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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om vissa pensionsarrangemang som gäller personalens 
ställning när en privat sammanslutning och stiftelser blir 
huvudmän för de statliga specialyrkesläroanstalterna 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att det ska stif-

tas en lag om vissa pensionsarrangemang 
som gäller personalens ställning när en privat 
sammanslutning och stiftelser blir huvudmän 
för de statliga specialyrkesläroanstalterna. 
När en privat sammanslutning och stiftelser 
börjar driva de statliga specialyrkesläroan-
stalterna den 1 januari 2009 ska de som vid 
tidpunkten för överföringen är anställda vid 
specialyrkesläroanstalterna och som är födda 
före 1980 fortsätta att omfattas av statens 
pensionssystem så länge de står i ett anställ-
ningsförhållande till någon av de mottagande 
utbildningsanordnarorganisationer som avses 
ovan. De övriga anställda övergår till att om-
fattas av lagen om pension för arbetstagare. 

Nya anställningsförhållanden ska omfattas 
av lagen om pension för arbetstagare, oavsett 
personernas födelseår. Om en ny arbetstagare 
omfattas av eller under innevarande kalen-
derår eller under det föregående kalenderåret  
det har omfattats av statens pensionssystem 
och är född före 1980, ska han eller hon fort-
sätta att omfattas av statens pensionssystem 
så länge han eller hon står i ett anställnings-
förhållande till någon av de utbildningsan-
ordnarorganisationer som avses ovan. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter det att den har antagits och blivit 
stadfäst, senast den 1 januari 2009. 

————— 
 
 
 
 

MOTIVERING 

 
1  Byte av huvudmän för de s tat l i -

ga specialyrkesläroanstalterna 

Enligt den utvecklingsplan för utbildning 
och forskning för åren 2007—2012 som 
statsrådet har godkänt ska serviceförmågan 
hos nätverket för anordnare av yrkesinriktad 
utbildning stärkas enligt strategin för yrkes-
instituten genom att utbildningsanordnarna 
bildar starka yrkesinstitut på regional nivå el-
ler annars starka yrkesinstitut med verksam-
het som omfattar all service inom den yrkes-
inriktade utbildningen, utvecklingsfunktio-
nerna och undervisningsenheterna. Verksam-
heten för högt specialiserade utbildningsan-

ordnare tryggas. Anordnandet av och arbets-
fördelningen inom den statliga specialyrkes-
undervisningen utreds som ett led i den 
strukturella utvecklingen. Avgörandena träf-
fas före utgången av 2008. 

Enligt regeringsprogrammet för statsminis-
ter Matti Vanhanens andra regering fortsätter 
nätverksbildningen mellan yrkesutbildnings-
arrangörerna i syfte att skapa starka helheter. 
Samtidigt tryggas högt specialiserade enhe-
ters verksamhet. 

Enligt budgetpropositionen för 2008 är av-
sikten att med hjälp av en strategi för yrkes-
institut skapa en tillräckligt stark strukturell 
och ekonomisk grund för att ordna yrkesut-
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bildning i regionerna och inom olika bran-
scher samt att öka verkningarna och resulta-
tet av utbildningen. Avsikten är att effektivi-
sera åtgärder som stärker serviceförmågan 
hos nätverket för anordnare av yrkesutbild-
ning. 

Hösten 2007 startade undervisningsmini-
steriet ett projekt med målet att i enlighet 
med budgetpropositionen för 2008 och rikt-
linjerna i utvecklingsplanen överföra de stat-
liga specialyrkesläroanstalterna i första hand 
så att de primärt utgör en del av de andra an-
ordnarna av yrkesinriktad specialundervis-
ning från och med den 1 januari 2009. Över-
föringen hänför sig till målsättningen att 
främja utvecklingen av yrkesutbildningen 
som helhet och påskynda bildandet av ett 
samordnat anordnarnätverk. Den kvantitativa 
ökningen av specialundervisningen och det 
växande behovet av olika former av stöd och 
service uppställer nya krav på verksamheten 
och ekonomin. 

