt att få uppgifter för utövande
av tillsyn

2 mom. avsedda uppgifterna även om centralen inte i sin begäran om uppgifter har preciserat de företag eller företagare som i form
av massinformation blir föremål för tillsynsförfarande och även om tillsynsförfarandet
ännu inte är anhängigt eller beskattningen
ännu inte har fastställts. För verkställigheten
av ett tillsynsuppdrag har Pensionsskyddscentralen rätt att samköra och behandla i
1 och 2 mom. avsedda personuppgifter. Samkörda uppgifter får förvaras fem år men
längst tills tillsynsförfarandet avslutats. Samkörda uppgifter får inte vidareutlämnas.
——————————————

——————————————
Denna
Pensionsskyddscentralen har rätt att få de i 20 .
—————

lag

———
träder
i

kraft

den
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17.

Lag
om ändring av 28 § i lagen införande av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 28 § 1 mom. i lagen av den 22 december 2006 om införande av lagen om pension för
företagare (1273/2006) som följer:
28 §
En långtidsarbetslös företagare som är född
före 1950 har rätt till arbetslöshetspension på
det sätt som bestäms i den FöPL som gäller
när lagen om pension för företagare träder i
kraft, i ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av den och i lagarna om ändring av de nämnda ikraftträdandebestämmelserna. Till övriga delar tillämpas på arbetslöshetspension och dem som får sådan pension bestämmelserna i 17 § i FöPL samt i

4 c §, 5 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom.,
10 d § och 17 b § 3 mom. i APL, sådana de
lyder när lagen om pension för företagare träder i kraft.
——————————————

Denna
20 .

—————

lag

———
träder
i

kraft

den
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18.

Lag
om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 3 § 2 mom. 3 och 4 punkten, 23 §, 25 §
1 mom. 2 punkten samt 4 och 5 mom., 34 § 1 mom. 55 § 2 mom. 2 punkten, 80 § 5 mom.,
82 § 1 mom., 96 § 1 mom., 117 § 1 mom., 128 § 2 mom., 147 § 1 mom., 148 § 2 mom., 191 §
1 mom., 192 §, 194 § 1 och 3 mom., samt
fogas till 191 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:
3§
Arbetspensionslagar
——————————————
Arbetspensionslagar för den offentliga sektorn är
——————————————
3) pensionslagen för evangelisk-lutherska
kyrkan ( / ),
4) lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),
——————————————
23 §
Invalidpension och ålderspension efter deltidspension
Om en arbetstagare som får deltidspension
beviljas invalidpension eller ålderspension
för samma tid för vilken han eller hon redan
har fått deltidspension, betraktas deltidspensionen som en delbetalning av invalidpensionen eller ålderspensionen.

för förhindrande av arbetsoförmåga eller förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan,
om
——————————————
2) arbetstagaren under granskningstiden för
återstående tid enligt 82 § har minst
25 133,40 euro i försäkrade arbetsinkomster,
och
——————————————
Den i 1 mom. 2 punkten avsedda granskningstiden för återstående tid fastställs som
om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten för ansökan om rehabilitering.
Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas
också på rehabilitering av en arbetstagare
som är arbetsoförmögen på det sätt som avses i 35 § 1 mom. I dessa fall fastställs de inkomster som avses i 1 mom. 2 punkten på
samma sätt som inkomsterna för återstående
tid i arbetstagarens invalidpension.
34 §
Andra bestämmelser om rehabilitering

25 §
Rätten till arbetspensionsrehabilitering
En arbetstagare under 63 år har rätt att få
ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering

Vad som i denna lag föreskrivs om sökande av invalidpension, dess fastställande på tidigare grunder, engångsförhöjning, beaktande av förändringar i löne- och prisnivån, avdrag av primära förmåner, utbetalning, justering av invalidpension och ändring av beloppet, dröjsmålsförhöjning, återkrav, läm-
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nande och erhållande av uppgifter, sökande
av ändring och anmälningsskyldighet för invalidpensionstagare gäller rehabiliteringspenningen, rehabiliteringstillägget samt mottagaren av dem, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Grundlöst utbetalda kostnadsersättningar för yrkesinriktad rehabilitering kan återkrävas på det sätt som i denna lag
föreskrivs om återkrav av grundlöst betald
pension.
——————————————

55 §
Efterlevande makes rätt till pension
——————————————
Rätt till efterlevandepension har också en
sådan efterlevande make vars äktenskap har
ingåtts innan den efterlevande maken fyller
50 år och förmånslåtaren 65 år och äktenskapet har varat minst fem år, om
——————————————
2) den efterlevande maken har fått invalidpension enligt en arbetspensionslag eller
folkpensionslagen (568/2007) i minst tre års
tid vid förmånslåtarens död.
——————————————

82 §
Inkomst som ligger till grund för pension för
återstående tid
Den inkomst som pension för återstående
tid grundar sig på (inkomst för återstående
tid) bestäms på grundval av de arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna och de till
grund för i 80 § avsedda förmåner för oavlönad tid liggande inkomster vilka arbetstagaren har erhållit under de fem kalenderår som
föregick det år under vilket arbetsoförmågan
började (granskningstid). I inkomsten för
återstående tid räknas också in inkomst som
ligger till grund för under granskningstiden
betald invalidpension för återstående tid samt
inkomstsänkning på grund av deltidspension.
Inkomsten för återstående tid är per månad
summan av dessa under granskningstiden erhållna arbetsinkomster, inkomster som ligger
till grund för förmåner för oavlönad tid, inkomster som invalidpension för återstående
tid grundar sig på, inkomstsänkning på grund
av deltidspension och inkomster som avses i
4 mom., dividerad med sextio.
——————————————
96 §
Minskning av efterlevandepension i särskilda
fall

80 §
Oavlönad tid som berättigar till pension
——————————————
På grundval av inkomst som ligger till
grund för en förmån intjänas inte pension för
den tid för vilken arbetstagaren har erhållit
pension enligt arbetspensionslagarna eller en
motsvarande utländsk förmån eller en förmån
på grundval av anställning i en internationell
organisation eller ett organ inom Europeiska
gemenskaperna. Under tiden för deltids- och
familjepension intjänas likväl pension också
på grundval av den inkomst som ligger till
grund för förmånen.
——————————————

När efterlevandepensionen minskas beaktas
på ansökan av den efterlevande maken i stället för arbetspensionerna den efterlevande
makens genomsnittliga förvärvsinkomster
och på dem grundade förmåner samt delinvalidpension eller deltidpension, om
1) den efterlevande maken inte får arbetspension på grundval av eget arbete eller om
den efterlevande maken får delinvalidpension
eller deltidspension,
2) den efterlevande maken har ansökt om
detta inom fem år efter förmånslåtarens död
eller då efterlevandepensionen minskas för
första gången, och
3) de nämnda förvärvsinkomsterna och på
dem grundade förmåner samt den delinvalidpensionen eller deltidspensionen, då 60 procent av förvärvsinkomsterna beaktas, till-
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sammans är minst 25 procent mindre än den
pension som i enlighet med 93 § har fastställts för den efterlevande maken.
——————————————

117 §
Betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa
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,
skall pensionskassan betala den retroaktiva
pensionen till Folkpensionsanstalten på dess
yrkande till den del den motsvarar beloppet
av den förmån som Folkpensionsanstalten
betalat till ett för stort belopp för samma tid.
——————————————

128 §

148 §
Preskription av pensionsförsäkringsavgifter
——————————————
Om en arbetstagares arbetsinkomst på det
sätt som avses i 81 § 4 mom. med stöd av arbetstagarens utredning eller av annan anledning har utökats retroaktivt med till pension
berättigande arbetsinkomster som är mer än
fem år gamla, skall pensionskassan på basis
av dessa arbetsinkomster påföra pensionsförsäkringsavgiften inom tio år från den förfallodag för pensionsförsäkringsavgiften som
anges i 142 § 2 mom.
191 §
Tillämplig lag
I fråga om revision av pensionskassan gäller vad som föreskrivs i detta kapitel och i revisionslagen (459/2007).
På pensionskassans revision tillämpas vad
som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. och
40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen föreskrivs om revision och revisorer i en sammanslutning som är föremål för offentlig
handel.
——————————————

Grundbesvär över debitering
——————————————
Om grundbesvär anförs med anledning av
utmätning, gäller dessutom vad som i lagen
om verkställighet av skatter och avgifter
(706/2007) föreskrivs om grundbesvär.

147 §
Utsökning av pensionsförsäkringsavgifter
En pensionsförsäkringsavgift som påförts
med stöd av denna lag får inklusive dröjsmålsränta utmätas utan dom eller beslut på
det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.
——————————————

192 §
Val av revisorer och revisorernas behörighet
För revision av pensionskassans bokföring,
bokslut och verksamhetsberättelse samt förvaltning skall utses minst två revisorer och
för dem revisorssuppleanter, som uppfyller
motsvarande behörighetsvillkor. Minst en revisor och en revisorssuppleant skall vara en i
2 § 2 punkten revisionslagen avsedd CGRrevisor eller CGR-sammanslutning,
En revisor skall utses att såsom övervakningsrevisor sörja för att pensionskassans
bokföring och förvaltning övervakas effektivt
under räkenskapsperioden. Dessutom skall
en revisor eller en revisorssuppleant utses till
ställföreträdare för övervakningsrevisorn.
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Övervakningsrevisorn och dennes ställföreträdare skall vara en CGR-revisor eller CGRsammanslutning.
194 §
Rätt att kräva förordnande av revisor

inte är oberoende på det sätt som avses i
24 och 25 § i revisionslagen.
——————————————
Försäkringsinspektionen skall i ett sådant
ärende som avses i 1 mom. 2 punkten och
som gäller oberoende begära ett utlåtande av
Centralhandelskammarens revisionsnämnd
innan ärendet avgörs.
——————————————

Försäkringsinspektionen skall på anmälan
förordna en behörig revisor för pensionskassan,
1) om en revisor inte har utsetts enligt detta
kapitel eller revisionslagen, eller
2) om en revisor inte är behörig enligt denDenna
na lag eller enligt 3 § i revisionslagen eller 20 .
—————

lag

———
träder
i

kraft

den
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Lag
om ändring av lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 22 december 2006 om införande av lagen om sjömanspensioner
(1291/2006) 4 § 4 mom., 9 § 1 mom. och 22 § 1 mom. som följer:
4§
——————————————
Riktigheten av uppgifterna om de arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna för den
privata sektorn som till den 31 december
2012 framgår av pensionsutdraget skall i stället för av den pensionsanstalt som avses i
81 § 3 och 4 mom. i den nya lagen och som
har skickat pensionsutdraget redas ut och ett
beslut med anledning av utredningen skall
ges av den pensionsanstalt som har ordnat utredningen av pensionsskyddet med avseende
på arbetet i fråga. Den pensionsanstalt som
skickat utdraget överför ärendet till den behöriga pensionsanstalten.

bestäms i 69, 75 och 82–84 § samt 86 § 1 och
2 mom. i den nya lagen, och granskningstiden fastställs på motsvarande sätt på basis av
åren 2005–2010. Vid bestämmandet av den
inkomstförutsättning som avses i 25 §
1 mom. 2 punkten i den nya lagen beaktas
arbetsinkomsterna under de fem kalenderår
som föregått ansökan om rehabilitering.
——————————————
22 §
En långtidsarbetslös arbetstagare som är
född före 1950 har rätt till arbetslöshetspension på det sätt som bestäms i den gamla lag
som gäller när den nya lagen träder i kraft
och i ikraftträdandebestämmelserna i lagarna
om ändring av dem. Till övriga delar tillämpas på arbetslöshetspension och dem som får
sådan bestämmelserna i 2 §, 15 e §, 16 §
2 mom. 1 punkten och 4 mom., 17 § 2 mom.
1 punkten och 4 mom. i den gamla lag som
gäller när den nya lagen träder i kraft samt
17 b § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare.
——————————————

9§
Om pensionsfallet inträffar under åren
2006–2009, beaktas som arbetsinkomst för
2004 när inkomsten för återstående tid fastställs den till årsinkomst ändrade pensionslön
på grundval av vilken pensionsdelen för återstående tid skulle ha beräknats om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen den 31
december 2004, och arbetsinkomsterna för
2005 beaktas så som bestäms i 82–84 § i den
nya lagen. Härvid används som granskningstid på motsvarande sätt det antal år som skall
beaktas som grund för inkomsten för återstående tid. Om pensionsfallet inträffar 2010,
———
beaktas arbetsinkomsterna för 2005 så som
Denna lag träder i kraft den
—————

20 .
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20.

Lag
om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)
6 § 3 mom.,
ändras 28 §, 41 § 3 punkten, 42 § 1 mom. 2 punkten samt 4 och 5 mom., 45 § 2 mom. 61 §
2 mom. 2 punkten, 76 § 1 mom., 106 § 2 mom., 128 §, 133 § 1 mom. och 135 § 1 mom., samt
fogas till 15 § ett nytt 2 mom. som följer:
15 §
Brukningsenhetens arbetsinkomst
——————————————
När arbetsinkomsten bestäms skall den odlade jordbruksmarkens och den växtliga
skogsmarkens areal beräknas med en hektars
noggrannhet. Kan avrundning ske åt bägge
hållen, skall den göras uppåt.

3) 23 § om invalidpension och ålderspension efter deltidspension, och
——————————————

42 §
Rätt till arbetspensionsrehabilitering

28 §
Utsökning av arbetspensionsförsäkringsavgift
En arbetspensionsförsäkringsavgift som
med stöd av denna lag fastställts av pensionsanstalten och en förhöjd arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 12 § 4 mom. och
24 § mom. får inklusive dröjsmålsränta utsökas utan dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter
och avgifter (706/2007).
41 §
Ändring av deltidspension
Vid verkställigheten av denna lag tillämpas
på deltidspension dessutom vad lagen om
pension för arbetstagare föreskriver i
——————————————

En lantbruksföretagare under 63 år har rätt
att få ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering för förhindrande av arbetsoförmåga eller
förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan, om
——————————————
2) lantbruksföretagaren under den återstående granskningstid som avses i 76 § har
minst 25 133,40 euro i försäkrade inkomster
av arbete, och
——————————————
Den återstående granskningstid som avses i
1 mom. 2 fastställs som om lantbruksföretagaren hade blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten för ansökan om rehabilitering.
Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas
också på rehabilitering av en sådan lantbruksföretagare som är arbetsoförmögen på
det sätt som avses i 47 § 1 mom. I dessa fall
fastställs de inkomster som avses i 1 mom.
2 punkten på samma sätt som inkomsterna
för återstående tid för lantbruksföretagarens
invalidpension.

66

RP 95/2007 rd
45 §

Bestämmelser om rehabilitering samt förmåner som betalas för rehabiliteringstiden
——————————————
Vad som i denna lag föreskrivs om sökande av invalidpension, fastställande på tidigare
grunder, engångsförhöjning, beaktande av
förändringar i löne- och prisnivån, avdrag av
primära förmåner, utbetalning, justering av
invalidpension och ändring av beloppet,
dröjsmålsförhöjning, återkrav, lämnande och
erhållande av uppgifter, sökande av ändring
och anmälningsskyldighet för invalidpensionstagare gäller rehabiliteringspenningen,
rehabiliteringstillägget samt mottagaren av
dem, om inte något annat föreskrivs i denna
lag. Grundlöst utbetalda kostnadsersättningar
för yrkesinriktad rehabilitering kan återkrävas så som i denna lag föreskrivs om återkrav
av grundlöst utbetald pension.
——————————————

under vilket arbetsoförmågan började
(granskningstid) och på det sätt som föreskrivs närmare i 76 § i lagen om pension för
arbetstagare. I inkomsten för återstående tid
räknas också in inkomst som ligger till grund
för under granskningstiden betald invalidpension för återstående tid samt inkomstsänkning på grund av deltidspension.
——————————————
106 §
Grundbesvär över debitering
——————————————
Om grundbesvär anförs med anledning av
utmätning, gäller dessutom vad som i lagen
om verkställighet av skatter och avgifter föreskrivs om grundbesvär.
128 §
Revision

61 §
Efterlevande makes rätt till pension
——————————————
Rätt till efterlevandepension har också en
sådan efterlevande make vars äktenskap hade
ingåtts innan den efterlevande maken fyllde
50 år och förmånslåtaren 65 år och äktenskapet hade varat minst fem år, om
——————————————
2) den efterlevande maken vid förmånslåtarens död hade fått invalidpension enligt en
arbetspensionslag eller folkpensionslagen
(568/2007) i minst fem års tid eller
——————————————
76 §
Pension för återstående tid
Den inkomst som pension för återstående
tid grundar sig på (inkomst för återstående
tid) bestäms på grundval av de arbetsförtjänster samt de inkomster som ligger till grund
för de i 74 § avsedda förmånerna för oavlönad tid vilka lantbruksföretagaren har erhållit
under de fem kalenderår som föregick det år

I fråga om revision av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt gäller vad som föreskrivs
i denna lag och i revisionslagen (459/2007).
På pensionsanstaltens revision tillämpas
vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. och
40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen föreskrivs om revision och revisorer i en sammanslutning som är föremål för offentlig
handel.
För revision av pensionsanstaltens bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse samt
förvaltning skall delegationen för en räkenskapsperiod i sänder utse minst två revisorer
och revisorssuppleanter. Minst en revisor och
en revisorssuppleant skall vara en i 2 §
2 punkten revisionslagen avsedd CGRrevisor eller CGR-sammanslutning. Revisorns uppdrag upphör vid det ordinarie möte
som pensionsanstaltens delegation håller efter räkenskapsperiodens slut eller när en ny
revisor har valts i dennes ställe.
Delegationen skall utse en revisor att såsom övervakningsrevisor sörja för att pensionsanstaltens bokföring och förvaltning
övervakas effektivt under räkenskapsperioden. Dessutom skall en revisor eller revisorssuppleant utses till ställföreträdare för över-
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vakningsrevisorn. Övervakningsrevisorn och
dennes ställföreträdare skall vara en CGRrevisor eller CGR-sammanslutning.
Försäkringsinspektionen meddelar vid behov anvisningar om revision av pensionsanstalten.

133 §
Skadeståndsskyldighet
En medlem av styrelsen eller delegationen,
pensionsanstaltens verkställande direktör och
en i 119 § 2 mom. nämnd person som inte
hör till styrelsen är skyldiga att ersätta skada
som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av
oaktsamhet har orsakat pensionsanstalten.
Detsamma gäller skada som genom överträdelse av denna lag, pensionsanstaltens reglemente, social- och hälsovårdsministeriets
eller Försäkringsinspektionens föreskrifter
eller försäkringsgrunderna har tillfogats personer som hör till eller har hört till pensionsanstaltens verksamhetskrets, en pensionstagare eller annan förmånstagare eller någon
annan person. I fråga om jämkning av skadestånd samt fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och 6 kap. i skadeståndslagen
(412/1974).
——————————————

135 §
Pensionsanstaltens och statens ansvar för
pensioner och andra förmåner
Kostnaderna för pensioner, pensionsdelar
som i enlighet med 136 § 1 mom. intjänats
för oavlönad tid och övriga förmåner enligt
denna lag betalas av Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt och staten. Pensionsanstaltens andel består av de till pensionsanstalten
inbetalda försäkringsavgifterna, minskade
med pensionsanstaltens skäliga förvaltningskostnader, och avkastningen av placeringarna. I övrigt svarar staten för kostnaderna för
pensioner och övriga förmåner. Statens andel
av utgifterna för ersättningarna från grupplivförsäkringen skall dock vara en tredjedel.
Som försäkringsavgifter beaktas inte sådana
obetalda försäkringsavgifter som förts till utsökning eller bevakats i konkurs. Som försäkringsavgifter beaktas inte heller sådana
obetalda försäkringsavgifter som ingår i ett
saneringsprogram enligt lagen om företagssanering (47/1993) eller i ett betalningsprogram enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) eller i en sådan frivillig skuldsanering som till innehållet motsvarar principerna i de nämnda lagarna.
——————————————
———
Denna
lag
träder
i
kraft
den
20 .

—————

68

RP 95/2007 rd

21.

Lag

om ändring av 27 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 27 § 1 mom. i lagen av den 22 december 2006 om införande av lagen om pension för
lantbruksföretagare (1281/2006) som följer:
27 §
dem som får sådan pension bestämmelserna i
En långtidsarbetslös lantbruksföretagare 19 § i LFöPL samt i 4 c §, 5 § 1 mom.
som är född före 1950 har rätt till arbetslös- 1 punkten och 3 mom., 10 d § och 17 b §
hetspension på det sätt som bestäms i den 3 mom. i APL sådana de lyder när lagen om
LFöPL som gäller när lagen om pension för pension för lantbruksföretagare träder i kraft.
lantbruksföretagare träder i kraft, i ikraftträ- — — — — — — — — — — — — — —
dandebestämmelserna i lagarna om ändring
av den och i lagarna om ändring av de nämn———
da ikraftträdandebestämmelserna. Till övriga
Denna
lag
träder
i
kraft
den
delar tillämpas på arbetslöshetspension och 20 .
—————
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22.

69

Lag
om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
(1026/1981) 15 § 1 och 2 mom., 16 § 1 mom. samt 18 § 2 mom.
sådana de lyder i lag 1287/2006, som följer:

15 §
Totalkostnaderna finansieras genom en
grundskyddsandel, lantbruksföretagarnas försäkringspremieandel, statens andel och avkastningen av placeringar. Avkastningen av
placeringar beräknas enligt de grunder som
social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av 135 § 3 mom. i lagen om
pension för lantbruksföretagare. Innan finansieringsandelarna fastställs avdras från totalkostnaderna den nettoavkastning av placeringarna som överstiger den räntesats som använts som grund. Om avkastningen av placeringarna inte når en nivå som motsvarar
den räntesats som använts som grund, fogas
underskottsbeloppet på motsvarande vis till
totalkostnaderna.
I grundskyddsandelen anses av totalkostnaderna 14,3 procent utgöra utgifter för dagpenning
enligt
sjukförsäkringslagen
(1224/2004) och 6,8 procent sjukvårdsutgifter enligt samma lag, 8,8 procent pensionsutgifter eller motsvarande utgifter enligt folkpensionslagen (568/2007), 0,9 procent familjepensionsutgifter enligt folkpensionslagen

samt 9,6 procent pensionsutgifter enligt lagen
om pension för lantbruksföretagare.
——————————————
16 §
Folkpensionsanstalten betalar årligen till
olycksfallsförsäkringsanstalten det sammanlagda beloppet av de i 15 § 2 mom. nämnda
utgifterna enligt sjukförsäkringslagen och
folkpensionslagen, och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt på motsvarande sätt utgifterna enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Staten betalar årligen den i
15 § 3 mom. nämnda statsandelen.
——————————————

18 §
——————————————
Från arbetsskadeersättning får avdras ersättningstagarens obetalda premier och avgifter enligt denna lag och enligt lagen om pension för lantbruksföretagare med iakttagande
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av 97 § i lagen om pension för lantbruksföretagare samt vad som i 98 § 3 mom. i den
Denna
nämnda lagen föreskrivs om utbetalnings- 20 .
ordningen.
———

lag

———
träder
i

kraft

den

Helsingfors den 28 september 2007
Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä
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Bilaga
Parallelltexter

1.

Lag
om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i folkpensionslagen av den 11 maj 2007 (568/2007) 5 § 3-5 mom., 56 § 1 mom.
4 punkten och 2 mom. 6 punkten, 58 § 1 mom. 6 punkten, samt 68 §, 89 och 108 §,
ändras rubriken för 5 §, 5 § 2 mom. 6 § 1 mom. 7 punkten, 19 §, 22 § 3 mom., 24 § 1 mom.
3 punkten, 28 § 1 mom., 30 § 2 mom., 33 § 1 mom. 3 punkten, 34 § 1 mom., 56 § 1 mom.
2 och 3 punkten samt 2 mom. 4 och 5 punkten, 58 § 1 mom. 4 och 5 punkten, 85 § 3 mom.
6 och 8 punkten, 88 § samt 94 § 2 mom. och
fogas till 52 § ett nytt 2 mom. och till 73 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir
3 mom. som följer:

Ikraftträdande lydelse

Föreslagen lydelse

5§

5§

Samboförhållande, åtskilt boende och institutionsvård

Samboförhållande och åtskilt boende

——————————————
De bestämmelser i denna lag som gäller
personer som är gifta med varandra skall
inte tillämpas på makar som stadigvarande
bor åtskilda till följd av offentlig institutionsvård eller av någon annan orsak och
som inte har gemensamt hushåll.
Med institutionsvård avses verksamhet
som innefattar uppehälle, vård och omvårdnad på ett sjukhus, en vårdinrättning
eller någon annan motsvarande verksamhetsenhet.
Institutionsvård är offentlig om vården
ges
1) vid en social- eller hälsovårdsinrättning som staten, en kommun eller en samkommun är huvudman för,
2) vid någon annan inrättning där staten
svarar för kostnaderna för vården,

——————————————
De bestämmelser i denna lag som gäller
personer som är gifta med varandra skall
inte tillämpas på makar som stadigvarande
bor åtskilda och som inte har gemensamt
hushåll.
(3–5 mom. upphävs)
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Föreslagen lydelse

3) vid någon annan verksamhetsenhet för
institutionsvård, om staten, en kommun eller en samkommun fortgående deltar i
vårdkostnaderna genom att till verksamhetsenheten eller dess huvudman betala
stöd, understöd eller ersättning vars belopp
överstiger hälften av de totala vårdkostnaderna,
4) enligt 4 § 1 eller 4 mom. i lagen om
planering av och statsandel för social- och
hälsovården (733/1992) och ordnas av
kommunen eller om det faktiskt är fråga om
ett arrangemang enligt dessa lagrum, eller
5) vid en privat serviceproducents verksamhetsenhet, om kommunen fortgående
deltar i vårdtagarens vårdkostnader genom
att bekosta minst hälften av vårdavgiften.
Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om när den vård som avses i 3 och 4
mom. är institutionsvård samt när institutionsvården är fortgående och finansierad
med offentliga medel. Vid behov förhandlar
Folkpensionsanstalten och kommunerna för
att bestämma när en verksamhet är sådan
offentlig institutionsvård som avses i denna
paragraf eller öppen vård. Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om förfarandet
vid förhandlingarna mellan Folkpensionsanstalten och kommunerna samt om remissförfarandet i anslutning till det.

6§

6§

Arbetspension

Arbetspension

Med arbetspension avses i denna lag arbets- och familjepensioner enligt följande
författningar:
——————————————
7) pensionslagen för evangelisk-lutherska
kyrkan (298/1966) och lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska
kyrkan (258/1970),
——————————————

Med arbetspension avses i denna lag arbets- och familjepensioner enligt följande
författningar:
——————————————
7) pensionslagen för evangelisk-lutherska
kyrkan ( / )
——————————————

Ikraftträdande lydelse
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Föreslagen lydelse

19 §

19 §

Folkpensionens belopp

Folkpensionens belopp

Full folkpension är 487,76 euro i månaden. Om pensionstagaren är gift eller lever i
ett samboförhållande är beloppet 430,54
euro i månaden.

Full folkpension är 506,35 euro i månaden. Om pensionstagaren är gift eller lever i
ett samboförhållande är beloppet 449,13
euro i månaden.

22 §

22 §

Pensionsinkomster som inverkar på folkpensionen

Pensionsinkomster som inverkar på folkpensionen

——————————————
Förtida ålderspension från arbetspensionssystemet beaktas som inkomst utan
förtidsminskning.
——————————————

——————————————
Förtida ålderspension från arbetspensionssystemet enligt de lagar som nämns i
denna lags 6 § 1 mom. beaktas som inkomst
utan förtidsminskning.
——————————————

24 §

24 §

Justering av folkpensionen

Justering av folkpensionen

Folkpensionen justeras, om
——————————————
3) folkpensionstagaren inte längre har
gemensamt hushåll med sin make eller
maka av de orsaker som nämns i 5 §
2 mom.
——————————————

Folkpensionen justeras, om
——————————————
3) folkpensionstagaren flyttar ifrån sin
make eller maka och inte längre har gemensamt hushåll med sin make eller maka.

28 §

28 §

Begynnelsepension

Begynnelsepension

En efterlevande make har rätt till begynnelsepension, som betalas för sex månader
till ett belopp av 242,56 euro i månaden.
——————————————

En efterlevande make har rätt till begynnelsepension, som betalas för sex månader
till ett belopp av 261,15 euro i månaden.
——————————————

——————————————
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Föreslagen lydelse

30 §

30 §

Fortsättningspensionens belopp

Fortsättningspensionens belopp

——————————————
Fortsättningspensionens fulla kompletteringsbelopp är 405,96 euro i månaden. Om
pensionstagaren är gift eller lever i ett samboförhållande är beloppet 348,74 euro i
månaden.

——————————————
Fortsättningspensionens fulla kompletteringsbelopp är 424,55 euro i månaden. Om
pensionstagaren är gift eller lever i ett samboförhållande är beloppet 367,33 euro i
månaden.

33 §

33 §

Årsinkomster som inverkar på fortsättningspensionens kompletteringsbelopp

Årsinkomster som inverkar på fortsättningspensionens kompletteringsbelopp

Vid beräkningen av kompletteringsbeloppet beaktas som årsinkomst till den efterlevande maken utgående fortlöpande eller årligen återkommande
——————————————
3) arbetsinkomster enligt 34 § och därmed
jämförbara inkomster, av vilka 60 procent
beaktas,
——————————————

Vid beräkningen av kompletteringsbeloppet beaktas som årsinkomst till den efterlevande maken utgående fortlöpande eller årligen återkommande
——————————————
3) arbetsinkomster enligt 34 § och därmed
jämförbara inkomster, av vilka 60 procent
beaktas, med undantag för arbetsinkomster
enligt 34 § 1 mom. 2 punkten, som beaktas
till fastställt belopp,
——————————————

34 §

34 §

Arbetsinkomst som påverkar fortsättningspensionens kompletteringsbelopp och med
sådan arbetsinkomst jämförbar inkomst

Arbetsinkomst som påverkar fortsättningspensionens kompletteringsbelopp och med
sådan arbetsinkomst jämförbar inkomst

Arbetsinkomster är löneinkomster samt
den del av inkomsten av rörelse, yrke,
gårdsbruk eller någon annan förvärvsverksamhet som skall betraktas som ersättning
för det arbete som har utförts inom förvärvsverksamheten.

Arbetsinkomster är
1) löneinkomster,
2) arbetsinkomster som fastställts i enlighet med lagen om pension för företagare
och lagen om pension för lantbruksföretagare, samt
3) inkomst av någon annan förvärvsverksamhet som skall betraktas som skälig ersättning för det arbete som har utförts inom
förvärvsverksamheten.

——————————————

——————————————
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52 §

52 §
Barnförhöjningens belopp
——————————————
Barnförhöjning betalas inte om dess månatliga belopp understiger 5,38 euro.

56 §

56 §

Ansökan om och anmälningsskyldighet i
fråga om pension

Ansökan om och anmälningsskyldighet i
fråga om pension

Av en ansökan om pension skall framgå
——————————————
2) de perioder som sökanden har varit bosatt och arbetat i Finland och utomlands,

Av en ansökan om pension skall framgå
——————————————
2) den period som sökanden har varit bosatt och arbetat i Finland och utomlands,
samt
3) uppgifter om sökandens pensionsinkomster.

3) uppgifter om sökandens pensionsinkomster, samt
4) uppgifter om när fortgående institutionsvård enligt 5 § 3 mom. har inletts och
upphört för sökanden.
Den som får ålderspension skall till Folkpensionsanstalten anmäla
——————————————
4) adressförändring, flyttning utomlands
och återflyttning till Finland,
5) förändringar i de pensionsinkomster
som inverkar på pensionen, och
6) inledande och upphörande av fortgående institutionsvård enligt 5 § 3 mom.
——————————————

Den som får pension skall till Folkpensionsanstalten anmäla
——————————————
4) adressförändring, flyttning utomlands
och återflyttning till Finland, samt
5) förändringar i de pensionsinkomster
som inverkar på pensionen.
——————————————

58 §

58 §

Ansökan om och anmälningsskyldighet i
fråga om efterlevandepension

Ansökan om och anmälningsskyldighet i
fråga om efterlevandepension

Av en ansökan om efterlevandepension
skall framgå
——————————————
4) uppgifter om förvärvsinkomster och
andra inkomster som inverkar på efterlevandepensionen,
5) uppgifter om pensioner som förmånslåtaren hade fått eller ansökt om, och
6) uppgifter om när fortgående institu-

Av en ansökan om efterlevandepension
skall framgå
——————————————
4) uppgifter om förvärvsinkomster och
andra inkomster som inverkar på efterlevandepensionen, samt
5) uppgifter om pensioner som förmånslåtaren hade fått eller ansökt om.

76
Ikraftträdande lydelse

RP 95/2007 rd
Föreslagen lydelse

tionsvård enligt 5 § 3 mom. har inletts och
upphört för den efterlevande maken.
——————————————

——————————————

68 §

68 §

Särskilda bestämmelser om betalning av
barnpension
Om inte intressebevakaren för ett minderårigt barn som får barnpension har
vårdnaden om barnet, kan barnpensionen
betalas till barnets vårdnadshavare. Innan
pensionen betalas ut till barnets vårdnadshavare skall Folkpensionsanstalten höra
det organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen, barnets intressebevakare och
barnet, om det fyllt 15 år.
Om barnet har fyllt 15 år kan barnpensionen med intressebevakarens samtycke
betalas till barnet.
Barnpensionen kan betalas till det organ
som avses i 1 mom. eller med organets samtycke också till någon annan person, om det
kan äventyra barnets försörjning att barnpensionen betalas till den som har rätt att
lyfta den.
73 §

(upphävs)

73 §
Temporärt avbrott i utbetalningen
——————————————
Utbetalningen av en förmån kan avbrytas
temporärt om förmånstagare inte på begäran anger en betalningsadress.
——————————————

85 §

85 §

Uppgifter av myndigheter samt pensionsoch försäkringsanstalter

Uppgifter av myndigheter samt pensionsoch försäkringsanstalter

——————————————
För skötseln av de förmåner som Folkpensionsanstalten ålagts att verkställa har
den dessutom utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i

——————————————
För skötseln av de förmåner som Folkpensionsanstalten ålagts att verkställa har
den dessutom utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i
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fråga om erhållande av uppgifter rätt att av
skatteförvaltningen årligen få följande nödvändiga uppgifter med tillhörande identifieringsuppgifter i fråga om fysiska personer:
——————————————
6) uppgifter om antalet offentligt noterade
aktier och andelar i placeringsfonder enligt
4 § i lagen om värdering av tillgångar vid
beskattningen,
——————————————
8) uppgifter om i lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda arbetsinkomster
fastställda för respektive år, samt
——————————————

fråga om erhållande av uppgifter rätt att av
skatteförvaltningen årligen få följande nödvändiga uppgifter med tillhörande identifieringsuppgifter i fråga om fysiska personer:
——————————————
6) uppgifter om antalet offentligt noterade
aktier och andelar i placeringsfonder enligt
4 § i lagen om värdering av tillgångar vid
beskattningen (1142/2005),
——————————————
8) uppgifter om i lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda arbetsinkomster
fastställda för respektive år, samt
——————————————

88 §

88 §

Uppgifter om institutionsvård och fängelsestraff

Uppgifter om fängelsestraff

För verkställigheten av förmåner enligt
denna lag skall inrättningar enligt 5 § 3 och
4 mom. i denna lag och organ enligt 6 § i
socialvårdslagen utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i
fråga om erhållande av uppgifter underrätta Folkpensionsanstalten om att en förmånstagare blivit intagen för institutionsvård och om att vården har upphört. Uppgifter skall lämnas om sådan vård som kan
uppskattas pågå minst tre månader eller
som har pågått i två månader och alltjämt
fortsätter.
För verkställigheten av förmåner enligt
denna lag skall fängelser utan hinder av
sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter underrätta Folkpensionsanstalten om
när ett straff börjar, när en person friges
samt när frihet på prov börjar och avbryts.
Uppgifter skall lämnas om förmånstagare
som har börjat avtjäna ett över tre månader
långt fängelsestraff eller ett förvandlingsstraff för böter som skall avtjänas utöver
det. Uppgifter skall också lämnas då häktningstiden omedelbart före straffverkställigheten dras av från straffet och den sam-

För verkställigheten av förmåner enligt
denna lag skall fängelser utan hinder av
sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter underrätta Folkpensionsanstalten om
när ett straff börjar, när en person friges
samt när frihet på prov börjar och avbryts.
Uppgifter skall lämnas om förmånstagare
som har börjat avtjäna ett över tre månader
långt fängelsestraff eller ett förvandlingsstraff för böter som skall avtjänas utöver
det. Uppgifter skall också lämnas då häktningstiden omedelbart före straffverkställigheten dras av från straffet och den sam-
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manräknade tiden för avdraget och straffverkställigheten överstiger tre månader.
Folkpensionsanstalten har rätt att få de
uppgifter som nämns i denna paragraf avgiftsfritt.

manräknade tiden för avdraget och straffverkställigheten överstiger tre månader.
Folkpensionsanstalten har rätt att få de
uppgifter som nämns i denna paragraf avgiftsfritt.

89 §

89 §

Uppgifter för förhandlingsförfarande avseende institutionsvård
För det förhandlingsförfarande som avses
i 5 § 5 mom. har Folkpensionsanstalten
utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att på begäran avgiftsfritt få de uppgifter som är nödvändiga
för avgörande av ett ärende och som gäller
verksamhetsenhetens verksamhet, lokaler,
antalet anställda, innehållet i vården, dess
art och omfattning, avtal som ingåtts om
vården och ersättning som betalas för vården.
Folkpensionsanstalten har dessutom rätt
att vid nämnda förhandlingsförfarande på
begäran få för avgörandet nödvändiga sekretessbelagda uppgifter ur journalhandlingarna, uppgifter om hälsotillståndet för
den som får vård samt om hans eller hennes
läkemedel och inkomster av kommunens social- och hälsovårdsmyndigheter och inrättningar eller av berörda statliga eller
privata verksamhetsenhet för hälso- och
sjukvård.
Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om
Folkpensionsanstaltens rätt att få sekretessbelagda uppgifter gäller även socialoch hälsovårdsministeriet.