Målet är att bilda tillräckligt starka och 
funktionsdugliga organisationer av utbild-
ningsanordnare i syfte att trygga kvaliteten 
och tillgången på specialundervisning samt 
långsiktig finansiering. På så vis kan man 
också stärka specialyrkesläroanstalterna roll i 
samband med utvecklings-, handlednings- 
och stöduppgifter inom specialundervisning-
en. 

Undervisningsministeriet och de mottagan-
de utbildningsanordnarna enades om överlå-
telsevillkoren för bytet av huvudmän genom 
avtal som undertecknades den 16 juni 2008. 
Samma dag meddelade undervisningsmini-
steriet de beslut om tillstånd att ordna utbild-
ning som hänför sig till huvudmannabytet. 
Huvudmännen byts den 1 januari 2009 som 
följer: 

– Perttulan erityisammattikoulu börjar dri-
vas av Kiipulastiftelsen 

– Alavuden erityisammattikoulu börjar dri-
vas av Andningsförbundet Heli rf 

– Arlainstituutti börjar drivas av Invalid-
stiftelsen Orton 

– Kuhankosken erityisammattikoulu och 
Aura-Instituutti börjar drivas av S. och A. 
Bovallius stiftelse. 

 

2  Vissa pensionsarrangemang i  
samband med bytet  av huvud-
män för läroanstal terna 

Principen om kontinuitet i pensionsskyddet 
har iakttagits vid överföringar mellan pen-
sionssystemen inom den offentliga sektorn. 
Målet med kontinuitetsprincipen är att pen-
sionsskyddet för den personal som överförs 
ska bestämmas för tiden före privatiseringen 
så som den skulle ha bestämts om personerna 
hade varit anställda hos staten fram till pen-
sionsfallet. 

Kontinuitetsprincipen genomfördes när de 
statliga läroanstalterna kommunaliserades på 
1990-talet. Detta genomfördes genom lagen 
om vissa arrangemang som gäller persona-
lens ställning vid kommunaliseringen av yr-
kesläroanstalter som hör till undervisnings-
ministeriets förvaltningsområde (1422/1994). 
Enligt lagen fastställdes det på tjänstgöring 
hos staten grundade pensionsskyddet, för ti-
den före kommunaliseringen, för en person 
född efter den 31 december 1939 som i sam-
band med kommunaliseringen av en statlig 
yrkesläroanstalt övergick i en kommunal lä-
roanstalts tjänst på samma sätt som om han 
eller hon skulle ha fortsatt i statens tjänst 
ända till pensionsfallet. Detsamma gällde 
också den som i samband med kommunalise-
ringen övergick från en privat yrkesläroan-
stalts tjänst som omfattades av statens pen-
sionssystem till en kommunal läroanstalts 
tjänst. En förutsättning var att den kommuna-
la anställningen fortsatte utan avbrott fram 
till pensionsfallet. Lagen tillämpades när 
kommunaliseringen hade skett efter den 31 
december 1992 och före den 1 januari 1998. 

I fråga om statlig anställning genomfördes 
kontinuitetsprincipen för tilläggspensions-
skyddet också i samband med privatiseringen 
av statliga yrkesläroanstalter genom en spe-
ciallag på samma sätt som i samband med 
kommunaliseringen av de statliga läroanstal-
terna (lagen om vissa arrangemang som gäll-
er personalens ställning vid privatisering av 
yrkesläroanstalter som hör till undervis-
ningsministeriets förvaltningsområde och vid 
bildande av privata yrkeshögskolor, 
451/1996). Genom lagen kvarhölls pensions-
skyddet för tiden före privatiseringen enligt 
den då gällande lagen om statens pensioner 
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(280/1966), nedan den gamla lagen om sta-
tens pensioner, sådant pensionsskyddet skul-
le ha gällt utan någon privatisering. 