(upphävs)

94 §

94 §

Teknisk anslutning

Teknisk anslutning

——————————————
Vad som i denna paragraf bestäms om
öppnande av en teknisk anslutning och
lämnande av uppgifter med hjälp av den

——————————————
Vad som i denna paragraf bestäms om
öppnande av en teknisk anslutning och lämnande av uppgifter med hjälp av den gäller
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gäller även Folkpensionsanstaltens rätt att
med hjälp av en teknisk anslutning få sekretessbelagda personuppgifter enligt 85 § och
86 § 1 mom. 1–6 punkten samt 86 §
2 mom., till den del det gäller en i 2 §
4 punkten i lagen om patientens ställning
och rättigheter avsedd verksamhetsenhet för
hälso- och sjukvård eller en socialserviceproducent eller någon annan vårdinrättning.
Detsamma gäller sekretessbelagda uppgifter
enligt 87 och 89 §.
——————————————

även Folkpensionsanstaltens rätt att med
hjälp av en teknisk anslutning få sekretessbelagda personuppgifter enligt 85 § och
86 § 1 mom. 1–6 punkten samt 86 §
2 mom., till den del det gäller en i 2 §
4 punkten i lagen om patientens ställning
och rättigheter avsedd verksamhetsenhet för
hälso- och sjukvård eller en socialserviceproducent eller någon annan vårdinrättning.
Detsamma gäller sekretessbelagda uppgifter
enligt 87 §.
——————————————

108 §

108 §

Minskning av pension på grund av institutionsvård
Om en folkpensionstagare eller en mottagare av efterlevandepension fortgående får
offentlig institutionsvård enligt 5 § 3 och
4 mom. minskas pensionen när vården har
varat i tre månader enligt följande:
1) av folkpensionen betalas inte den del
som överstiger 256,36 euro i månaden och
för en gift eller samboende folkpensionstagare betalas inte den del som överstiger
231,76 euro i månaden,
2) av efterlevandepensionens kompletteringsbelopp betalas inte den del som överstiger 174,56 euro i månaden och för en gift
eller samboende mottagare av efterlevandepensionens kompletteringsbelopp betalas
inte den del som överstiger 149,96 euro i
månaden.
Pensionen betalas till oförminskat belopp
till utgången av den månad under vilken institutionsvården har varat tre månader.
Om ålderspensionen har skjutits upp eller
tidigarelagts enligt 10 § 2 och 3 mom., höjs
eller minskas beloppen enligt 1 mom. på
motsvarande sätt.
Om den som fortgående får offentlig institutionsvård får bostadsbidrag för pensionstagare, betalas pensionen dock till oförminskat belopp till utgången av den månad
under vilken institutionsvården har varat

(upphävs)
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nio månader.
Pensionen betalas till oförminskat belopp
från ingången av månaden efter den under
vilken institutionsvården upphörde, om institutionsvården upphör den sextonde dagen
i månaden eller senare. I annat fall betalas
pensionen till oförminskat belopp från ingången av den månad under vilken institutionsvården upphörde.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Folkpension och efterlevandepensionens
kompletteringsbelopp som betalas vid
ikraftträdandet omvandlas så att de från
den 1 januari 2008 betalas enligt denna
lag. Omvandlingen görs utan ansökan och
beslut om omvandling av pensionen meddelas på pensionstagarens begäran.
De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som
betalades ut i 2001 har beräknats.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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Lag
om ändring av lagen om införande av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 11 maj 2007 om införande av folkpensionslagen (569/2007) 15 §,
ändras 1 § 4 och 6 mom., 2 § 4 mom., 3 § 2 mom., rubriken för 4 §, 4 § 1 mom. 8 § 1 mom.
1, 2 och 4 punkten samt 2 mom., 9 § 10 § 1 mom. och 14 § 1 mom. samt
fogas till 10 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2, 3 och 4 mom. blir 3, 4 och 5 mom., som
följer:
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1§

1§

Folkpensionslagens ikraftträdande

Folkpensionslagens ikraftträdande

——————————————
Folkpension som med stöd av lagen om
allmän dyrortsklassificering av kommunerna (955/1973) och förordningen om allmän
dyrortsklassificering
av
kommunerna
(1230/2005) betalas i enlighet med dyrortsklass II när folkpensionslagen träder i kraft
omvandlas från den 1 januari 2008 så att
den betalas enligt 19 och 108 § i folkpensionslagen samt efterlevandepensionens
kompletteringsbelopp på motsvarande sätt
så att det betalas enligt 30 och 108 § i folkpensionslagen.
——————————————
Familjepension som betalas när folkpensionslagen träder i kraft omvandlas från den
1 januari 2008 till att motsvara folkpensionslagen så att kalkylerad avkastning på
skog och sådan beräknad inkomst av egendom som avses i 15 b § 2 mom. i familjepensionslagen inte beaktas som inkomst när
det gäller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp.

——————————————
Folkpension och efterlevandepensionens
kompletteringsbelopp som med stöd av lagen om allmän dyrortsklassificering av
kommunerna (955/1973) och förordningen
om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (1230/2005) betalas i enlighet med
dyrortsklass II när folkpensionslagen träder
i kraft omvandlas från den 1 januari 2008 så
att de betalas enligt folkpensionslagen.

——————————————

——————————————
Familjepension som betalas när folkpensionslagen träder i kraft omvandlas från den
1 januari 2008 till att motsvara folkpensionslagen så att
1) kalkylerad avkastning på skog och sådan beräknad inkomst av egendom som avses i 15 b § 2 mom. i familjepensionslagen
inte beaktas som inkomst när det gäller efterlevandepensionens
kompletteringsbelopp, och så att
2) familjepensionens kompletteringsbelopp till barn betalas i enlighet med 42 § 2
mom. och 43 § 1 mom. i folkpensionslagen.
——————————————
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2§

2§

Arbetslöshetspension

Arbetslöshetspension

——————————————
I fråga om arbetslöshetspension tillämpas
i övrigt bestämmelserna om definitioner
och tillämpningsområde i 3–9 §, grunderna
för fastställande av folkpension i 4 kap.,
verkställighet i 54 och 55 §, 56 § 1 och
4 mom. samt 62–64, 67 och 69–76 §, ändringssökande i 12 kap., erhållande, utlämnande och hemlighållande av uppgifter i
13 kap., finansiering i 14 kap. och förhöjning för dröjsmålstiden, institutionsvård,
indexbindning, avrundning av beloppen
samt utmätnings- och överföringsförbud i
15 kap. i folkpensionslagen.
——————————————

——————————————
I fråga om arbetslöshetspension tillämpas
i övrigt bestämmelserna om definitioner
och tillämpningsområde i 3–9 §, grunderna
för fastställande av folkpension i 4 kap.,
verkställighet i 54 och 55 §, 56 § 1 och
4 mom. samt 62–64, 67 och 69–76 §, ändringssökande i 12 kap., erhållande, utlämnande och hemlighållande av uppgifter i 13
kap., finansiering i 14 kap. och förhöjning
för dröjsmålstiden, indexbindning, avrundning av beloppen samt utmätnings- och
överföringsförbud i 15 kap. i folkpensionslagen.
——————————————

3§

3§

Individuell förtidspension

Individuell förtidspension

——————————————
I fråga om individuell förtidspension tilllämpas i övrigt bestämmelserna om definitioner och tillämpningsområde i 3–9 §,
grunderna för fastställande av folkpension i
4 kap., verkställighet i 54, 55, 57, 61–67
och 69–76 §, ändringssökande i 12 kap., erhållande, utlämnande och hemlighållande
av uppgifter i 13 kap., finansiering i 14 kap.
och förhöjning för dröjsmålstiden, institutionsvård, indexbindning, avrundning av
beloppen samt utmätnings- och överföringsförbud i 15 kap. i folkpensionslagen.
——————————————

——————————————
I fråga om individuell förtidspension tilllämpas i övrigt bestämmelserna om definitioner och tillämpningsområde i 3–9 §,
grunderna för fastställande av folkpension i
4 kap., verkställighet i 54, 55, 57, 61–67
och 69–76 §, ändringssökande i 12 kap., erhållande, utlämnande och hemlighållande
av uppgifter i 13 kap., finansiering i 14 kap.
och förhöjning för dröjsmålstiden, indexbindning, avrundning av beloppen samt utmätnings- och överföringsförbud i 15 kap. i
folkpensionslagen.
——————————————

4§

4§

Rätt till efterlevandepension för efterlevande makar födda före den 1 juli 1950

Rätt till efterlevandepension för efterlevande makar födda den 1 juli 1950 eller tidigare

Rätt till efterlevandepension har en efterlevande make som är född den 1 juli 1950
eller tidigare, om

Rätt till efterlevandepension har en efterlevande make som är född den 1 juli 1950
eller tidigare, om
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1) han eller hon den 1 juli 1990 eller från
ett tidigare datum var gift med förmånslåtaren,
2) äktenskapet hade ingåtts innan förmånslåtaren hade fyllt 65 år, och
3) äktenskapet vid förmånslåtarens död
hade varat minst tre år.

1) han eller hon vid förmånslåtarens död
hade fyllt 40 år,
2) äktenskapet hade ingåtts den 1 juli
1990 eller tidigare,

——————————————

3) äktenskapet hade ingåtts innan förmånslåtaren hade fyllt 65 år, och
4) äktenskapet vid förmånslåtarens död
hade varat minst tre år.
——————————————

8§

8§

Arbetspension som beaktas som inkomst
när pensionsfallet inträffat före den 1 juli
1975

Arbetspension som beaktas som inkomst
när pensionsfallet inträffat före den 1 juli
1975

Vid beräkning av folkpensionen och efterlevandepensionens kompletteringsbelopp
beaktas som inkomst sammanlagt högt
5 550 euro om året av på pensionsfall som
har inträffat före den 1 juli 1975 grundad
1) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas i enlighet med minimivillkoren i 1961 års lag om pension för arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) eller lagen om pension
för företagare (468/1969),
2) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas enligt lagen om pension
för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) eller lagen om sjömanspensioner (72/1956),
——————————————
4) i 8 § 4 mom. 3–9 punkten i 1961 års
lag om pension för arbetstagare nämnd ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension,
till den del den inte för var och en av pensionerna överstiger 1/9 procent av den pensionsgrundande lönen för varje månad som
har beaktats när pensionen fastställdes,
dock inte för flera än 360 månader.
Pension som avses i 1 mom. 4 punkten
beaktas i övrigt i sin helhet som inkomst i
folkpensionen.

Vid beräkning av folkpensionen och efterlevandepensionens kompletteringsbelopp
beaktas som inkomst sammanlagt högt
5 550 euro om året av på pensionsfall som
har inträffat före den 1 juli 1975 grundad
1) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas i enlighet med minimivillkoren i 1961 års lag om pension för arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) eller lagen om pension
för företagare (468/1969),
2) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas enligt 1961 års lag om
pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) eller lagen om
sjömanspensioner (72/1956),
——————————————
4) i 8 § 4 mom. 3–9 punkten i 1961 års
lag om pension för arbetstagare nämnd ålders-, sjuk- eller arbetslöshetspension, till
den del den inte för var och en av pensionerna överstiger 1/9 procent av den pensionsgrundande lönen för varje månad som
har beaktats när pensionen fastställdes,
dock inte för flera än 360 månader.
Pension som avses i 1 mom. 4 punkten
beaktas i övrigt i sin helhet som inkomst i
folkpensionen och i efterlevandepensionens
kompletteringsbelopp.
——————————————

——————————————
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9§

9§

Arbetspension som beaktas som inkomst
när det gäller folkpension och efterlevandepensionens kompletteringsbelopp som
börjar den 1 januari 2005 eller senare

Arbetspension som beaktas som inkomst
när det gäller folkpension och efterlevandepensionens kompletteringsbelopp som
börjar eller justeras den 1 januari 2005 eller senare

Om en ålderspension från arbetspensionssystemet enligt 22 § 1 mom. 1 punkten i
folkpensionslagen har börjat den 1 januari
2005 eller senare och pensionstagaren har
fyllt 63 år senast den 31 december 2004,
beaktas som inkomst den arbetspension
som intjänats före den 31 december 2004.
Om folkpension eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp har börjat eller
justerats den 1 januari 2005 eller senare,
beaktas ålderspension från arbetspensionssystemet enligt 22 § 1 mom. 1 punkten i
folkpensionslagen vilken börjat före den
nämnda tidpunkten som inkomst i enlighet
med de bestämmelser i 1956 års folkpensionslag som gällde när lagen om ändring
av folkpensionslagen (639/2003) trädde i
kraft.

Om en ålderspension från arbetspensionssystemet enligt 6 § 1 mom. 1 punkten i
folkpensionslagen har börjat den 1 januari
2005 eller senare och pensionstagaren har
fyllt 63 år senast den 31 december 2004,
beaktas som inkomst när det gäller folkpension och efterlevandepensionens kompletteringsbelopp den arbetspension som intjänats
före den 31 december 2004.
Om folkpension eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp har börjat eller
justerats den 1 januari 2005 eller senare,
beaktas ålderspension från arbetspensionssystemet enligt 6 § 1 mom. 1 punkten i
folkpensionslagen vilken börjat före den
nämnda tidpunkten som inkomst i enlighet
med de bestämmelser i 1956 års folkpensionslag som gällde när lagen om ändring
av folkpensionslagen (639/2003) trädde i
kraft.

10 §

10 §

Prioriterade pensionsinkomster och vissa
förmåner från utlandet

Prioriterade pensionsinkomster och vissa
förmåner från utlandet

När folkpensionsbeloppet beräknas beaktas inte som inkomst
1)
på
trafikförsäkringslagstiftningen
grundad ersättning för inkomstbortfall som
har börjat betalas ut före den 1 januari 1985
eller ersättning för inkomstbortfall som har
betalats för högst ett år och som betalas på
grund av skada som uppkommit före den
1 januari 1995,
2) olycksfallspension, familjepension, livränta och försörjningspension enligt lagstiftningen om frivillig olycksfallsförsäkring, om förmånen har börjat betalas ut före
den 1 januari 1994.

När folkpensionsbeloppet beräknas beaktas inte som inkomst på trafikförsäkringslagstiftningen grundad ersättning för inkomstbortfall som har börjat betalas ut före
den 1 januari 1985 eller ersättning för inkomstbortfall som har betalats för högst ett
år och som betalas på grund av skada som
uppkommit före den 1 januari 1995.

När folkpensionens och barnpensionens
kompletteringsbelopp beräknas beaktas inte
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som inkomst olycksfallspension enligt 57 § i
lagen om olycksfallsförsäkring, familjepension, livränta och försörjningspension och
inte heller olyckfallspension och familjepension enligt 21 § i lagen om pension för
lantbruksföretagare, om förmånen har börjat betalas ut före den 1 januari 1994.
——————————————
14 §

14 §

Justering av folkpension och efterlevandepension som börjat före den 1 januari 2008

Justering av folkpension och efterlevandepension som börjat före den 1 januari 2008

Om en person får folkpension eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp
när folkpensionslagen träder i kraft och om
grunderna för fastställande av en pension
eller en annan förmån som beaktats som inkomst när det gäller folkpensionen eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp
ändras efter det att denna lag har trätt i
kraft, skall folkpensionen eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp justeras
och pensionen eller förmånen beaktas som
inkomst enligt folkpensionslagen till beloppet vid justeringstidpunkten.

Om en person får folkpension eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp
när folkpensionslagen träder i kraft och om
grunderna för fastställande av en pension
eller en annan förmån som beaktats som inkomst när det gäller folkpensionen eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp
ändras efter det att denna lag har trätt i
kraft, skall folkpensionen eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp justeras
och pensionen eller förmånen beaktas som
inkomst enligt folkpensionslagen till beloppet vid justeringstidpunkten. Om grunderna
för fastställande av en pension eller annan
förmån inte ändrats skall denna när justeringen görs beaktas som inkomst till det tidigare beloppet, likväl justerad med folkpensionsindex.
——————————————

——————————————
15 §
Preskription av fordringar
Bestämmelserna i 75 § 2 mom. i folkpensionslagen tillämpas också på förmåner
som betalats utan grund och på fordringar
som uppkommit före den 1 juni 2004. När
preskriptionstiden för sådana fordringar
räknas ut beaktas också tiden före den 1
juni 2004. Fordringarna preskriberas dock
tidigast tre år efter den nämnda tidpunkten,
om de inte också enligt de bestämmelser
som gällde den 31 december 2003 preskriberas innan dess.

(upphävs)
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———
Denna lag träder i kraft den 20.
Beloppen i 8 § i denna lag motsvarar det
poängtal för folkpensionsindex enligt vilket
beloppet av de folkpensioner som betalades
ut 2001 har beräknats.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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3.

Lag
om ändring av lagen om handikappförmåner

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 11 maj 2007 om handikappförmåner (570/2007) 56 § 12 mom.,
ändras 15 § 2 mom., det inledande stycket i 17 § 2 mom. 27 § och 56 § 6-9 mom., samt
fogas till 31 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom. och till 34 § ett nytt
5 mom., som följer:
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15 §

15 §

Ansökan om handikappförmåner

Ansökan om handikappförmåner

——————————————
Om en person på grund av sjukdom, ålderdom eller någon annan sådan orsak är
oförmögen att själv ansöka om en handikappförmån eller att i övrigt sörja för sina
förmånsrättigheter och om han eller hon
inte har någon intressebevakare, kan en av
Folkpensionsanstalten godkänd nära anhörig eller någon annan som huvudsakligen
har skött personen, i dennes ställe föra talan
i ärenden som gäller handikappförmåner.
När det gäller handikappbidrag för personer
under 16 år kan barnets intressebevakare,
vårdnadshavare eller en annan laglig företrädare göra ansökan.

——————————————
Om en person på grund av sjukdom, ålderdom eller någon annan sådan orsak är
oförmögen att själv ansöka om en handikappförmån eller att i övrigt sörja för sina
förmånsrättigheter och om han eller hon
inte har någon intressebevakare, kan en av
Folkpensionsanstalten godkänd nära anhörig eller någon annan som huvudsakligen
har skött personen, i dennes ställe föra talan
i ärenden som gäller handikappförmåner.
När det gäller handikappbidrag för personer
under 16 år kan barnets intressebevakare,
vårdnadshavare, ett kommunalt organ som
avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen eller
en person i vars vård barnet har placerats
enligt 81 § i barnskyddslagen (417/2007)
göra ansökan.
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17 §

17 §

Ansökan om och anmälningsskyldighet i
fråga om handikappbidrag för personer
under 16 år

Ansökan om och anmälningsskyldighet i
fråga om handikappbidrag för personer
under 16 år

——————————————
Barn som får handikappbidrag för personer under 16 år, intressebevakaren, vårdnadshavaren eller en annan laglig företrädare skall meddela
——————————————

——————————————
Intressebevakaren, vårdnadshavaren eller
en annan person som enligt 15 § 2 mom. i
denna lag har rätt att ansöka om handikappbidrag för ett barn under 16 år skall
meddela
——————————————

27 §

27 §

Särskilda bestämmelser om betalning av
handikappbidrag för personer under 16 år

Särskilda bestämmelser om betalning av
handikappbidrag för personer under 16 år

Om inte intressebevakaren för ett barn
under 16 år som får handikappbidrag har
vårdnaden om barnet, kan handikappbidraget betalas till barnets vårdnadshavare. Innan handikappbidraget betalas till den som
har vårdnaden om barnet skall Folkpensionsanstalten höra det organ som avses i
6 § 1 mom. i socialvårdslagen, barnets intressebevakare och barnet, om det fyllt
15 år. Om det inte av särskilda skäl kan anses ändamålsenligt att handikappbidraget
betalas till barnets intressebevakare eller till
den som har vårdnaden om barnet, kan
Folkpensionsanstalten besluta att handikappbidraget skall betalas till det ovan
nämnda organet eller med dess samtycke
till en lämplig person.

Om ett barn under 16 år inte bor i samma
hushåll som sin intressebevakare kan handikappbidrag betalas till barnets vårdnadshavare eller till en person i vars vård barnets har placerats enligt 81 § i barnskyddslagen. Folkpensionsanstalten skall höra det
organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen och barnets intressebevakare.
Om det inte av särskilda skäl kan anses
ändamålsenligt att handikappbidraget betalas till barnets intressebevakare eller till en
person om avses i 1 mom., kan Folkpensionsanstalten besluta att handikappbidraget
skall betalas till det i 1 mom. nämnda organet eller med dess samtycke till en lämplig
person.

31 §

31 §
Temporärt avbrott i utbetalningen
——————————————
Utbetalningen av en handikappförmån
kan avbrytas temporärt om förmånstagare
inte på begäran anger en betalningsadress.
——————————————
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34 §

34 §
Återkrav
——————————————
Överbetalt handikappbidrag till ett barn
under 16 år återkrävs hos barnets intressebevakare eller hos den till vilken det betalts.

56 §

56 §

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser

——————————————
Om vårdbidrag för pensionstagare med
stöd av 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen (123/1988) har betalats vid den här lagens ikraftträdande, fortsätter utbetalningen
av vårdbidraget på de grunder som gällde
vid ikraftträdandet fram till en justering enligt 32 § eller indragning enligt 33 §.

——————————————
Om vårdbidrag för pensionstagare med
stöd av 3 eller 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen (123/1988) har betalats vid den
här lagens ikraftträdande, fortsätter utbetalningen av vårdbidraget på de grunder som
gällde vid ikraftträdandet fram till en justering enligt 32 § eller indragning enligt 33 §.
Vårdbidrag som avses i detta moment upphör också om förmånstagaren beviljas handikappbidrag eller om handikappbidraget
justeras.
Om handikappbidrag motsvarande invalidpenning har betalats med stöd av 11 §
2 mom. i lagen om handikappbidrag, som
gällde vid ikraftträdandet, eller om handikappbidrag har betalats med stöd av 11 §
5 mom. i den nämnda lagen, fortsätter utbetalningen av bidraget fram till en justering
enligt 32 § eller indragning enligt 33 §.
Handikappbidrag som avses i detta moment
upphör också om förmånstagaren beviljas
vårdbidrag eller om vårdbidraget justeras.
Om vårdbidrag för pensionstagare har betalats med stöd av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen (1491/1995), som gällde vid
ikraftträdandet, fortsätter utbetalningen av
vårdbidraget fram till en justering enligt
32 § eller indragning enligt 33 §. Vårdbidrag som avses i detta moment upphör ock-

Om handikappbidrag motsvarande invalidpenning har betalats med stöd av 11 §
2 mom. i lagen om handikappbidrag, som
gällde vid ikraftträdandet, eller om handikappbidrag har betalats med stöd av 11 §
5 mom. i den nämnda lagen, fortsätter utbetalningen av bidraget fram till en justering
enligt 32 § eller indragning enligt 33 §.
Om vårdbidrag för pensionstagare har betalats med stöd av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen (1491/1995), som gällde vid
ikraftträdandet, fortsätter utbetalningen av
vårdbidraget fram till en justering enligt
32 § eller indragning enligt 33 §.
Om vårdbidrag för pensionstagare har betalats med stöd av 6 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen (979/1996), som gällde vid
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ikraftträdandet, fortsätter utbetalningen av
vårdbidraget fram till en justering enligt
32 § eller indragning enligt 33 §.

Bestämmelserna i 34 § 2 mom. och 35 § i
denna lag tillämpas också på före den 1
juni 2004 grundlöst utbetalda förmåner och
uppkomna fordringar. När preskriptionstiden för sådana fordringar räknas ut beaktas även tiden före den 1 juni 2004. Fordringarna preskriberas dock tidigast tre år
efter nämnda tidpunkt, om de inte preskriberas innan dess också enligt de bestämmelser som gällde den 31 december 2003.

så om förmånstagaren beviljas handikappbidrag eller om handikappbidraget justeras.
Om vårdbidrag för pensionstagare har betalats med stöd av 6 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen (979/1996), som gällde vid
ikraftträdandet, fortsätter utbetalningen av
vårdbidraget fram till en justering enligt
32 § eller indragning enligt 33 §. Vårdbidrag som avses i detta moment upphör också om förmånstagaren beviljas handikappbidrag eller om handikappbidraget justeras.
——————————————

(12 mom. upphävs)
———
Denna lag träder i kraft den 20.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
Om ett beslut om återkrav av handikappbidrag till en person under 16 år har givits
innan denna lag trätt i kraft, skall åtgärderna för att återkräva bidraget fortsättas
enligt beslutet.
———

91

RP 95/2007 rd

4.

Lag
om ändring och temporär ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 11 maj 2007 om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 12 §,
14 § 1 mom. 15 punkten, 17 § 4 mom., 28 § 1 mom. och 48 § 1 mom., och temporärt 17 §
2 mom. 7 punkten, samt
fogas till 31 § ett nytt 2 mom. varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:
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12 §

12 §

Årsinkomst

Årsinkomst

När bostadsbidraget beräknas skall som
årsinkomst beaktas de fortlöpande eller årligen återkommande inkomsterna för sökanden och sökandens make, maka eller
sambo, med undantag för de prioriterade
inkomster som nämns i 14 §.
Ränteinkomster och utdelningar beaktas
som inkomst, om sökandens eller sökandens makes, makas eller sambos personliga
ränteinkomster och utdelningar sammanlagt
överstiger 60 euro om året. När ränteinkomsterna bedöms skall 2 000 euro dras av
som disponibla medel från kontomedlen.
När det gäller makar och sambor görs avdraget separat från bådas kontomedel.
Som inkomst av skogsbruk beaktas den
enligt 7 § 2 mom. i lagen om värdering av
tillgångar vid beskattningen (1142/2005)
fastställda genomsnittliga årliga avkastningen för skog multiplicerad med arealen
skog.

När bostadsbidraget beräknas skall som
årsinkomst beaktas de fortlöpande eller årligen återkommande inkomsterna för sökanden och sökandens make, maka eller
sambo, med undantag för de prioriterade
inkomster som nämns i 14 §.
Med avvikelse från vad som föreskrivs i
1 mom.
1) beaktas som företagares och lantbruksföretagares inkomst den enligt lagen om
pension för företagare (1272/2006) och lagen om pension för lantbruksföretagare
(1280/2006) fastställda arbetsinkomsten,
2) beaktas som inkomst av skogsbruk den
enligt 7 § 3 mom. i lagen om värdering av
tillgångar vid beskattningen (1142/2005)
fastställda genomsnittliga årliga avkastningen för skog multiplicerad med arealen
skog.
Ränteinkomster och utdelningar beaktas
som inkomst, om sökandens eller sökandens makes, makas eller sambos personliga
ränteinkomster och utdelningar sammanlagt
överstiger 60 euro om året. När ränteinkomsterna bedöms skall 2 000 euro dras av
som disponibla medel från kontomedlen.
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Som årsinkomst beaktas dessutom åtta
procent av den förmögenhet enligt 13 § från
vilken har dragits av skulder och med vilken sökandens förmögenhet överstiger
13 205 euro eller makarnas eller sambornas
förmögenhet överstiger 21 128 euro.
Från årsinkomsten avdras räntor på skulder med undantag för räntor på skulder för
anskaffning eller renovering av en bostad i
eget bruk och räntor på konsumtionskrediter.

När det gäller makar och sambor görs avdraget separat från bådas kontomedel.
Som årsinkomst beaktas dessutom åtta
procent av den förmögenhet enligt 13 § från
vilken har dragits av skulder och med vilken sökandens förmögenhet överstiger
13 205 euro eller makarnas eller sambornas
förmögenhet överstiger 21 128 euro.
Från årsinkomsten avdras räntor på skulder med undantag för räntor som enligt 5 §
3 och 4 punkten hänför sig till en bostad i
eget bruk, räntor på konsumtionskrediter
och räntor på dödsbons skulder.

14 §

14 §

Prioriterade inkomster

Prioriterade inkomster

När bostadsbidraget beräknas skall som
årsinkomst inte beaktas sökandens och sökandens makes, makas eller sambos
——————————————
15) förmåner från utlandet som motsvarar
förmånerna enligt 1–14 punkten, eller
——————————————

När bostadsbidraget beräknas skall som
årsinkomst inte beaktas sökandens och sökandens makes, makas eller sambos
——————————————
15) förmåner från utlandet som motsvarar
förmånerna enligt 2–14 punkten, eller
——————————————

17 §

17 §

Justering av bostadsbidraget

Justering av bostadsbidraget

——————————————
Bostadsbidraget justeras också när
——————————————
7) den årsinkomst som påverkar bostadsbidraget har stigit med minst 734 euro eller
sjunkit med minst 367 euro (betydande förändring av årsinkomsten) jämfört med den
gräns för tilläggssjälvriskandelen som
nämns i 11 § 3 mom. eller den årsinkomst
förhöjd med folkpensionsindex på basis av
vilken bostadsbidraget har beräknats, eller
——————————————
Om en förändring har skett den första dagen i en kalendermånad, justeras bostadsbidraget från ingången av den månaden. I an-

——————————————
Bostadsbidraget justeras också när
——————————————
7) den årsinkomst som påverkar bostadsbidraget har stigit med minst 1 022 euro eller sjunkit med minst 367 euro (betydande
förändring av årsinkomsten) jämfört med
den gräns för tilläggssjälvriskandelen som
nämns i 11 § 3 mom. eller den årsinkomst
förhöjd med folkpensionsindex på basis av
vilken bostadsbidraget har beräknats, eller
——————————————
Om en förändring har skett den första dagen i en kalendermånad, justeras bostadsbidraget från ingången av den månaden. I an-
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nat fall justeras bostadsbidraget från ingången av den månad som följer på förändringen. Det sistnämnda förfarandet tillämpas alltid när bostadsbidraget justeras med
anledning av att bidragstagarens äktenskap
har upplösts eller samboförhållande har avslutat när bidragstagarens make, maka eller
sambo har avlidit.
——————————————

nat fall justeras bostadsbidraget från ingången av den månad som följer på förändringen. Bostadsbidraget justeras alltid från
ingången av följande månad då ett barn
som påverkar bostadsbidraget fyller 18 år
eller då bidragstagarens äktenskap upplöses eller då bidragstagarens samboförhållande upphör till följd av att sambon har
avlidit.
——————————————

28 §

28 §

Betalning till ett kommunalt organ

Betalning till ett kommunalt organ

Folkpensionsanstalten kan besluta att bostadsbidrag skall betalas till ett sådant organ
i den kommun där bidragstagaren är bosatt
som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen
för att användas för sänkning av boendekostnaderna för bidragstagaren och de personer som avses i 9 § 2 mom. 1 punkten,
om det kan äventyra försörjningen för bidragstagaren eller hans eller hennes familjemedlemmar att bostadsbidraget betalas till
bidragstagaren själv. Bostadsbidrag som har
betalats på detta sätt får inte i strid med bidragstagarens uttryckliga samtycke användas för något annat ändamål än sänkning av
boendekostnaderna under den månad för
vilken bostadsbidraget har betalats ut.
——————————————

Folkpensionsanstalten kan besluta att bostadsbidrag skall betalas till ett sådant organ
i den kommun där bidragstagaren är bosatt
som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen
för att användas för sänkning av boendeutgifterna för bidragstagaren och de personer
som avses i 9 § 2 mom. 1 punkten, om det
kan äventyra försörjningen för bidragstagaren eller hans eller hennes familjemedlemmar att bostadsbidraget betalas till bidragstagaren själv. Bostadsbidrag som har
betalats på detta sätt får inte i strid med bidragstagarens uttryckliga samtycke användas för något annat ändamål än sänkning av
boendeutgifterna under den månad för vilken bostadsbidraget har betalats ut.
——————————————

31 §

31 §
Temporärt avbrott i utbetalningen
——————————————
Utbetalningen av pensionstagarens bostadsbidrag kan avbrytas temporärt om
förmånstagaren inte på begäran anger en
betalningsadress.
——————————————
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48 §

48 §

Teknisk anslutning

Teknisk anslutning

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom.
i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten rätt att på de villkor som anges i
det momentet med hjälp av en teknisk anslutning få sekretessbelagda uppgifter enligt
43 § 1 mom. 5 och 6 punkten och 44 §.
——————————————

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom.
i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten rätt att på de villkor som anges i
det momentet med hjälp av en teknisk anslutning få sekretessbelagda uppgifter enligt
43 § 1 mom. och 44 §.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2008. Lagens 17 § 2 mom. 7 punkten gäller
till utgången av 2009.
Beloppen i 17 § 2 mom. 7 punkten i denna
lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut i januari 2001
har beräknats. På det belopp varmed årsinkomsterna tillämpas dock inte 53 § 1 mom.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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Lag
om ändring av 9 a och 17 § i lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/1977) 17 § 2 mom. sådant det lyder i lag 685/2002, och
ändras 9 a § 5 mom., sådant det lyder i lag 575/2007, som följer:
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9a§
——————————————
Om en pensionstagares folkpension skall
minskas enligt 108 § 1 mom. 1 punkten i
folkpensionslagen på grund av institutionsvård, beräknas det extra fronttillägget dock
på den oförminskade folkpensionen. Om
folkpensionen i enlighet med 21 § i folkpensionslagen har avvägts enligt den tid
som den försäkrade har varit bosatt i Finland, beräknas det extra fronttillägget på
den oavvägda folkpensionen.

9a§
——————————————
Om folkpensionen i enlighet med 21 § i
folkpensionslagen har avvägts enligt den tid
som den försäkrade har varit bosatt i Finland, beräknas det extra fronttillägget på
den oavvägda folkpensionen.

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

17 §
——————————————
För att utreda rätten till fronttillägg har
Folkpensionsanstalten rätt att av militärmyndigheterna,
veteranteckensnämnden
och Krigsarkivet avgiftsfritt få uppgifter om
i 9 § avsedda tecken och intyg. Samma rätt
har även besvärsinstanserna enligt denna
lag.

17 §
(upphävs)

———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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6.

Lag
om upphävande av 10 § 3 mom. i lagen om betalning av fronttillägg utomlands

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
1§
Genom denna lag upphävs 10 § 3 mom. i
lagen av den 25 november 1988 (988/1988)
om betalning av fronttillägg utomlands,
sådant momentet lyder i lag 686/2002.

10 §
——————————————
För att utreda rätten till fronttillägg har
Folkpensionsanstalten rätt att av militärmyndigheterna,
veteranteckensnämnden
och Krigsarkivet få uppgifter om i 1 § avsedda tecken och intyg. Samma rätt har
även besvärsinstanserna enligt denna lag.

10 §
(upphävs)

2§
Denna lag träder i kraft den
———

20 .
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7.

Lag
om ändring av lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 28 januari 2005 om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa
(39/2005) 6 § 1 mom., 8 och 9 § samt 10 § 1 mom.,
av dem 6 § 1 mom. samt 8 och 9 § sådana de lyder i lag 574/2007, som följer:
Ikraftträdande lydelse

Föreslagen lydelse

6§

6§

Beloppet av folkpensionsdelen

Beloppet av folkpensionsdelen

Full folkpensionsdel är 487,76 euro i månaden. Om den som får pensionsstöd är gift
eller lever i ett samboförhållande, är folkpensionsdelens fulla belopp 430,54 euro i
månaden.
——————————————

Full folkpensionsdel är 506,35 euro i månaden. Om den som får pensionsstöd är gift
eller lever i ett samboförhållande, är folkpensionsdelens fulla belopp 449,13 euro i
månaden.
——————————————

8§

8§

Pensionsstöd under institutionsvård och vid
verkställighet av straff

Pensionsstöd under fängelsestraff

I fråga om betalning av pensionsstödets
folkpensionsdel under den tid stödtagaren
är i institutionsvård tillämpas 42 b och 43 §
i folkpensionslagen.
I fråga om betalning av pensionsstöd till
stödtagaren för tiden för verkställighet av
straff tilllämpas 42 § i folkpensionslagen.

I fråga om betalning av pensionsstöd under den tid stödtagaren avtjänar fängelsestraff tillämpas 66 § i folkpensionslagen.

9§

9§

Anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldighet

Den som får pensionsstöd skall underrätta
Folkpensionsanstalten om ingående av äk-

Den som får pensionsstöd skall underrätta
Folkpensionsanstalten om ingående av äk-
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tenskap, upplösning av äktenskap, förändringar som skett i de inkomster som påverkar pensionsstödet, flyttning till utlandet,
ändrad boningskommun, intagning i institutionsvård samt andra förändringar i förhållandena som påverkar pensionsstödet.

tenskap, upplösning av äktenskap, förändringar som skett i de inkomster som påverkar pensionsstödet, flyttning till utlandet,
ändrad boningskommun samt om andra förändringar i förhållanden som påverkar pensionsstödet.

10 §

10 §

Ansökan om pensionsstöd

Ansökan om pensionsstöd

Pensionsstöd söks hos Folkpensionsanstalten med en blankett som fastställts för
ändamålet och godkänts av Folkpensionsanstalten. Den som ansöker om pensionsstöd skall för beviljande och betalning av
pensionsstödet lämna uppgifter om sökandens och makens namn och födelsetid, boningskommun, intagning i institutionsvård
eller i en straffanstalt, sina dagpenningar
och sitt arbetsmarknadsstöd enligt lagen om
utkomstskydd för arbetslösa, utbetalarna av
arbetslöshetsförmåner och sina pensionsinkomster, samt övriga uppgifter som behövs
för betalning av pensionsstödet.
——————————————

Pensionsstöd söks hos Folkpensionsanstalten med en blankett som fastställts för
ändamålet och godkänts av Folkpensionsanstalten. Den som ansöker om pensionsstöd skall för beviljande och betalning av
pensionsstödet lämna uppgifter om sitt och
makens namn och om sin födelsetid, sin
adress, intagning i straffanstalt, sina dagpenningar och sitt arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,
utbetalarna av arbetslöshetsförmåner och
sina pensionsinkomster, samt övriga uppgifter som behövs för betalning av pensionsstödet.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20.
Pensionsstöd som betalas när denna lag
träder i kraft omvandlas från den 1 januari
2008 till att motsvara denna lag.
Beloppen i 6 § i denna lag motsvarar det
poängtal för folkpensionsindex enligt vilket
beloppet av de folkpensioner som betalades
ut 2001 har beräknats.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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8.
Lag
om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 20 december 2002 om särskilt stöd till invandrare (1192/2002) 21 §,
sådan den lyder i lag 575/2007, och
ändras 6 § 2 mom., rubriken för 7 §, 7 § 1 och 2 mom. 11 punkten, 18 § 1 mom. och 33 §
5 mom.,
av dem 6 § 2 mom., i 7 § rubriken och 2 mom. 11 punkten, 18 § 1 mom. samt 33 § 5 mom.
sådana de lyder i lag 575/2007, som följer:

Ikraftträdande lydelse

Föreslagen lydelse

6§

6§

Beloppet av särskilt stöd

Beloppet av särskilt stöd

——————————————
Fullt särskilt stöd är 487,76 euro i månaden. Är den som får särskilt stöd gift, uppgår det fulla stödet till 430,54 euro i månaden.

——————————————
Fullt särskilt stöd är 506,35 euro i månaden. Är den som får särskilt stöd gift, uppgår det fulla stödet till 449,13 euro i månaden.

7§

7§

Inkomster som skall beaktas (årsinkomst)

Inkomster som skall beaktas

När särskilt stöd beviljas beaktas de faktiska disponibla inkomster som personen i
fråga uppskattas erhålla fortlöpande eller
upprepat varje år. Dessutom beaktas makens motsvarande inkomster till den del de
överstiger det fulla beloppet av särskilt stöd
till den som är gift.
Som inkomster beaktas dock inte (prioriterade inkomster)
——————————————
11) förmåner från utlandet som motsvarar
de ovan nämnda förmånerna.
——————————————

När särskilt stöd beviljas beaktas de faktiska disponibla inkomster som personen i
fråga uppskattas erhålla fortlöpande eller
upprepat varje år (årsinkomst). Dessutom
beaktas makens motsvarande inkomster till
den del de överstiger det fulla beloppet av
särskilt stöd till den som är gift.
Som inkomster beaktas dock inte (prioriterade inkomster)
——————————————
11) förmåner från utlandet som motsvarar
de i 7 punkten nämnda förmånerna.
——————————————
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18 §

18 §

Anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldighet

Den som får särskilt stöd skall underrätta
Folkpensionsanstalten om ingående av äktenskap, upplösning av sitt äktenskap, förändringar som skett i hans eller hennes inkomster som påverkar det särskilda stödet,
vistelse utomlands, intagning för institutionsvård samt andra motsvarande uppgifter
som är nödvändiga för utbetalning av det
särskilda stödet.
——————————————

Den som får särskilt stöd skall underrätta
Folkpensionsanstalten om ingående av äktenskap, upplösning av sitt äktenskap, förändringar som skett i hans eller hennes inkomster som påverkar det särskilda stödet,
vistelse utomlands samt om andra motsvarande uppgifter som är nödvändiga för utbetalning av det särskilda stödet.

21 §

21 §

——————————————

Särskilt stöd under institutionsvård
Det särskilda stödet betalas inte när stödtagaren har fått sådan vård som avses i 5 §
i folkpensionslagen över tre månader till
den del stödet, tillsammans med folkpensionen överstiger 256,36 euro per månad eller,
för en stödtagare som är gift, 231,76 euro
per månad.
Om en stödtagare som fortgående får offentlig institutionsvård får bostadsbidrag
enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), betalas det särskilda
stödet dock till oförminskat belopp till utgången av den månad under vilken institutionsvården har varat nio månader.
Förmånen betalas till oförminskat belopp
från ingången av månaden efter den under
vilken institutionsvården upphörde, om institutionsvården upphör den sextonde dagen
i månaden eller senare. I annat fall betalas
förmånen till oförminskat belopp från ingången av den månad under vilken institutionsvården upphörde.

(upphävs)

Ikraftträdande lydelse
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33 §

33 §

Rätt att erhålla uppgifter

Rätt att erhålla uppgifter

——————————————
Utöver denna paragraf iakttas 88 och
89 §, 90 § 3 punkten samt 95 och 96 § i
folkpensionslagen.