Riksdagen förutsatte i sitt svar på regering-
ens proposition med förslag till ändring av 
lagstiftningen om statens pensioner (RP 
96/1993 rd) att avregleringen av integratio-
nen när det gäller pensionerna inom den of-
fentliga sektorn och problemen till följd av 
att en inrättning eventuellt får en ny huvud-
man utreds i samråd med arbetsmarknadspar-
terna och att behövliga författningsändringar 
initieras för att skäliga lösningar för förmåns-
tagarna ska kunna säkerställas. 
 
3  Pensionsskyddet  vid de s tat l iga  

specialyrkesläroanstalterna från 
och med den 1 januari  2009 

Utgångspunkten är att bytet av huvudmän 
inte ska försämra pensionsskyddet för perso-
nalen vid de statliga specialyrkesläroanstal-
terna för den tid personalen varit i statlig 
tjänst. 

Inom överföringsprojektet för de statliga 
specialyrkesläroanstalterna har de mottagan-
de utbildningsanordnarna en privaträttslig ju-
ridisk form. I fråga om pensionen kommer 
detta att innebära att personalen vid de statli-
ga specialyrkesläroanstalterna överförs från 
lagen om statens pensioner (1295/2006) till 
lagen om pension för arbetstagare 
(395/2006). För att anställda ska kunna fort-
sätta att omfattas av lagen om statens pensio-
ner måste det i lagen utfärdas bestämmelser 
om undantag. När anställda överförs till att 
omfattas av lagen om pension för arbetstaga-
re kan man uppnå målet att behålla nivån på 
pensionsskyddet genom att teckna en 
tilläggspensionsförsäkring i ett privat pen-
sionsbolag. Det förlorade tilläggspensions-
skyddet kommer då att kompenseras. När an-
ställda har upphört att omfattas av lagen om 
statens pensioner har staten i allmänhet betalt 
den nya arbetsgivaren kostnaderna för 
tilläggspensionsskyddet. 

Vid undervisningsministeriet bereds som 
bäst en övergripande reform av universitets-
lagstiftningen. Målet är att utöka universite-
tens ekonomiska autonomi genom att univer-
siteten, som för närvarande är statliga räken-
skapsverk, omvandlas till självständiga of-

fentligrättsliga inrättningar. Genom den nya 
universitetslagen utfärdas bestämmelser om 
universitetens nya status som juridiska per-
soner, förvaltning, finansiering och styrning 
av verksamheten samt om omständigheter 
som hänför sig till forskningen och undervis-
ningen vid universiteten, de studerande och 
personalen. Avsikten är att den nya universi-
tetslagen och de lagar som har samband med 
den ska träda i kraft den 1 augusti 2009. Av-
sikten är att bestämmelser om bl.a. pensions-
skyddet för universitetsanställda ska utfärdas 
genom en lag om införande av universitetsla-
gen. Utgångspunkten för ordnandet av pen-
sionsskyddet för personalen vid universiteten 
är att de som är anställda vid universiteten 
vid tidpunkten för överföringen och som är 
födda före 1980 ska fortsätta att omfattas av 
statens pensionssystem så länge de står i ett 
anställningsförhållande till ett universitet. De 
övriga anställda överförs till det privata pen-
sionssystemet. 

Den 18 juni 2008 gav finanspolitiska mi-
nisterutskottet sitt bifall till att man genom 
lagstiftningen ordnar pensionsskyddet för 
personalen vid de statliga specialyrkesläroan-
stalterna på samma sätt som för personalen 
vid universiteten. 