——————————————
Utöver denna paragraf iakttas 88 och 89
§, 90 § 3 punkten, 95 och 96 § i folkpensionslagen.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Särskilt stöd som betalas till invandrare
vid ikraftträdandet omvandlas från den 1
januari 2008 i enlighet med 6 § i denna lag.
Omvandlingen görs utan ansökan och beslut om omvandling av det särskilda stödet
meddelas endast på stödtagarens begäran.
Särskilt stöd till en person som när lagen
träder i kraft får folkpension eller i enlighet
med folkpensionslagen efterlevandepensionens kompletteringsbelopp skall räknat från
den 1 januari 2008 justeras i enlighet med
19 § 2 mom. 2 punkten.
Betalningen av särskilt stöd som avbrutits
i enlighet med 21 § återupptas räknat från
den 1 januari 2008. Om det har förflutit
över ett år från det att lagen justerades i
enlighet med 19 §, skall stödet justeras innan betalningen inleds.
Beloppen i 6 § i denna lag motsvarar det
poängtal för folkpensionsindex enligt vilket
beloppet av de folkpensioner som betalades
ut 2001 har beräknats.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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Lag

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om särskilt stöd till
invandrare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 6 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen av den 11 maj 2007 om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare (575/2007), som följer:

Ikraftträdande lydelse

Föreslagen lydelse

——————————————
De belopp som anges i 6, 19 och 21 § i
denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de
folkpensioner som betalades ut 2001 har beräknats.
——————————————

——————————————
De belopp som anges i 6, 9, 19 och 21 § i
denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de
folkpensioner som betalades ut 2001 har beräknats.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .
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10.
Lag
om ändring av 3 och 25 § i lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/1975) 3 § 3 mom. och 25 § 2
mom.,
sådana de lyder, 3 § 3 mom. i lag 580/2007 och 25 § 2 mom. i lag 689/2002, som följer:

Ikraftträdande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
——————————————
Till de i 1 mom. 2 punkten avsedda fasta
månadsinkomsterna räknas femton procent
av de till hushållet hörande personernas
sammanlagda förmögenhet enligt 3 a §, dividerad med tolv till den del som den överstiger det belopp som årligen föreskrivs genom förordning av statsrådet i enlighet med
hushållets storlek. Från förmögenheten avdras skulderna. I de fasta månadsinkomsterna inräknas inte de inkomster om vilka
föreskrivs genom förordning av statsrådet,
inte heller de i 6 § 4 mom. avsedda hyresinkomster som fås av en underhyresgäst. Ränteinkomster och utdelningar beaktas som
inkomster, om ränteinkomsterna och utdelningarna för en medlem i hushållet sammanlagt överstiger fem euro i månaden. När
ränteinkomsterna bedöms skall 2 000 euro
dras av som disponibla medel från kontomedlen för varje medlem av hushållet. Som
inkomst av skogsbruk beaktas den enligt
7 § 2 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) fastställda genomsnittliga årliga avkastningen
för skog multiplicerad med arealen skog.
Då de fasta månadsinkomsterna fastställs
används i brist på annan tillförlitlig utredning det totala beloppet av den berördes
förtjänst- och kapitalinkomster vid den senast verkställda beskattningen.
——————————————

3§
——————————————
Till de i 1 mom. 2 punkten avsedda fasta
månadsinkomsterna räknas femton procent
av de till hushållet hörande personernas
sammanlagda förmögenhet enligt 3 a §, dividerad med tolv till den del som den överstiger det belopp som årligen föreskrivs genom förordning av statsrådet i enlighet med
hushållets storlek. Från förmögenheten avdras skulderna. I de fasta månadsinkomsterna inräknas inte de inkomster om vilka
föreskrivs genom förordning av statsrådet,
inte heller de i 6 § 4 mom. avsedda hyresinkomster som fås av en underhyresgäst. Ränteinkomster och utdelningar beaktas som
inkomster, om ränteinkomsterna och utdelningarna för en medlem i hushållet sammanlagt överstiger fem euro i månaden. När
ränteinkomsterna bedöms skall 2 000 euro
dras av som disponibla medel från kontomedlen för varje medlem av hushållet. Som
inkomst av skogsbruk beaktas den enligt
7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) fastställda genomsnittliga årliga avkastningen
för skog multiplicerad med arealen skog.
Då de fasta månadsinkomsterna fastställs
används i brist på annan tillförlitlig utredning det totala beloppet av den berördes
förtjänst- och kapitalinkomster vid den senast verkställda beskattningen.
——————————————
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25 §
——————————————
Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har på begäran och
utan hinder av sekretessbestämmelserna och
andra begränsningar i fråga om erhållande
av uppgifter också rätt att av penninginstitut
avgiftsfritt få sådana uppgifter om en person som ansöker om eller får bostadsbidrag
eller andra till hushållet hörande personer
samt dödsbon där den som ansöker om eller
får bostadsbidrag eller någon annan till
hushållet hörande är delägare som behövs
för avgörandet av ett ärende, om tillräckliga
uppgifter och utredningar inte kan fås på
annat sätt och om det finns motiverad anledning att misstänka att den som sökt eller
fått en förmån har lämnat otillräckliga eller
otillförlitliga uppgifter och om han eller hon
inte har gett sitt samtycke till att uppgifterna erhålls. Begäran om att få uppgifterna
skall framföras skriftligen och innan begäran framförs skall sökanden eller mottagaren underrättas om detta.

25 §
——————————————
Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har på begäran och
utan hinder av sekretessbestämmelserna och
andra begränsningar i fråga om erhållande
av uppgifter också rätt att av penninginstitut
avgiftsfritt få sådana uppgifter om en person som ansöker om eller får bostadsbidrag
eller andra till hushållet hörande personer
som behövs för avgörandet av ett pensionseller förmånsärende enligt denna lag, om
tillräckliga uppgifter och utredningar inte
kan fås på annat sätt och om det finns motiverad anledning att misstänka att den som
sökt eller fått en förmån har lämnat otillräckliga eller otillförlitliga uppgifter och
om han eller hon inte har gett sitt samtycke
till att uppgifterna erhålls. Begäran om att
få uppgifterna skall framföras skriftligen.
Innan begäran framförs skall sökanden eller
mottagaren underrättas om detta.

———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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Lag
om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
(1293/1994) 19 § 3 mom., sådant det lyder i lag 581/2007, som följer:
Ikraftträdande lydelse

Föreslagen lydelse

19 §
——————————————
Utan hinder av 1 mom. ändras
1) kompletteringsdelen för en person som
får avträdelsestödets kompletteringsdel den
1 juni 2001 från nämnda tidpunkt i överensstämmelse med lagen om ändring av 24
och 42 b § folkpensionslagen (1224/2000),
2) kompletteringsdelen för en person som
får avträdelsestödets kompletteringsdel den
1 mars 2005 från nämnda tidpunkt i överensstämmelse med lagen om ändring av 24
och 42 b § i folkpensionslagen (1023/2004),
3) kompletteringsdelen för en person som
får avträdelsestödets kompletteringsdel den
1 september 2006 från nämnda tidpunkt i
överensstämmelse med lagen om ändring
av 24 och 42 b § i folkpensionslagen
(940/2005), och
4) kompletteringsdelen för en person som
får avträdelsestödets kompletteringsdel den
1 januari 2008 från nämnda tidpunkt i överensstämmelse med 19 § i folkpensionslagen
(568/2007).
——————————————

19 §
——————————————
Utan hinder av 1 mom. ändras kompletteringsdelen för en person som får avträdelsestödets kompletteringsdel den 1 januari
2008 från nämnda tidpunkt i överensstämmelse med 19 § i folkpensionslagen.

——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Avträdelsestödets kompletteringsdel som
avses i denna lag skall omvandlas utan ansökan. På begäran ges ett beslut om omvandlingen. Kompletteringsdelen justeras
inte i samband med omvandlingen.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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13.
Lag
om ändring av 16 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990) 16 § 5 mom. sådant det lyder i lag 582/2007, som följer:

Ikraftträdande lydelse

Föreslagen lydelse

16 §
——————————————
Utan hinder av 1, 3 och 4 mom. ändras
1) kompletteringsdelen för en person som
får generationsväxlingspensionens kompletteringsdel den 1 juni 2001 från nämnda tidpunkt i överensstämmelse med lagen om
ändring av 24 och 42 b § folkpensionslagen
(1224/2000),
2) kompletteringsdelen för en person som
får generationsväxlingspensionens kompletteringsdel den 1 mars 2005 från nämnda
tidpunkt i överensstämmelse med lagen om
ändring av 24 och 42 b § i folkpensionslagen (1023/2004),
3) kompletteringsdelen för en person som
får generationsväxlingspensionens kompletteringsdel den 1 september 2006 från
nämnda tidpunkt i överensstämmelse med
lagen om ändring av 24 och 42 b § i folkpensionslagen (940/2005), och
4) kompletteringsdelen för en person som
får generationsväxlingspensionens kompletteringsdel den 1 januari 2008 från nämnda
tidpunkt i överensstämmelse med 19 § i
folkpensionslagen (568/2007).

16 §
——————————————
Utan hinder av 1, 3 och 4 mom. ändras
kompletteringsdelen för en person som får
generationsväxlingspensionens kompletteringsdel den 1 januari 2008 från nämnda
tidpunkt i överensstämmelse med 19 § i
folkpensionslagen (568/2007).
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———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Generationsväxlingspensionens kompletteringsdel som avses i denna lag skall omvandlas utan ansökan. På begäran ges ett
beslut om omvandlingen. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med omvandlingen.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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14.

Lag
om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) 3 § 2 mom.
3 och 4 punkten, 23 §, 25 § 1 mom. 2 punkten samt 4 och 5 mom., 34 § 1 mom., 55 § 2 mom.
2 punkten, 74 § 5 mom., 76 § 1 mom., 91 § 1 mom., 120 § 1 mom., 131 § 2 mom., 158 §
2 mom. och 159 §,
sådana de lyder, 3 § 2 mom. 3 och 4 punkten samt 25 § 4 mom. i lag 1274/2006 och 120 §
1 mom. i lag 1292/2006, som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
3§

3§

Arbetspensionslagar

Arbetspensionslagar

——————————————
Arbetspensionslagar för den offentliga
sektorn är
——————————————
3) pensionslagen för evangelisk-lutherska
kyrkan (298/1966) och lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska
kyrkan (258/1970),
4) pensionsbestämmelser som grundar sig
på lagen om ortodoxa kyrkosamfundet
(521/1969),
——————————————

——————————————
Arbetspensionslagar för den offentliga
sektorn är
——————————————
3) pensionslagen för evangelisk-lutherska
kyrkan ( / ),

23 §

23 §

Invalidpension efter deltidspension

Invalidpension och ålderspension efter deltidspension

Beviljas en arbetstagare som får deltidspension invalidpension för samma tid för
vilken deltidspension redan betalats, betraktas deltidspensionen som en delbetalning av
invalidpensionen.

4) lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),
——————————————

Beviljas en arbetstagare som får deltidspension invalidpension eller ålderspension
för samma tid för vilken deltidspension redan betalats, betraktas deltidspensionen
som en delbetalning av invalidpensionen eller ålderspensionen.
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25 §

25 §

Rätt till arbetspensionsrehabilitering

Rätt till arbetspensionsrehabilitering

En arbetstagare under 63 år har rätt att få
ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering
för förhindrande av arbetsoförmåga eller
förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan, om
——————————————
2) arbetstagaren har sådana inkomster av
arbete att de inkomster för återstående tid
som avses i 76 § är minst 25 133,40 euro,
och
——————————————
Den i 1 mom. 2 punkten avsedda inkomsten för återstående tid fastställs på samma
sätt som om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten för ansökan
om rehabilitering. När inkomsten bestäms
beaktas dock inte inkomst på basis av vilken
förmån för oavlönad tid fås eller inkomst
som avses i 76 § 4 mom.
Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas
också på rehabilitering av en sådan arbetstagare som är arbetsoförmögen på det sätt
som avses i 35 § 1 mom. I dessa fall fastställs inkomsten för återstående tid på
samma sätt som arbetstagarens invalidpension.

En arbetstagare under 63 år har rätt att få
ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering
för förhindrande av arbetsoförmåga eller
förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan, om
——————————————
2) arbetstagaren under den återstående
granskningstid som avses i 76 § har minst
25 133,40 euro i försäkrade inkomster av
arbete, och
——————————————
Den återstående granskningstid som avses
i 1 mom. 2 fastställs som om arbetstagaren
hade blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten
för ansökan om rehabilitering.
Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas
också på rehabilitering av en sådan arbetstagare som är arbetsoförmögen på det sätt
som avses i 35 § 1 mom. I dessa fall fastställs de inkomster som avses i 1 mom.
2 punkten på samma sätt som inkomsterna
för återstående tid för arbetstagarens invalidpension.

34 §

34 §

Andra bestämmelser om rehabilitering

Andra bestämmelser om rehabilitering

Vad som i denna lag bestäms om sökande
av invalidpension, fastställande på tidigare
grunder, engångsförhöjning, beaktande av
förändringar i löne- och prisnivån, avdrag
av primära förmåner, utbetalning, justering
av invalidpension och ändring av beloppet,
dröjsmålsförhöjning, återkrav, lämnande
och erhållande av uppgifter, sökande av
ändring och anmälningsskyldighet för invalidpensionstagare gäller rehabiliteringspenningen och rehabiliteringstillägget samt
mottagaren av dem, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Vad som i denna lag föreskrivs om sökande av invalidpension, fastställande på
tidigare grunder, engångsförhöjning, beaktande av förändringar i löne- och prisnivån,
avdrag av primära förmåner, utbetalning,
justering av invalidpension och ändring av
beloppet, dröjsmålsförhöjning, återkrav,
lämnande och erhållande av uppgifter, sökande av ändring och anmälningsskyldighet för invalidpensionstagare gäller rehabiliteringspenningen, rehabiliteringstillägget
samt mottagaren av dem, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Grundlöst utbe-
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——————————————

talda kostnadsersättningar för yrkesinriktad rehabilitering kan återkrävas så som i
denna lag föreskrivs om återkrav av grundlöst utbetald pension.
——————————————

55 §

55 §

Efterlevande makes rätt till pension

Efterlevande makes rätt till pension

——————————————
Rätt till efterlevandepension har också en
sådan efterlevande make vars äktenskap
hade ingåtts innan den efterlevande maken
fyllde 50 år och förmånslåtaren 65 år och
äktenskapet hade varat minst fem år, om
——————————————
2) den efterlevande maken vid förmånslåtarens död hade fått invalidpension enligt en
arbetspensionslag eller folkpensionslagen
(347/1956) i minst tre års tid.
——————————————

——————————————
Rätt till efterlevandepension har också en
sådan efterlevande make vars äktenskap
hade ingåtts innan den efterlevande maken
fyllde 50 år och förmånslåtaren 65 år och
äktenskapet hade varat minst fem år, om
——————————————
2) den efterlevande maken vid förmånslåtarens död hade fått invalidpension enligt en
arbetspensionslag eller folkpensionslagen
(568/2007) i minst tre års tid.
——————————————

74 §

74 §

Oavlönad tid som berättigar till pension

Oavlönad tid som berättigar till pension

——————————————
På grundval av inkomst som ligger till
grund för en förmån intjänas inte pension
för den tid för vilken arbetstagaren har erhållit annan pension enligt arbetspensionslagarna än deltidspension eller familjepension.

——————————————
På grundval av inkomst som ligger till
grund för en förmån intjänas inte pension
för den tid för vilken arbetstagaren har erhållit pension enligt arbetspensionslagarna,
en motsvarande utländsk förmån eller en
förmån på grundval av anställning i en internationell organisation eller ett organ
inom Europeiska gemenskaperna. Under tiden för deltids- och familjepension intjänas
likväl pension också på grundval av den inkomst som ligger till grund för förmånen.
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76 §

76 §

Inkomst som pension för återstående tid
grundar sig på

Inkomst som pension för återstående tid
grundar sig på

Den inkomst som pension för återstående
tid grundar sig på (inkomst för återstående
tid) bestäms på grundval av de arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna och de
till grund för i 74 § avsedda förmåner för
oavlönad tid liggande inkomster vilka arbetstagaren har erhållit under de fem kalenderår som föregick det år under vilket arbetsoförmågan började (granskningstid).
Inkomsten för återstående tid är per månad
summan av dessa under granskningstiden
erhållna arbetsinkomster, inkomster som
ligger till grund för förmåner för oavlönad
tid och inkomster som avses i 4 mom., dividerad med sextio.

——————————————

Den inkomst som pension för återstående
tid grundar sig på (inkomst för återstående
tid) bestäms på grundval av de arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna och de
till grund för i 74 § avsedda förmåner för
oavlönad tid liggande inkomster vilka arbetstagaren har erhållit under de fem kalenderår som föregick det år under vilket arbetsoförmågan började (granskningstid). I
inkomsten för återstående tid räknas också
in inkomst som ligger till grund för under
granskningstiden betald invalidpension för
återstående tid samt inkomstsänkning på
grund av deltidspension. Inkomsten för
återstående tid är per månad summan av
dessa under granskningstiden erhållna arbetsinkomster, inkomster som ligger till
grund för förmåner för oavlönad tid, inkomster som invalidpension för återstående
tid grundar sig på, inkomstsänkning på
grund av deltidspension och inkomster som
avses i 4 mom., dividerad med sextio.
——————————————

91 §

91 §

Minskning av efterlevandepension i särskilda fall

Minskning av efterlevandepension i särskilda fall

När efterlevandepensionen minskas beaktas på ansökan av den efterlevande maken i
stället för arbetspensionerna den efterlevande makens genomsnittliga förvärvsinkomster och på dem grundade förmåner samt
delinvalidpension, om
1) den efterlevande maken inte får arbetspension på grundval av eget arbete eller om
den efterlevande maken får delinvalidpension,
2) den efterlevande maken har ansökt om
detta inom fem år efter förmånslåtarens död
eller då efterlevandepensionen minskas för
första gången, och

När efterlevandepensionen minskas beaktas på ansökan av den efterlevande maken i
stället för arbetspensionerna den efterlevande makens genomsnittliga förvärvsinkomster och på dem grundade förmåner samt
delinvalidpension eller deltidpension, om
1) den efterlevande maken inte får arbetspension på grundval av eget arbete eller om
den efterlevande maken får delinvalidpension eller deltidspension,
2) den efterlevande maken har ansökt om
detta inom fem år efter förmånslåtarens död
eller då efterlevandepensionen minskas för
första gången, och
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3) de nämnda förvärvsinkomsterna och på
dem grundade förmåner samt delinvalidpensionen, då 60 procent av förvärvsinkomsterna beaktas, tillsammans är minst
25 procent mindre än den pension som i enlighet med 88 § har fastställts för den efterlevande maken.
——————————————

3) de nämnda förvärvsinkomsterna och på
dem grundade förmåner samt den partiella
sjukpensionen eller deltidspensionen, då 60
procent av förvärvsinkomsterna beaktas,
tillsammans är minst 25 procent mindre än
den pension som i enlighet med 88 § har
fastställts för den efterlevande maken.
——————————————

120 §

120 §

Betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa

Betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa

Om en arbetstagare tillfälligt har fått pension som utbetalats av Folkpensionsanstalten enligt 45 § i folkpensionslagen eller
ovan nämnda pension och bostadsbidrag
enligt 1 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) för samma tid för
vilken arbetstagaren med anledning av ändringssökande beviljas pension enligt denna
lag retroaktivt, skall pensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten på dess yrkande till den del
pensionen motsvarar beloppet av den förmån som Folkpensionsanstalten betalat till
ett för stort belopp 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, skall pensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten på dess yrkande till den del
pensionen motsvarar beloppet av den förmån som Folkpensionsanstalten betalat till
ett för stort belopp för samma tid.
——————————————

131 §

131 §

Grundbesvär över debitering

Grundbesvär över debitering

——————————————
Om grundbesvär anförs med anledning av
utmätning, gäller dessutom vad som i lagen
om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961) bestäms om
grundbesvär.

——————————————
Om grundbesvär anförs med anledning av
utmätning, gäller dessutom vad som i lagen
om verkställighet av skatter och avgifter
(206/2007) föreskrivs om grundbesvär.
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158 §

158 §

Preskription av arbetspensionsförsäkringsavgifter

Preskription av arbetspensionsförsäkringsavgifter

——————————————
Har en arbetstagares arbetsinkomst på det
sätt som avses i 75 § 3 mom. med stöd av
arbetstagarens utredning eller av annan anledning utökats retroaktivt med till pension
berättigande arbetsinkomster som är mer än
fem år gamla, skall pensionsanstalten på
basis av dessa arbetsinkomster fastställa arbetspensionsförsäkringsavgiften inom tio år
från den dag då denna avgift för anställningsförhållandet i fråga enligt försäkringsvillkoren hade förfallit till betalning. En tillfällig arbetsgivares arbetspensionsförsäkringsavgift skall dock fastställas inom tio år
från ingången av året efter det under vilket
lönen utbetalades.