Det föreslås att pensionsskyddet för perso-
nalen vid de statliga specialyrkesläroanstal-
terna ska kvarstå med stöd av den nya lagen. 
Avsikten är att när privata sammanslutningar 
eller stiftelser, i stället för staten, börjar driva 
de statliga specialyrkesläroanstalterna den 1 
januari 2009 ska de som vid tidpunkten för 
överföringen är anställda vid specialyrkeslä-
roanstalterna och som är födda före 1980 
fortsätta att omfattas av statens pensionssy-
stem så länge de står i ett anställningsförhål-
lande till någon av de mottagande utbild-
ningsanordnarorganisationer som avses ovan. 
Med mottagande utbildningsanordnarorgani-
sationer avses i denna proposition Kiipulas-
tiftelsen, Andningsförbundet Heli rf, Invalid-
stiftelsen Orton och S. och A. Bovallius stif-
telse. Lagen om statens pensioner ska fortsät-
ta att tillämpas även om en person övergår 
till att vara anställd hos en annan utbild-
ningsanordnarorganisation. De övriga an-
ställda, dvs. de som är födda efter den 31 de-
cember 1979, ska börja omfattas av lagen om 
pension för arbetstagare. 
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En gång i tiden bestämdes om krav på oav-
brutet anställningsförhållande i 1 § 4 mom. i 
den gamla lagen om statens pensioner (ändrat 
genom lag 379/2004). I samband med pen-
sionsreformen 2005 ändrades slutkarenskra-
vet till ett krav på kontinuitet, vilket nu upp-
fylls endast om inkomsten av anställningen 
överstiger 6 744 euro (enligt 2008 års nivå) 
per år. Avsikten är att trygga ställningen för 
s.k. gamla förmånstagare i enlighet med den 
gamla lagen om statens pensioner. Nya an-
ställningar ska börja omfattas av lagen om 
pension för arbetstagare, oavsett personernas 
födelseår. Om en ny arbetstagare omfattas av 
eller under det innevarande kalenderåret eller 
under kalenderåret före det har omfattats av 
tillämpningen av lagen om statens pensioner 
och är född före 1980, ska han eller hon fort-
sätta att omfattas av lagen om statens pensio-
ner så länge han eller hon står i ett anställ-
ningsförhållande till någon av de mottagande 
utbildningsanordnarna eller har en anställ-
ning på vilken den nämnda lagen tillämpas. 

Avsikten är att bestämmelserna om statens 
pensioner ska tillämpas bara på arbetstagare 
som ända till sitt pensionsfall står i ett oav-
brutet anställningsförhållande till en motta-
gande utbildningsanordnarorganisation. 
 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

Pensionsskyddet för anställda som före 
1993 börjat omfattas av statens pensionssy-
stem kan försämras, om de överförs till att 
omfattas av lagen om pension för arbetstaga-
re. Före 1995 har de intjänat 2,2 procent i 
pensionsskydd om de går i pension direkt en-
ligt lagen om statens pensioner. Om pen-
sionssystemet ändras, är pensionsskyddet 2 
procent om året och får pension börja lyftas 
vid 65 års ålder. 

Vissa yrkesgrupper som omfattas av lagen 
om statens pensioner har haft rätt att välja en 
särskild pensionsålder. Yrkesbeteckningar 
för vilka pensionsåldern i fråga gäller finns 
förtecknade i 5 § i förordningen om statens 
pensioner (611/1966), som upphävts den 1 
februari 1989. Rätten till en yrkesrelaterad 
särskild pensionsålder har hållits kvar i 
ikraftträdandebestämmelserna i en lag 
(1528/1993) om ändring av lagen om statens 

pensioner och i bestämmelserna om införan-
de av lagen om statens pensioner. Vid de 
statliga specialyrkesläroanstalterna finns ett 
fyrtiotal personer som har rätt till särskild 
pensionsålder. 

När personalen vid de statliga specialyrkes-
läroanstalterna överförs till att omfattas av 
lagen om pension för arbetstagare kommer 
följden att bli att icke fonderade pensioner 
enligt lagen om pension för arbetstagare 
kommer att finansieras med pensionsavgifter 
som betalas efter övergången, eftersom ca 76 
procent av pensionsavgifterna används för att 
finansiera de arbetspensioner som redan be-
talas ut (utjämningsavgift enligt lagen om 
pension för arbetstagare). 