——————————————
Har en arbetstagares arbetsinkomst på det
sätt som avses i 75 § 4 mom. med stöd av
arbetstagarens utredning eller av annan anledning utökats retroaktivt med till pension
berättigande arbetsinkomster som är mer än
fem år gamla, skall pensionsanstalten på
basis av dessa arbetsinkomster fastställa arbetspensionsförsäkringsavgiften inom tio år
från den dag då denna avgift för anställningsförhållandet i fråga enligt försäkringsvillkoren hade förfallit till betalning. En tillfällig arbetsgivares arbetspensionsförsäkringsavgift skall dock fastställas inom tio år
från ingången av året efter det under vilket
lönen utbetalades.

159 §

159 §

Utsökning av arbetspensionsförsäkringsavgifter

Utsökning av arbetspensionsförsäkringsavgifter

En arbetspensionsförsäkringsavgift som
med stöd av denna lag fastställts av en pensionsanstalt och en förhöjd arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 163 § och 186 §
5 mom. får jämte dröjsmålsränta utmätas
utan dom eller beslut på det sätt som bestäms i lagen om indrivning av skatter och
avgifter i utsökningsväg.

En arbetspensionsförsäkringsavgift som
med stöd av denna lag fastställts av en pensionsanstalt och en förhöjd arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 163 § och 186 § 5
mom. får jämte dröjsmålsränta utmätas utan
dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i
lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

Denna
20 .

lag

———
träder
———

i

kraft

den
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Lag
om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 19 maj 2006 om införande av lagen om pension för arbetstagare
(396/2006) 5 § 3, 5 och 7 mom., 13 § 1 mom. och 28 § 1 mom. samt
fogas till 8 § ett nytt 5 mom. som följer:
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5§
——————————————
Pensionsanstalterna är gemensamt ansvariga för det inbetalda kompletteringsbeloppet på det sätt som bestäms i 179 § 2 mom.
i lagen om pension för arbetstagare.
——————————————
Om den särskilda mortalitetsgrund som
avses i 4 mom. föranleder ett ansenligt
överskott, skall detta användas till finansiering av förmåner som enligt 179 § i lagen
om pension för arbetstagare skall bekostas
gemensamt. Om den särskilda mortalitetsgrunden föranleder ett ansenligt underskott,
svarar arbetspensionsanstalterna gemensamt
för detta i enlighet med 179 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare.
——————————————
Grunderna för beräkning av kompletteringsbeloppet fastställs enligt 168 § i lagen
om pension för arbetstagare.

5§
——————————————
Pensionsanstalterna är gemensamt ansvariga för det inbetalda kompletteringsbeloppet på det sätt som bestäms i 179 § 3 mom.
i lagen om pension för arbetstagare.
——————————————
Om den särskilda mortalitetsgrund som
avses i 4 mom. föranleder ett ansenligt
överskott, skall detta användas till finansiering av förmåner som enligt 179 § i lagen
om pension för arbetstagare skall bekostas
gemensamt. Om den särskilda mortalitetsgrunden föranleder ett ansenligt underskott,
svarar arbetspensionsanstalterna gemensamt
för detta i enlighet med 179 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare.
——————————————
Grunderna för beräkning av kompletteringsbeloppet fastställs enligt 166 § i lagen
om pension för arbetstagare.

8§

8§
——————————————
Riktigheten av uppgifterna om de arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna för
den privata sektorn som till den 31 december 2012 framgår av pensionsutdraget skall
i stället för av den pensionsanstalt som av-
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ses i 75 § 3 och 4 mom. i lagen om pension
för arbetstagare och som har skickat pensionsutdraget redas ut och ett beslut med
anledning av utredningen skall ges av den
pensionsanstalt som har ordnat utredningen
av pensionsskyddet med avseende på arbetet i fråga. Den pensionsanstalt som skickat
utdraget överför ärendet till den behöriga
pensionsanstalten.

13 §
Om pensionsfallet inträffar under åren
2006–2009, beaktas som arbetsinkomst för
2004 när inkomsten för återstående tid fastställs den till årsinkomst ändrade pensionslön på grundval av vilken pensionsdelen för
återstående tid skulle ha beräknats om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen
den 31 december 2004, och arbetsinkomsterna för 2005 beaktas så som bestäms i
76–78 § i lagen om pension för arbetstagare. Härvid används som granskningstid på
motsvarande sätt det antal år som skall beaktas som grund för inkomsten för återstående tid. Om pensionsfallet inträffar 2010,
beaktas arbetsinkomsterna för 2005 så som
bestäms i 68 och 76–78 § samt 80 § 1 och
2 mom. i lagen om pension för arbetstagare,
och granskningstiden fastställs på motsvarande sätt på basis av åren 2005–2010. Vid
bestämmandet av den inkomstförutsättning
som avses i 25 § 1 mom. 2 punkten eller
25 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare beaktas arbetsinkomsterna under de
fem kalenderår som föregått ansökan om
rehabilitering.
——————————————

13 §
Om pensionsfallet inträffar under åren
2006–2009, beaktas som arbetsinkomst för
2004 när inkomsten för återstående tid fastställs den till årsinkomst ändrade pensionslön på grundval av vilken pensionsdelen för
återstående tid skulle ha beräknats om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen
den 31 december 2004, och arbetsinkomsterna för 2005 beaktas så som bestäms i
76–78 § i lagen om pension för arbetstagare. Härvid används som granskningstid på
motsvarande sätt det antal år som skall beaktas som grund för inkomsten för återstående tid. Om pensionsfallet inträffar 2010,
beaktas arbetsinkomsterna för 2005 så som
bestäms i 68 och 76–78 § samt 80 § 1 och
2 mom. i lagen om pension för arbetstagare,
och granskningstiden fastställs på motsvarande sätt på basis av åren 2005–2010. Vid
bestämmandet av den inkomstförutsättning
som avses i 25 § 1 mom. 2 punkten i lagen
om pension för arbetstagare beaktas arbetsinkomsterna under de fem kalenderår som
föregått ansökan om rehabilitering.

28 §
En långtidsarbetslös arbetstagare som är
född före 1950 har rätt till arbetslöshetspension på det sätt som bestäms i de pensionslagar för anställningsförhållanden som gäller när lagen om pension för arbetstagare
träder i kraft, i ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av dem och i lagarna om ändring av de nämnda ikraftträdan-

28 §
En långtidsarbetslös arbetstagare som är
född före 1950 har rätt till arbetslöshetspension på det sätt som bestäms i de pensionslagar för anställningsförhållanden som gäller när lagen om pension för arbetstagare
träder i kraft, i ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av dem och i lagarna om ändring av de nämnda ikraftträdan-

——————————————
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debestämmelserna. Till övriga delar tillämpas på arbetslöshetspension och dem som
får sådan bestämmelserna i 4 c §, 5 §
1 mom. 1 punkten, 5 § 3 mom. och 17 b §
3 mom. i APL sådana de lyder när lagen om
pension för arbetstagare träder i kraft.
——————————————

debestämmelserna. Till övriga delar tillämpas på arbetslöshetspension och dem som
får sådan bestämmelserna i 4 c §, 5 §
1 mom. 1 punkten, 5 § 3 mom., 10 d § och
17 b § 3 mom. i APL sådana de lyder när
lagen om pension för arbetstagare träder i
kraft.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
———
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Lag
om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 22 december 2006 om pension för företagare (1272/2006) 20 §, 22 §
1 mom. 2 punkten samt 4 och 5 mom., 31 § 1 mom., 52 § 2 mom. 2 punkten, 68 § 5 mom.,
70 § 1 mom., 84 § 1 mom., 120 § 1 mom., 127 § 2 mom. och 151 § 3 mom. som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
20 §

20 §

Invalidpension efter deltidspension

Invalidpension och ålderspension efter deltidspension

Beviljas en företagare som får deltidspension invalidpension för samma tid för vilken deltidspension redan betalats, betraktas
deltidspensionen som en delbetalning av
invalidpensionen.

Om en företagare som får deltidspension
beviljas invalidpension eller ålderspension
för samma tid som deltidspension redan betalats för, skall deltidspensionen betraktas
som en delbetalning av invalidpensionen eller ålderspensionen.

22 §

22 §

Rätt till arbetspensionsrehabilitering

Rätt till arbetspensionsrehabilitering

En företagare under 63 år har rätt att få
ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering
för förhindrande av arbetsoförmåga eller
förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan, om
——————————————
2) företagaren har sådana inkomster av
arbete att de inkomster för återstående tid
som avses i 70 § är minst 25 133,40 euro,
och
——————————————
Den i 1 mom. 2 punkten avsedda inkomsten för återstående tid fastställs på samma
sätt som om företagaren hade blivit arbets-

En företagare under 63 år har rätt att få
ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering
för förhindrande av arbetsoförmåga eller
förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan, om
——————————————
2) företagaren under granskningstiden för
återstående tid enligt 70 § har minst
25 133,40 euro i försäkrade arbetsinkomster, och
——————————————
Den i 1 mom. 2 punkten avsedda granskningstiden för återstående tid fastställs som
om företagaren hade blivit arbetsoförmögen
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oförmögen vid tidpunkten för ansökan om
rehabilitering. När inkomsten bestäms beaktas dock inte inkomst på basis av vilken
förmån för oavlönad tid fås eller inkomst
som avses i 70 § 5 mom.
Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas
också på rehabilitering av en företagare som
är arbetsoförmögen på det sätt som avses i
32 § 1 mom. I dessa fall fastställs inkomsten för återstående tid på samma sätt som i
företagarens invalidpension.

vid tidpunkten för ansökan om rehabilitering.

31 §

31 §

Andra bestämmelser om rehabilitering

Andra bestämmelser om rehabilitering

Vad som i denna lag bestäms om sökande
av invalidpension, dess fastställande på tidigare grunder, engångsförhöjning, beaktande av förändringar i löne- och prisnivån,
avdrag av primära förmåner, utbetalning,
justering av invalidpension och ändring av
beloppet, dröjsmålsförhöjning, återkrav,
lämnande och erhållande av uppgifter, sökande av ändring och anmälningsskyldighet
för invalidpensionstagare gäller rehabiliteringspenningen och rehabiliteringstillägget
samt mottagaren av dem, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

——————————————

Vad som i denna lag föreskrivs om sökande av invalidpension, dess fastställande
på tidigare grunder, engångsförhöjning, beaktande av förändringar i löne- och prisnivån, avdrag av primära förmåner, utbetalning, justering av invalidpension och ändring av beloppet, dröjsmålsförhöjning, återkrav, lämnande och erhållande av uppgifter,
sökande av ändring och anmälningsskyldighet för invalidpensionstagare gäller rehabiliteringspenningen, rehabiliteringstilllägget samt mottagaren av dem, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Grundlöst
utbetalda kostnadsersättningar för yrkesinriktad rehabilitering kan återkrävas på det
sätt som i denna lag föreskrivs om återkrav
av grundlöst betald pension.
——————————————

52 §

52 §

Efterlevande makes rätt till pension

Efterlevande makes rätt till pension

——————————————
Rätt till efterlevandepension har också en
sådan efterlevande make vars äktenskap har
ingåtts innan den efterlevande maken fyller
50 år och förmånslåtaren 65 år och äktenskapet har varat minst fem år, om
——————————————

——————————————
Rätt till efterlevandepension har också en
sådan efterlevande make vars äktenskap har
ingåtts innan den efterlevande maken fyller
50 år och förmånslåtaren 65 år och äktenskapet har varat minst fem år, om
——————————————

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas
också på rehabilitering av en företagare som
är arbetsoförmögen på det sätt som avses i
35 § 1 mom. I dessa fall fastställs de inkomster som avses i 2 punkten på samma
sätt som inkomsterna för återstående tid i
företagarens invalidpension.

119

RP 95/2007 rd
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

2) den efterlevande maken vid förmånslåtarens död har fått invalidpension enligt en
arbetspensionslag eller folkpensionslagen
(347/1956) i minst tre års tid.
——————————————

2) den efterlevande maken vid förmånslåtarens död har fått invalidpension enligt en
arbetspensionslag eller folkpensionslagen
(568/2007) i minst tre års tid.
——————————————

68 §

68 §

Oavlönad tid som berättigar till pension

Oavlönad tid som berättigar till pension

——————————————
På grundval av inkomst som ligger till
grund för en förmån intjänas inte pension
för den tid för vilken företagaren har erhållit annan pension enligt arbetspensionslagarna än deltidspension eller familjepension.

——————————————

——————————————
På grundval av inkomst som ligger till
grund för en förmån intjänas inte pension
för den tid för vilken företagaren har erhållit pension enligt arbetspensionslagarna eller en motsvarande utländskt förmån på
grundval av anställning i en internationell
organisation eller ett organ inom Europeiska gemenskaperna. Under tiden för deltidseller familjepension intjänas emellertid
pension också på grundval av inkomst som
ligger till grund för förmånen.
——————————————

70 §

70 §

Inkomst som pension för återstående tid
grundar sig på

Inkomst som pension för återstående tid
grundar sig på

Den inkomst som pension för återstående
tid grundar sig på (inkomst för återstående
tid) bestäms på grundval av de arbetsförtjänster samt de inkomster som ligger till
grund för förmåner för oavlönad tid vilka
företagaren har erhållit under de fem kalenderår som föregick det år under vilket arbetsoförmågan började (granskningstid).
Inkomsten för återstående tid är per månad
summan av dessa under granskningstiden
erhållna arbetsförtjänster, inkomster som
ligger till grund för förmåner för oavlönad
tid och inkomster som avses i 5 mom., dividerad med sextio.

Den inkomst som pension för återstående
tid grundar sig på (inkomst för återstående
tid) bestäms på grundval av de arbetsförtjänster samt de inkomster som ligger till
grund för förmåner för oavlönad tid vilka
företagaren har erhållit under de fem kalenderår som föregick det år under vilket arbetsoförmågan började (granskningstid). I
inkomsten för återstående tid räknas också
in inkomst som ligger till grund för under
granskningstiden betald invalidpension för
återstående tid samt inkomstsänkning på
grund av deltidspension. Inkomsten för
återstående tid är per månad summan av
dessa under granskningstiden erhållna arbetsinkomster, inkomster som ligger till
grund för förmåner för oavlönad tid, inkomster som invalidpension för återstående
tid grundar sig på, inkomstsänkning på
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——————————————

grund av deltidspension och inkomster som
avses i 5 mom., dividerad med sextio.
——————————————

84 §

84 §

Minskning av efterlevandepension i särskilda fall

Minskning av efterlevandepension i särskilda fall

När efterlevandepensionen minskas beaktas på ansökan av den efterlevande maken i
stället för arbetspensionerna den efterlevande makens genomsnittliga förvärvsinkomster och på dem grundade förmåner samt
delinvalidpension, om
1) den efterlevande maken inte får arbetspension på grundval av eget arbete eller om
den efterlevande maken får delinvalidpension,
2) den efterlevande maken har ansökt om
detta inom fem år efter förmånslåtarens död
eller då efterlevandepensionen minskas första gången, och
3) de nämnda förvärvsinkomsterna och på
dem grundade förmåner samt delinvalidpensionen, då 60 procent av förvärvsinkomsterna beaktas, tillsammans är minst
25 procent mindre än den pension som i enlighet med 81 § har fastställts för den efterlevande maken.
——————————————

När efterlevandepensionen minskas beaktas på ansökan av den efterlevande maken i
stället för arbetspensionerna den efterlevande makens genomsnittliga förvärvsinkomster och på dem grundade förmåner samt
delinvalidpension eller deltidpension, om
1) den efterlevande maken inte får arbetspension på grundval av eget arbete eller om
den efterlevande maken får delinvalidpension eller deltidspension,
2) den efterlevande maken har ansökt om
detta inom fem år efter förmånslåtarens död
eller då efterlevandepensionen minskas för
första gången, och
3) de nämnda förvärvsinkomsterna och på
dem grundade förmåner samt den delinvalidpensionen eller deltidspensionen, då
60 procent av förvärvsinkomsterna beaktas,
tillsammans är minst 25 procent mindre än
den pension som i enlighet med 88 § har
fastställts för den efterlevande maken.
——————————————

120 §

120 §

Utsökning av arbetspensionsförsäkringsavgifter

Utsökning av arbetspensionsförsäkringsavgifter

En arbetspensionsförsäkringsavgift som
med stöd av denna lag fastställts av en pensionsanstalt och en förhöjd arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 122 § och 143 §
3 mom. får inklusive dröjsmålsränta utmätas utan dom eller beslut på det sätt som bestäms i lagen om indrivning av skatter och
avgifter i utsökningsväg (367/1961).
——————————————

En arbetspensionsförsäkringsavgift som
med stöd av denna lag fastställts av en pensionsanstalt och en förhöjd arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 122 § och 143 §
3 mom. får jämte dröjsmålsränta utmätas
utan dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter
och avgifter (706/2007).
——————————————
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127 §

127 §

Grundbesvär över debitering

Grundbesvär över debitering

——————————————
Om grundbesvär anförs med anledning av
utmätning, gäller dessutom vad som i lagen
om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg bestäms om grundbesvär.

——————————————
Om grundbesvär anförs med anledning av
utmätning, gäller dessutom vad som i lagen
om verkställighet av skatter och avgifter föreskrivs om grundbesvär.

151 §

151 §

Pensionsskyddscentralens och pensionsanstalternas rätt att få uppgifter för utövande
av tillsyn

Pensionsskyddscentralens och pensionsanstalternas rätt att få uppgifter för utövande
av tillsyn

——————————————
Pensionsskyddscentralen har rätt att få de
i 2 mom. avsedda uppgifterna även om centralen inte i sin begäran om uppgifter har
preciserat de företag eller företagare som i
form av massinformation blir föremål för
tillsynsförfarande och även om tillsynsförfarandet ännu inte är anhängigt eller beskattningen ännu inte har fastställts. För
verkställigheten av ett tillsynsuppdrag har
Pensionsskyddscentralen rätt att samköra
och behandla i 2 mom. avsedda personuppgifter. Samkörda uppgifter får förvaras fem
år men längst tills tillsynsförfarandet avslutats. Samkörda uppgifter får inte vidareutlämnas.
——————————————

——————————————
Pensionsskyddscentralen har rätt att få de
i 2 mom. avsedda uppgifterna även om centralen inte i sin begäran om uppgifter har
preciserat de företag eller företagare som i
form av massinformation blir föremål för
tillsynsförfarande och även om tillsynsförfarandet ännu inte är anhängigt eller beskattningen ännu inte har fastställts. För
verkställigheten av ett tillsynsuppdrag har
Pensionsskyddscentralen rätt att samköra
och behandla i 1 och 2 mom. avsedda personuppgifter. Samkörda uppgifter får förvaras fem år men längst tills tillsynsförfarandet avslutats. Samkörda uppgifter får inte
vidareutlämnas.
——————————————

Denna
20 .

lag

———
träder i
———

kraft

den
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om ändring av 28 § i lagen införande av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 28 § 1 mom. i lagen av den 22 december 2006 om införande av lagen om pension för
företagare (1273/2006) som följer:
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28 §
En långtidsarbetslös företagare som är
född före 1950 har rätt till arbetslöshetspension på det sätt som bestäms i den FöPL
som gäller när lagen om pension för företagare träder i kraft, i ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av den och i
lagarna om ändring av de nämnda ikraftträdandebestämmelserna. Till övriga delar tilllämpas på arbetslöshetspension och dem
som får sådan pension bestämmelserna i
17 § i FöPL samt i 4 c §, 5 § 1 mom.
1 punkten och 3 mom., 10 d § 7 mom. och
17 b § 3 mom. i APL, sådana de lyder när
lagen om pension för företagare träder i
kraft.
——————————————

28 §
En långtidsarbetslös företagare som är
född före 1950 har rätt till arbetslöshetspension på det sätt som bestäms i den FöPL
som gäller när lagen om pension för företagare träder i kraft, i ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av den och i
lagarna om ändring av de nämnda ikraftträdandebestämmelserna. Till övriga delar tilllämpas på arbetslöshetspension och dem
som får sådan pension bestämmelserna i
17 § i FöPL samt i 4 c §, 5 § 1 mom. 1
punkten och 3 mom., 10 d § och 17 b §
3 mom. i APL, sådana de lyder när lagen
om pension för företagare träder i kraft.
——————————————
Denna
20 .

lag

———
träder i
———

kraft

den
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Lag
om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 3 § 2 mom. 3 och 4 punkten, 23 §, 25 §
1 mom. 2 punkten samt 4 och 5 mom., 34 § 1 mom. 55 § 2 mom. 2 punkten, 80 § 5 mom.,
82 § 1 mom., 96 § 1 mom., 117 § 1 mom., 128 § 2 mom., 147 § 1 mom., 148 § 2 mom., 191 §
1 mom., 192 §, 194 § 1 och 3 mom., samt
fogas till 191 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:
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3§

3§

Arbetspensionslagar

Arbetspensionslagar

——————————————
Arbetspensionslagar för den offentliga
sektorn är
——————————————
3) pensionslagen för evangelisk-lutherska
kyrkan (298/1966) och lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska
kyrkan (258/1970),
4) pensionsbestämmelser som grundar sig
på lagen om ortodoxa kyrkosamfundet
(521/1969),
——————————————

——————————————
Arbetspensionslagar för den offentliga
sektorn är
——————————————
3) pensionslagen för evangelisk-lutherska
kyrkan ( / ),

23 §

23 §

Invalidpension efter deltidspension

Invalidpension och ålderspension efter deltidspension

Om en arbetstagare som får deltidspension beviljas invalidpension för samma tid
för vilken han eller hon redan har fått deltidspension, betraktas deltidspensionen som
en delbetalning av invalidpensionen.