Om personalen vid de statliga specialyrkes-
läroanstalterna (sammanlagt ca 500 personer) 
överförs till att omfattas av lagen om pension 
för arbetstagare och staten ersätter pensions-
förlusterna, kommer kostnadseffekterna att 
se ut som följer: 

– Kostnaderna för tilläggspensionsskydd 
som ordnas som utbetalning av ett engångs-
belopp kommer att röra sig kring 2,5 miljo-
ner euro. När det gäller de statliga specialyr-
kesläroanstalterna kan kostnaderna inte kom-
penseras genom egendomsarrangemang. De 
statliga läroanstalterna finns huvudsakligen i 
hyrda lokaliteter och deras lösa egendom är 
av obetydligt värde och används för under-
visningsändamål. Därför kommer staten att 
bli ansvarig för kostnaderna. 

– Kostnadseffekten av utjämningsavgiften 
enligt lagen om pension för arbetstagare be-
räknas uppgå till ca 2,5 miljoner euro per år i 
20 års tid. 

Det ändamålsenligaste alternativet är att 
ordna pensionsskyddet för personalen vid de 
statliga specialyrkesläroanstalterna så att per-
soner födda före ett visst år kvarstår inom det 
statliga pensionssystemet, medan de som är 
yngre börjar omfattas av lagen om pension 
för arbetstagare. Ur perspektivet för utjäm-
ningsavgiften är det förmånligaste alternati-
vet för statsfinanserna att gränsen dras vid 
personer födda 1980. Det året kommer att fö-
reslås som gränsdragningsår i lagen om infö-
rande av universitetslagen. Motsvarande 
gränsdragningsår föreslås för de statliga spe-
cialyrkesläroanstalterna. 
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5  Beredningen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid undervisningsministeriet. 

Finansministeriet har hörts om propositio-
nen. Den 22 september 2008 ordnade under-
visningsministeriet ett diskussionsmöte för 
personalorganisationerna om hur pensions-
skyddet kommer att ordnas. Organisationer-
nas representanter underströk vikten av att 
ställningen för gamla förmånstagare tryggas i 

enlighet med den gamla lagen om statens 
pensioner. 

 
6  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har antagits och bli-
vit stadfäst, senast den 1 januari 2009. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 

Lag 

om vissa pensionsarrangemang som gäller personalens ställning när en privat sammanslut-
ning och stiftelser blir huvudmän för de statliga specialyrkesläroanstalterna  

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
 

1 § 
När en privat sammanslutning och stiftelser 

(mottagande utbildningsanordnare) blir hu-
vudmän för de statliga specialyrkesläroan-
stalterna den 1 januari 2009 ska den som vid 
tidpunkten för överföringen är anställd vid en  
specialyrkesläroanstalt och som är född före 
den 1 januari 1980 fortsätta att omfattas av 
lagen om statens pensioner (1295/2006) så 
länge han eller hon står i anställningsförhål-
lande till någon av de mottagande utbild-
ningsanordnarna eller har en anställning som 
lagen om statens pensioner ska tillämpas på.  

Den som är anställd vid en statlig special-
yrkesläroanstalt den 31 december 2008 och 
är född efter den 31 december 1979 ska om-
fattas av lagen om pension för arbetstagare 
(395/2006) från och med den 1 januari 2009.  

På dem som anställs hos en mottagande ut-
bildningsanordnare efter det att denna lag har 
trätt i kraft, ska lagen om statens pensioner 
tillämpas i enlighet med 1 mom., om lagen 
om statens pensioner tillämpas på den an-
ställda vid anställningsförhållandets början 
eller har tillämpats på honom eller henne un-
der innevarande kalenderår eller det föregå-
ende kalenderåret och om den anställda är 
född före den 1 januari 1980. 

På den som anställs hos en mottagande ut-
bildningsanordnare efter det att denna lag har 
trätt i kraft och inte uppfyller båda villkoren 
enligt 3 mom. ska lagen om pension för ar-
betstagare tillämpas. 

 
2 § 

Denna lag träder i kraft den    20  . 
 

————— 
 

Helsingfors den 10 oktober 2008 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Undervisningsminister Sari Sarkomaa 
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