Om en arbetstagare som får deltidspension beviljas invalidpension eller ålderspension för samma tid för vilken han eller hon
redan har fått deltidspension, betraktas deltidspensionen som en delbetalning av invalidpensionen eller ålderspensionen.

4) lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),
——————————————

124
Gällande lydelse

RP 95/2007 rd
Föreslagen lydelse

25 §

25 §

Rätten till arbetspensionsrehabilitering

Rätten till arbetspensionsrehabilitering

En arbetstagare under 63 år har rätt att få
ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering
för förhindrande av arbetsoförmåga eller
förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan, om
——————————————
2) arbetstagaren har sådana inkomster av
arbete att inkomsterna för återstående tid
enligt 82 § är minst 25 133,40 euro, och

En arbetstagare under 63 år har rätt att få
ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering
för förhindrande av arbetsoförmåga eller
förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan, om
——————————————
2) arbetstagaren under granskningstiden
för återstående tid enligt 82 § har minst
25 133,40 euro i försäkrade arbetsinkomster, och
——————————————
Den i 1 mom. 2 punkten avsedda granskningstiden för återstående tid fastställs som
om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten för ansökan om rehabilitering.

——————————————
De i 1 mom. 2 punkten avsedda inkomsterna för återstående tid bestäms på samma
sätt som om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten för ansökan
om rehabilitering. När inkomsterna bestäms
beaktas dock inte inkomster på basis av vilka förmåner för oavlönad tid fås eller inkomster som avses i 82 § 4 mom.
Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas
också på rehabilitering av en arbetstagare
som är arbetsoförmögen på det sätt som avses i 35 § 1 mom. I ett sådant fall bestäms
inkomsten för återstående tid på samma sätt
som vid beräkning av arbetstagarens invalidpension.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas
också på rehabilitering av en arbetstagare
som är arbetsoförmögen på det sätt som avses i 35 § 1 mom. I dessa fall fastställs de
inkomster som avses i 1 mom. 2 punkten på
samma sätt som inkomsterna för återstående tid i arbetstagarens invalidpension.

34 §

34 §

Andra bestämmelser om rehabilitering

Andra bestämmelser om rehabilitering

Vad som i denna lag bestäms om sökande
av invalidpension, dess fastställande på tidigare grunder, engångsförhöjning, beaktande av förändringar i löne- och prisnivån,
avdrag av primära förmåner, utbetalning,
justering av invalidpension och ändring av
beloppet, dröjsmålsförhöjning, återkrav,
lämnande och erhållande av uppgifter, sökande av ändring och anmälningsskyldighet
för invalidpensionstagare gäller rehabiliteringspenningen och rehabiliteringstillägget

Vad som i denna lag föreskrivs om sökande av invalidpension, dess fastställande
på tidigare grunder, engångsförhöjning, beaktande av förändringar i löne- och prisnivån, avdrag av primära förmåner, utbetalning, justering av invalidpension och ändring av beloppet, dröjsmålsförhöjning, återkrav, lämnande och erhållande av uppgifter,
sökande av ändring och anmälningsskyldighet för invalidpensionstagare gäller rehabiliteringspenningen, rehabiliteringstill-
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samt mottagare av dem, om inte något annat
föreskrivs i denna lag.

——————————————

lägget samt mottagaren av dem, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Grundlöst
utbetalda kostnadsersättningar för yrkesinriktad rehabilitering kan återkrävas på det
sätt som i denna lag föreskrivs om återkrav
av grundlöst betald pension.
——————————————

55 §

55 §

Efterlevande makes rätt till pension

Efterlevande makes rätt till pension

——————————————
Rätt till efterlevandepension har också en
sådan efterlevande make vars äktenskap har
ingåtts innan den efterlevande maken fyller
50 år och förmånslåtaren 65 år och äktenskapet har varat minst fem år, om
——————————————
2) den efterlevande maken har fått invalidpension enligt en arbetspensionslag eller
folkpensionslagen (347/1956) i minst tre års
tid vid förmånslåtarens död.
——————————————

——————————————
Rätt till efterlevandepension har också en
sådan efterlevande make vars äktenskap har
ingåtts innan den efterlevande maken fyller
50 år och förmånslåtaren 65 år och äktenskapet har varat minst fem år, om
——————————————
2) den efterlevande maken har fått invalidpension enligt en arbetspensionslag eller
folkpensionslagen (568/2007) i minst tre års
tid vid förmånslåtarens död.
——————————————

80 §

80 §

Oavlönad tid som berättigar till pension

Oavlönad tid som berättigar till pension

——————————————
På grundval av inkomst som ligger till
grund för en förmån intjänas inte pension
för den tid för vilken arbetstagaren har fått
annan pension enligt arbetspensionslagarna
än deltidspension eller familjepension.

——————————————
På grundval av inkomst som ligger till
grund för en förmån intjänas inte pension
för den tid för vilken arbetstagaren har erhållit pension enligt arbetspensionslagarna
eller en motsvarande utländsk förmån eller
en förmån på grundval av anställning i en
internationell organisation eller ett organ
inom Europeiska gemenskaperna. Under tiden för deltids- och familjepension intjänas
likväl pension också på grundval av den inkomst som ligger till grund för förmånen.
——————————————

——————————————
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82 §

82 §

Inkomst som ligger till grund för pension
för återstående tid

Inkomst som ligger till grund för pension
för återstående tid

Den inkomst som pension för återstående
tid grundar sig på (inkomst för återstående
tid) bestäms på grundval av de arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna och de
till grund för i 80 § avsedda förmåner för
oavlönad tid liggande inkomster som arbetstagaren har fått under de fem kalenderår
som föregick det år under vilket arbetsoförmågan började (granskningstid). Inkomsten för återstående tid per månad är
summan av dessa under granskningstiden
erhållna arbetsinkomster, inkomster som
ligger till grund för förmåner för oavlönad
tid och inkomster som avses i 4 mom., dividerad med sextio.

——————————————

Den inkomst som pension för återstående
tid grundar sig på (inkomst för återstående
tid) bestäms på grundval av de arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna och de
till grund för i 80 § avsedda förmåner för
oavlönad tid liggande inkomster vilka arbetstagaren har erhållit under de fem kalenderår som föregick det år under vilket arbetsoförmågan började (granskningstid). I
inkomsten för återstående tid räknas också
in inkomst som ligger till grund för under
granskningstiden betald invalidpension för
återstående tid samt inkomstsänkning på
grund av deltidspension. Inkomsten för
återstående tid är per månad summan av
dessa under granskningstiden erhållna arbetsinkomster, inkomster som ligger till
grund för förmåner för oavlönad tid, inkomster som invalidpension för återstående
tid grundar sig på, inkomstsänkning på
grund av deltidspension och inkomster som
avses i 4 mom., dividerad med sextio.
——————————————

96 §

96 §

Minskning av efterlevandepension i särskilda fall

Minskning av efterlevandepension i särskilda fall

När efterlevandepensionen minskas beaktas på ansökan av den efterlevande maken i
stället för arbetspensionerna den efterlevande makens genomsnittliga förvärvsinkomster och på dem grundade förmåner samt
delinvalidpension, om
1) den efterlevande maken inte får arbetspension på grundval av eget arbete eller om
den efterlevande maken får delinvalidpension,
2) den efterlevande maken har ansökt om
detta inom fem år efter förmånslåtarens död
eller då efterlevandepensionen minskas första gången, och

När efterlevandepensionen minskas beaktas på ansökan av den efterlevande maken i
stället för arbetspensionerna den efterlevande makens genomsnittliga förvärvsinkomster och på dem grundade förmåner samt
delinvalidpension eller deltidpension, om
1) den efterlevande maken inte får arbetspension på grundval av eget arbete eller om
den efterlevande maken får delinvalidpension eller deltidspension,
2) den efterlevande maken har ansökt om
detta inom fem år efter förmånslåtarens död
eller då efterlevandepensionen minskas för
första gången, och
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3) summan av de nämnda förvärvsinkomsterna och på dem grundade förmåner
samt delinvalidpensionen, då 60 procent av
förvärvsinkomsterna beaktas, är minst
25 procent mindre än den pension som i enlighet med 93 § har fastställts för den efterlevande maken.
——————————————

3) de nämnda förvärvsinkomsterna och på
dem grundade förmåner samt den delinvalidpensionen eller deltidspensionen, då
60 procent av förvärvsinkomsterna beaktas,
tillsammans är minst 25 procent mindre än
den pension som i enlighet med 93 § har
fastställts för den efterlevande maken.
——————————————

117 §

117 §

Betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa

Betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa

Om en arbetstagare tillfälligt har fått pension som utbetalats av Folkpensionsanstalten enligt 45 § i folkpensionslagen eller
ovan nämnda pension och bostadsbidrag
enligt 1 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) för samma tid för
vilken arbetstagaren med anledning av ändringssökande beviljas pension enligt denna
lag retroaktivt, skall pensionskassan 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.
——————————————

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, skall pensionskassan betala
den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten på dess yrkande till den del den
motsvarar beloppet av den förmån som
Folkpensionsanstalten betalat till ett för
stort belopp för samma tid.
——————————————

128 §

128 §

Grundbesvär över debitering

Grundbesvär över debitering

——————————————
Om grundbesvär anförs med anledning av
utmätning, gäller dessutom vad som i lagen
om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961) bestäms om
grundbesvär.

——————————————
Om grundbesvär anförs med anledning av
utmätning, gäller dessutom vad som i lagen
om verkställighet av skatter och avgifter
(706/2007) föreskrivs om grundbesvär.

147 §

147 §

Utsökning av pensionsförsäkringsavgifter

Utsökning av pensionsförsäkringsavgifter

En pensionsförsäkringsavgift som påförts
med stöd av denna lag får inklusive dröjsmålsränta utmätas utan dom eller beslut på

En pensionsförsäkringsavgift som påförts
med stöd av denna lag får inklusive dröjsmålsränta utmätas utan dom eller beslut på
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det sätt som bestäms i lagen om indrivning
av skatter och avgifter i utsökningsväg.
——————————————

det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.
——————————————

148 §

148 §

Preskription av pensionsförsäkringsavgifter

Preskription av pensionsförsäkringsavgifter

——————————————
Om en arbetstagares arbetsinkomst på det
sätt som avses i 81 § 3 mom. med stöd av
arbetstagarens utredning eller av annan anledning har utökats retroaktivt med till pension berättigande arbetsinkomster som är
mer än fem år gamla, skall pensionskassan
på basis av dessa arbetsinkomster påföra
pensionsförsäkringsavgiften inom tio år
från den förfallodag för pensionsförsäkringsavgiften som anges i 142 § 2 mom.

——————————————
Om en arbetstagares arbetsinkomst på det
sätt som avses i 81 § 4 mom. med stöd av
arbetstagarens utredning eller av annan anledning har utökats retroaktivt med till pension berättigande arbetsinkomster som är
mer än fem år gamla, skall pensionskassan
på basis av dessa arbetsinkomster påföra
pensionsförsäkringsavgiften inom tio år
från den förfallodag för pensionsförsäkringsavgiften som anges i 142 § 2 mom.

191 §

191 §

Tillämplig lag

Tillämplig lag

I fråga om revision av pensionskassan
gäller vad som föreskrivs i detta kapitel och
i revisionslagen (936/1994).

I fråga om revision av pensionskassan
gäller vad som föreskrivs i detta kapitel och
i revisionslagen (459/2007).
På pensionskassans revision tillämpas
vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap.
och 40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen
föreskrivs om revision och revisorer i en
sammanslutning som är föremål för offentlig handel.
——————————————

192 §

192 §

Val av revisorer och revisorernas behörighet

Val av revisorer och revisorernas behörighet

För revision av pensionskassans bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse
samt förvaltning skall utses minst två revisorer och för dem revisorssuppleanter, som
uppfyller motsvarande behörighetsvillkor.

För revision av pensionskassans bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse
samt förvaltning skall utses minst två revisorer och för dem revisorssuppleanter, som
uppfyller motsvarande behörighetsvillkor.
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Minst en revisor och en revisorssuppleant
skall vara en i revisionslagen avsedd, av
Centralhandelskammaren godkänd revisor
eller av Centralhandelskammaren godkänd
revisionssammanslutning.
En revisor skall utses att såsom övervakningsrevisor sörja för att pensionskassans
bokföring och förvaltning övervakas effektivt under räkenskapsperioden. Dessutom
skall en revisor eller en revisorssuppleant
utses till ställföreträdare för övervakningsrevisorn. Övervakningsrevisorn och dennes
ställföreträdare skall vara en sådan revisor
som avses i 1 mom.

Minst en revisor och en revisorssuppleant
skall vara en i 2 § 2 punkten revisionslagen
avsedd
CGR-revisor
eller
CGRsammanslutning,
En revisor skall utses att såsom övervakningsrevisor sörja för att pensionskassans
bokföring och förvaltning övervakas effektivt under räkenskapsperioden. Dessutom
skall en revisor eller en revisorssuppleant
utses till ställföreträdare för övervakningsrevisorn. Övervakningsrevisorn och dennes
ställföreträdare skall vara en CGR-revisor
eller CGR-sammanslutning.

194 §

194 §

Rätt att kräva förordnande av revisor

Rätt att kräva förordnande av revisor

Försäkringsinspektionen skall på anmälan
förordna en behörig revisor för pensionskassan,
1) om en revisor inte har utsetts enligt
detta kapitel eller revisionslagen, eller
2) om en revisor inte är behörig enligt
denna lag eller revisionslagen eller inte är
oberoende på det sätt som avses i revisionslagen.
——————————————
Försäkringsinspektionen skall i ett sådant
ärende som avses i 1 mom. och som gäller
oberoende begära ett utlåtande av Centralhandelskammarens revisionsnämnd innan
ärendet avgörs.
——————————————

Försäkringsinspektionen skall på anmälan
förordna en behörig revisor för pensionskassan,
1) om en revisor inte har utsetts enligt
detta kapitel eller revisionslagen, eller
2) om en revisor inte är behörig enligt
denna lag eller enligt 3 § i revisionslagen
eller inte är oberoende på det sätt som avses
i 24 och 25 § i revisionslagen.
——————————————
Försäkringsinspektionen skall i ett sådant
ärende som avses i 1 mom. 2 punkten och
som gäller oberoende begära ett utlåtande
av Centralhandelskammarens revisionsnämnd innan ärendet avgörs.
——————————————
Denna
20 .

lag

———
träder i
———

kraft

den
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Lag
om ändring av lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 22 december 2006 om införande av lagen om sjömanspensioner
(1291/2006) 4 § 4 mom., 9 § 1 mom. och 22 § 1 mom. som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
——————————————
Om de av arbetstagaren ostridigt påvisade
arbetsinkomsterna enligt 81 § 4 mom. i den
nya lagen har intjänats före 2005, bestäms
pensionen för dessa inkomster i enlighet
med den gamla lagen i den lydelse den hade
under intjäningsåret. Pensionen bestäms på
samma sätt också i fråga om sådana av arbetstagaren ostridigt påvisade arbetsinkomster som har intjänats före 2006, om invalid-, arbetslöshets- eller familjepension
för arbetstagaren skall bestämmas i enlighet
med 20 § 2 mom. i denna lag.

4§
——————————————
Riktigheten av uppgifterna om de arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna för
den privata sektorn som till den 31 december 2012 framgår av pensionsutdraget skall
i stället för av den pensionsanstalt som avses i 81 § 3 och 4 mom. i den nya lagen och
som har skickat pensionsutdraget redas ut
och ett beslut med anledning av utredningen skall ges av den pensionsanstalt som har
ordnat utredningen av pensionsskyddet med
avseende på arbetet i fråga. Den pensionsanstalt som skickat utdraget överför ärendet till den behöriga pensionsanstalten.

9§
Om pensionsfallet inträffar under åren
2006–2009, beaktas som arbetsinkomst för
2004 när inkomsten för återstående tid bestäms den till årsinkomst ändrade pensionslön på grundval av vilken pensionsdelen för
återstående tid skulle ha beräknats om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen
den 31 december 2004, och arbetsinkomsterna för 2005 beaktas så som bestäms i
82–84 § i den nya lagen. Härvid används
som granskningstid på motsvarande sätt det
antal år som skall beaktas som grund för inkomsten för återstående tid. Om pensions-

9§
Om pensionsfallet inträffar under åren
2006–2009, beaktas som arbetsinkomst för
2004 när inkomsten för återstående tid fastställs den till årsinkomst ändrade pensionslön på grundval av vilken pensionsdelen för
återstående tid skulle ha beräknats om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen
den 31 december 2004, och arbetsinkomsterna för 2005 beaktas så som bestäms i 82–
84 § i den nya lagen. Härvid används som
granskningstid på motsvarande sätt det antal år som skall beaktas som grund för inkomsten för återstående tid. Om pensions-
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fallet inträffar 2010, beaktas arbetsinkomsterna för 2005 så som bestäms i 69, 75 och
82–84 § samt 86 § 1 och 2 mom. i den nya
lagen, och granskningstiden fastställs på
motsvarande sätt på basis av åren 2005–
2010. Vid bestämmandet av den inkomstförutsättning som avses i 25 § 1 mom.
2 punkten eller 25 § 2 mom. i den nya lagen
beaktas arbetsinkomsterna under de fem kalenderår som föregått ansökan om rehabilitering.
——————————————

fallet inträffar 2010, beaktas arbetsinkomsterna för 2005 så som bestäms i 69, 75 och
82–84 § samt 86 § 1 och 2 mom. i den nya
lagen, och granskningstiden fastställs på
motsvarande sätt på basis av åren 2005–
2010. Vid bestämmandet av den inkomstförutsättning som avses i 25 § 1 mom.
2 punkten i den nya lagen beaktas arbetsinkomsterna under de fem kalenderår som föregått ansökan om rehabilitering.

22 §
En långtidsarbetslös arbetstagare som är
född före 1950 har rätt till arbetslöshetspension på det sätt som bestäms i den gamla
lagen i den lydelse den hade vid den nya lagens ikraftträdande och i ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av den
gamla lagen. Till övriga delar tillämpas på
arbetslöshetspension och dem som får sådan pension 15 e §, 16 § 2 mom. 1 punkten
och 16 § 4 mom., 17 § 2 mom. 1 punkten
och 17 § 4 mom. i den gamla lagen i den
lydelse de hade vid den nya lagens ikraftträdande samt 17 b § 3 mom. i lagen om
pension för arbetstagare.
——————————————

22 §
En långtidsarbetslös arbetstagare som är
född före 1950 har rätt till arbetslöshetspension på det sätt som bestäms i den gamla
lag som gäller när den nya lagen träder i
kraft och i ikraftträdandebestämmelserna i
lagarna om ändring av dem. Till övriga delar tillämpas på arbetslöshetspension och
dem som får sådan bestämmelserna i 2 §,
15 e §, 16 § 2 mom. 1 punkten och 4 mom.,
17 § 2 mom. 1 punkten och 4 mom. i den
gamla lag som gäller när den nya lagen träder i kraft samt 17 b § 3 mom. i lagen om
pension för arbetstagare.

——————————————

——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .
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20.

Lag
om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)
6 § 3 mom.,
ändras 28 §, 41 § 3 punkten, 42 § 1 mom. 2 punkten samt 4 och 5 mom., 45 § 2 mom. 61 §
2 mom. 2 punkten, 76 § 1 mom., 106 § 2 mom., 128 §, 133 § 1 mom. och 135 § 1 mom., samt
fogas till 15 § ett nytt 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
6§

6§

Brukningsenhet

Brukningsenhet

——————————————
Vid tillämpningen av denna lag beräknas
den odlade jordbruksmarkens och den växtliga skogsmarkens areal med en hektars
noggrannhet. Kan avrundning ske åt bägge
hållen, skall den göras uppåt.

15 §

(upphävs)

15 §
Brukningsenhetens arbetsinkomst
——————————————
När arbetsinkomsten bestäms skall den
odlade jordbruksmarkens och den växtliga
skogsmarkens areal beräknas med en hektars noggrannhet. Kan avrundning ske åt
bägge hållen, skall den göras uppåt.

28 §

28 §

Utsökning av arbetspensionsförsäkringsavgift

Utsökning av arbetspensionsförsäkringsavgift

En arbetspensionsförsäkringsavgift som
med stöd av denna lag fastställts av pensionsanstalten och en förhöjd arbetspen-

En arbetspensionsförsäkringsavgift som
med stöd av denna lag fastställts av pensionsanstalten och en förhöjd arbetspen-
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sionsförsäkringsavgift enligt 12 § 4 mom.
och 24 § mom. får inklusive dröjsmålsränta
utsökas utan dom eller beslut på det sätt
som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

sionsförsäkringsavgift enligt 12 § 4 mom.
och 24 § mom. får inklusive dröjsmålsränta
utsökas utan dom eller beslut på det sätt
som föreskrivs i lagen om verkställighet av
skatter och avgifter (706/2007).

41 §

41 §

Ändring av deltidspension

Ändring av deltidspension

Vid verkställigheten av denna lag tillämpas på deltidspension dessutom vad lagen
om pension för arbetstagare föreskriver i
——————————————
3) 23 § om invalidpension efter deltidspension, och
——————————————

Vid verkställigheten av denna lag tillämpas på deltidspension dessutom vad lagen
om pension för arbetstagare föreskriver i
——————————————
3) 23 § om invalidpension och ålderspension efter deltidspension, och
——————————————

42 §

42 §

Rätt till arbetspensionsrehabilitering

Rätt till arbetspensionsrehabilitering

En lantbruksföretagare under 63 år har
rätt att få ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering för förhindrande av arbetsoförmåga eller förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan, om
——————————————
2) lantbruksföretagaren har sådana inkomster av arbete att de inkomster för återstående tid som avses i 76 § är minst
25 133,40 euro, och
——————————————
Den i 1 mom. 2 punkten avsedda inkomsten för återstående tid fastställs på samma
sätt som om lantbruksföretagaren hade blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten för ansökan om rehabilitering. När inkomsten bestäms beaktas dock inte inkomst på basis av
vilken förmån för oavlönad tid fås eller inkomster som avses i 76 § 4 mom. i lagen
om pension för arbetstagare.
Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas
också på rehabilitering av en sådan lantbruksföretagare som är arbetsoförmögen på
det sätt som avses i 47 § 1 mom. I dessa fall
fastställs inkomsten för återstående tid på
samma sätt som i lantbruksföretagarens invalidpension.

En lantbruksföretagare under 63 år har
rätt att få ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering för förhindrande av arbetsoförmåga eller förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan, om
——————————————
2) lantbruksföretagaren under den återstående granskningstid som avses i 76 § har
minst 25 133,40 euro i försäkrade inkomster av arbete, och
——————————————
Den återstående granskningstid som avses
i 1 mom. 2 fastställs som om lantbruksföretagaren hade blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten för ansökan om rehabilitering.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas
också på rehabilitering av en sådan lantbruksföretagare som är arbetsoförmögen på
det sätt som avses i 47 § 1 mom. I dessa fall
fastställs de inkomster som avses i 1 mom.
2 punkten på samma sätt som inkomsterna
för återstående tid för lantbruksföretagarens
invalidpension.
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45 §

45 §

Andra bestämmelser om rehabilitering samt
förmåner som betalas för rehabiliteringstiden

Bestämmelser om rehabilitering samt förmåner som betalas för rehabiliteringstiden

——————————————
Vad som i denna lag bestäms om sökande
av invalidpension, dess fastställande på tidigare grunder, engångsförhöjning, beaktande av förändringar i löne- och prisnivån,
avdrag av primära förmåner, utbetalning,
justering av invalidpension och ändring av
beloppet, dröjsmålsförhöjning, återkrav,
lämnande och erhållande av uppgifter, sökande av ändring och anmälningsskyldighet
för invalidpensionstagare gäller rehabiliteringspenningen och rehabiliteringstillägget
samt mottagaren av dem, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

——————————————

——————————————
Vad som i denna lag föreskrivs om sökande av invalidpension, fastställande på tidigare grunder, engångsförhöjning, beaktande av förändringar i löne- och prisnivån,
avdrag av primära förmåner, utbetalning,
justering av invalidpension och ändring av
beloppet, dröjsmålsförhöjning, återkrav,
lämnande och erhållande av uppgifter, sökande av ändring och anmälningsskyldighet
för invalidpensionstagare gäller rehabiliteringspenningen, rehabiliteringstillägget samt
mottagaren av dem, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Grundlöst utbetalda
kostnadsersättningar för yrkesinriktad rehabilitering kan återkrävas så som i denna
lag föreskrivs om återkrav av grundlöst utbetald pension.
——————————————

61 §

61 §

Efterlevande makes rätt till pension

Efterlevande makes rätt till pension

——————————————
Rätt till efterlevandepension har också en
sådan efterlevande make vars äktenskap har
ingåtts innan den efterlevande maken fyller
50 år och förmånslåtaren 65 år och äktenskapet har varat minst fem år, om
——————————————
2) den efterlevande maken vid förmånslåtarens död har fått invalidpension enligt en
arbetspensionslag eller folkpensionslagen
(347/1956) i minst tre års tid.
——————————————

——————————————
Rätt till efterlevandepension har också en
sådan efterlevande make vars äktenskap
hade ingåtts innan den efterlevande maken
fyllde 50 år och förmånslåtaren 65 år och
äktenskapet hade varat minst fem år, om
——————————————
2) den efterlevande maken vid förmånslåtarens död hade fått invalidpension enligt en
arbetspensionslag eller folkpensionslagen
(568/2007) i minst fem års tid eller
——————————————
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76 §

76 §

Pension för återstående tid

Pension för återstående tid

Den inkomst som pension för återstående
tid grundar sig på (inkomst för återstående
tid) bestäms på grundval av de arbetsförtjänster samt de inkomster som ligger till
grund för de i 74 § avsedda förmånerna för
oavlönad tid vilka lantbruksföretagaren har
erhållit under de fem kalenderår som föregick det år under vilket arbetsoförmågan
började (granskningstid) och på det sätt som
föreskrivs närmare i 76 § i lagen om pension för arbetstagare.

——————————————

Den inkomst som pension för återstående
tid grundar sig på (inkomst för återstående
tid) bestäms på grundval av de arbetsförtjänster samt de inkomster som ligger till
grund för de i 74 § avsedda förmånerna för
oavlönad tid vilka lantbruksföretagaren har
erhållit under de fem kalenderår som föregick det år under vilket arbetsoförmågan
började (granskningstid) och på det sätt som
föreskrivs närmare i 76 § i lagen om pension för arbetstagare. I inkomsten för återstående tid räknas också in inkomst som
ligger till grund för under granskningstiden
betald invalidpension för återstående tid
samt inkomstsänkning på grund av deltidspension.
——————————————

106 §

106 §

Grundbesvär över debitering

Grundbesvär över debitering

——————————————
Om grundbesvär anförs med anledning av
utmätning, gäller dessutom vad som i lagen
om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg bestäms om grundbesvär.

——————————————
Om grundbesvär anförs med anledning av
utmätning, gäller dessutom vad som i lagen
om verkställighet av skatter och avgifter föreskrivs om grundbesvär.

128 §

128 §

Revision

Revision

I fråga om revision av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt gäller vad som bestäms i denna lag och i revisionslagen
(936/1994).

I fråga om revision av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt gäller vad som föreskrivs i denna lag och i revisionslagen
(459/2007).
På pensionsanstaltens revision tillämpas
vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap.
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För revision av pensionsanstaltens bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse
samt förvaltning skall delegationen för en
räkenskapsperiod i sänder utse minst två revisorer och revisorssuppleanter. Minst en
revisor och revisorssuppleant skall vara en i
revisionslagen avsedd, av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning. Revisorns uppdrag upphör
vid det ordinarie möte som pensionsanstaltens delegation håller efter räkenskapsperiodens slut eller när en ny revisor har valts i
dennes ställe.
Delegationen skall utse en revisor att såsom övervakningsrevisor sörja för att pensionsanstaltens bokföring och förvaltning
övervakas effektivt under räkenskapsperioden. Dessutom skall en revisor eller revisorssuppleant utses till ställföreträdare för
övervakningsrevisorn. Övervakningsrevisorn och ställföreträdaren skall vara en i
3 mom. avsedd revisor.

och 40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen
föreskrivs om revision och revisorer i en
sammanslutning som är föremål för offentlig handel.
För revision av pensionsanstaltens bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse
samt förvaltning skall delegationen för en
räkenskapsperiod i sänder utse minst två revisorer och revisorssuppleanter. Minst en
revisor och en revisorssuppleant skall vara
en i 2 § 2 punkten revisionslagen avsedd
CGR-revisor eller CGR-sammanslutning.
Revisorns uppdrag upphör vid det ordinarie
möte som pensionsanstaltens delegation
håller efter räkenskapsperiodens slut eller
när en ny revisor har valts i dennes ställe.

Försäkringsinspektionen meddelar vid
behov anvisningar om revision av pensionsanstalten.

Delegationen skall utse en revisor att såsom övervakningsrevisor sörja för att pensionsanstaltens bokföring och förvaltning
övervakas effektivt under räkenskapsperioden. Dessutom skall en revisor eller revisorssuppleant utses till ställföreträdare för
övervakningsrevisorn. Övervakningsrevisorn och dennes ställföreträdare skall vara
en
CGR-revisor
eller
CGRsammanslutning.
Försäkringsinspektionen meddelar vid
behov anvisningar om revision av pensionsanstalten.

133 §

133 §

Skadeståndsskyldighet

Skadeståndsskyldighet

En medlem av styrelsen eller delegationen, pensionsanstaltens verkställande direktör och en i 120 § 2 mom. nämnd person
som inte hör till styrelsen är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat pensionsanstalten. Detsamma gäller skada som
genom överträdelse av denna lag, pensionsanstaltens reglemente, social- och hälsovårdsministeriets eller Försäkringsinspektionens föreskrifter eller försäkringsgrun-

En medlem av styrelsen eller delegationen, pensionsanstaltens verkställande direktör och en i 119 § 2 mom. nämnd person
som inte hör till styrelsen är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat pensionsanstalten. Detsamma gäller skada som
genom överträdelse av denna lag, pensionsanstaltens reglemente, social- och hälsovårdsministeriets eller Försäkringsinspektionens föreskrifter eller försäkringsgrun-
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derna har tillfogats personer som hör till eller har hört till pensionsanstaltens verksamhetskrets, en pensionstagare eller annan
förmånstagare eller någon annan person. I
fråga om jämkning av skadestånd samt fördelning av skadeståndsansvaret mellan två
eller flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och
6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).
——————————————

derna har tillfogats personer som hör till eller har hört till pensionsanstaltens verksamhetskrets, en pensionstagare eller annan
förmånstagare eller någon annan person. I
fråga om jämkning av skadestånd samt fördelning av skadeståndsansvaret mellan två
eller flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och
6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).
——————————————

135 §

135 §

Pensionsanstaltens och statens ansvar för
pensioner och andra förmåner

Pensionsanstaltens och statens ansvar för
pensioner och andra förmåner

Kostnaderna för pensioner och övriga
förmåner enligt denna lag betalas av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och staten. Pensionsanstaltens andel består av de
till pensionsanstalten inbetalda försäkringsavgifterna, minskade med pensionsanstaltens skäliga förvaltningskostnader, och avkastningen av placeringarna. I övrigt svarar
staten för kostnaderna för pensioner och övriga förmåner. Statens andel av utgifterna
för ersättningarna från grupplivförsäkringen
skall dock vara en tredjedel. Som försäkringsavgifter beaktas inte sådana obetalda
försäkringsavgifter som förts till utsökning
eller bevakats i konkurs. Som försäkringsavgifter beaktas inte heller sådana obetalda
försäkringsavgifter som ingår i ett saneringsprogram enligt lagen om företagssanering (47/1993) eller i ett betalningsprogram
enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) eller i en sådan frivillig
skuldsanering som till innehållet motsvarar
principerna i de nämnda lagarna.

Kostnaderna för pensioner, pensionsdelar
som i enlighet med 136 § 1 mom. intjänats
för oavlönad tid och övriga förmåner enligt
denna lag betalas av Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt och staten. Pensionsanstaltens andel består av de till pensionsanstalten
inbetalda försäkringsavgifterna, minskade
med pensionsanstaltens skäliga förvaltningskostnader, och avkastningen av placeringarna. I övrigt svarar staten för kostnaderna för pensioner och övriga förmåner.
Statens andel av utgifterna för ersättningarna från grupplivförsäkringen skall dock
vara en tredjedel. Som försäkringsavgifter
beaktas inte sådana obetalda försäkringsavgifter som förts till utsökning eller bevakats
i konkurs. Som försäkringsavgifter beaktas
inte heller sådana obetalda försäkringsavgifter som ingår i ett saneringsprogram enligt lagen om företagssanering (47/1993) eller i ett betalningsprogram enligt lagen om
skuldsanering för privatpersoner (57/1993)
eller i en sådan frivillig skuldsanering som
till innehållet motsvarar principerna i de
nämnda lagarna.
——————————————

——————————————

Denna
20 .

lag

———
träder i
———

kraft

den
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21.

Lag

om ändring av 27 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 27 § 1 mom. i lagen av den 22 december 2006 om införande av lagen om pension för
lantbruksföretagare (1281/2006) som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

27 §
En långtidsarbetslös lantbruksföretagare
som är född före 1950 har rätt till arbetslöshetspension på det sätt som bestäms i den
LFöPL som gäller när lagen om pension för
lantbruksföretagare träder i kraft, i ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av den och i lagarna om ändring av de
nämnda ikraftträdandebestämmelserna. Till
övriga delar tillämpas på arbetslöshetspension och dem som får sådan pension bestämmelserna i 19 § i LFöPL samt i 4 c §,
5 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom., 10 d §
7 mom. och 17 b § 3 mom. i APL sådana de
lyder när lagen om pension för lantbruksföretagare träder i kraft.
——————————————

27 §
En långtidsarbetslös lantbruksföretagare
som är född före 1950 har rätt till arbetslöshetspension på det sätt som bestäms i den
LFöPL som gäller när lagen om pension för
lantbruksföretagare träder i kraft, i ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av den och i lagarna om ändring av de
nämnda ikraftträdandebestämmelserna. Till
övriga delar tillämpas på arbetslöshetspension och dem som får sådan pension bestämmelserna i 19 § i LFöPL samt i 4 c §,
5 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom., 10 d §
och 17 b § 3 mom. i APL sådana de lyder
när lagen om pension för lantbruksföretagare träder i kraft.
——————————————

Denna
20 .

lag

———
träder i
———

kraft

den
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Lag
om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
(1026/1981) 15 § 1 och 2 mom., 16 § 1 mom. samt 18 § 2 mom.
sådana de lyder i lag 1287/2006, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

15 §
Totalkostnaderna finansieras genom en
grundskyddsandel,
lantbruksföretagarnas
försäkringspremieandel, statens andel och
avkastningen av placeringar. Avkastningen
av placeringar beräknas enligt de grunder
som social- och hälsovårdsministeriet har
fastställt med stöd av 135 § 4 mom. i lagen
om pension för lantbruksföretagare. Innan
finansieringsandelarna fastställs avdras från
totalkostnaderna den nettoavkastning av
placeringarna som överstiger den räntesats
som använts som grund. Om avkastningen
av placeringarna inte når en nivå som motsvarar den räntesats som använts som
grund, fogas underskottsbeloppet på motsvarande vis till totalkostnaderna.
I grundskyddsandelen anses av totalkostnaderna 14,3 procent utgöra utgifter för
dagpenning enligt sjukförsäkringslagen
(1224/2004) och 6,8 procent sjukvårdsutgifter enligt samma lag, 8,8 procent pensionsutgifter eller motsvarande utgifter enligt
folkpensionslagen (347/1956), 0,9 procent
pensionsutgifter enligt familjepensionslagen
(38/1969) samt 9,6 procent pensionsutgifter
enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.
——————————————

15 §
Totalkostnaderna finansieras genom en
grundskyddsandel,
lantbruksföretagarnas
försäkringspremieandel, statens andel och
avkastningen av placeringar. Avkastningen
av placeringar beräknas enligt de grunder
som social- och hälsovårdsministeriet har
fastställt med stöd av 135 § 3 mom. i lagen
om pension för lantbruksföretagare. Innan
finansieringsandelarna fastställs avdras från
totalkostnaderna den nettoavkastning av
placeringarna som överstiger den räntesats
som använts som grund. Om avkastningen
av placeringarna inte når en nivå som motsvarar den räntesats som använts som
grund, fogas underskottsbeloppet på motsvarande vis till totalkostnaderna.
I grundskyddsandelen anses av totalkostnaderna 14,3 procent utgöra utgifter för
dagpenning enligt sjukförsäkringslagen
(1224/2004) och 6,8 procent sjukvårdsutgifter enligt samma lag, 8,8 procent pensionsutgifter eller motsvarande utgifter enligt
folkpensionslagen (568/2007), 0,9 procent
familjepensionsutgifter enligt folkpensionslagen samt 9,6 procent pensionsutgifter enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.
——————————————
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16 §
Folkpensionsanstalten betalar årligen till
olycksfallsförsäkringsanstalten det sammanlagda beloppet av de i 15 § 2 mom.
nämnda utgifterna enligt sjukförsäkringslagen, folkpensionslagen och familjepensionslagen, och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt på motsvarande sätt utgifterna
enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Staten betalar årligen den i 15 §
3 mom. nämnda statsandelen.
——————————————

16 §
Folkpensionsanstalten betalar årligen till
olycksfallsförsäkringsanstalten det sammanlagda beloppet av de i 15 § 2 mom.
nämnda utgifterna enligt sjukförsäkringslagen och folkpensionslagen, och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt på motsvarande sätt utgifterna enligt lagen om pension
för lantbruksföretagare. Staten betalar årligen den i 15 § 3 mom. nämnda statsandelen.
——————————————

18 §
——————————————
Från arbetsskadeersättning får avdras ersättningstagarens obetalda försäkringspremier och försäkringsavgifter enligt denna
lag och enligt lagen om pension för lantbruksföretagare med iakttagande av bestämmelserna i 97 § i lagen om pension för
lantbruksföretagare.

18 §
——————————————
Från arbetsskadeersättning får avdras ersättningstagarens obetalda premier och avgifter enligt denna lag och enligt lagen om
pension för lantbruksföretagare med iakttagande av 97 § i lagen om pension för lantbruksföretagare samt vad som i 98 § 3
mom. i den nämnda lagen föreskrivs om utbetalningsordningen.

Denna
20 .

lag

———
träder i
———

kraft

den

