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L a g

1457/2011

om ändring av lagen om sjömanspensioner

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 81 § och mellanrubriken före den samt

81 a och 81 b §, sådana de lyder i lag 1103/2008, som följer:

Arbetspensionsutdrag samt utfärdande och
kontroll av det

81 §

Arbetspensionsutdrag

Varje arbetstagare i åldern 18—67 år får
ett arbetspensionsutdrag över de av hans eller
hennes inkomster som berättigar till pension.
Arbetspensionsutdraget innehåller följande
uppgifter för sex kalenderår före det år under
vilket utdraget utfärdas:

1) de arbetsinkomster som berättigar till
pension enligt arbetspensionslagarna, särskilt
för varje arbetsgivare,

2) sådant arbete som berättigar till pension
och har försäkrats enligt lagen om pension
för företagare eller lagen om pension för
lantbruksföretagare samt de totala arbetsin-
komsterna för det arbetet,

3) de inkomster som ligger till grund för

förmåner som betalats för oavlönad tid och
som berättigar till pension, särskilt för varje
förmånsslag,

4) grunden och den tid för vilken pension
intjänas enligt lagen om pensionsersättning
som skall betalas av statens medel för tiden
för vård av barn under tre år eller för tiden
för studier, och

5) den intjänade pensionen vid utgången
av året före det år under vilket arbetspen-
sionsutdraget utfärdas.

Pensionskassan eller en annan pensionsan-
stalt inom den privata sektorn utfärdar ett
arbetspensionsutdrag till

1) den vars pensionsskydd vid utgången av
året före det år under vilket arbetspensionsut-
draget skickas eller senast därförinnan har
ordnats endast enligt arbetspensionslagarna
för den privata sektorn eller parallellt enligt
arbetspensionslagarna för den privata sektorn
och den offentliga sektorn, och
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2) den vars pensionsskydd vid utgången av
året före det år under vilket arbetspensionsut-
draget skickas eller senast därförinnan har
ordnats endast enligt arbetspensionslagarna
för den offentliga sektorn och han eller hon
också har sådana arbetsinkomster enligt ar-
betspensionslagarna för den privata sektorn
som berättigar till pension under de tre år
som föregår det år under vilket arbetspen-
sionsutdraget skickas.

Pensionsskyddscentralen utfärdar ett ar-
betspensionsutdrag till den som inte har
några registrerade arbetsinkomster som enligt
arbetspensionslagarna berättigar till pension
men har registrerade förmånsperioder enligt 1
mom. 3 eller 4 punkten.

81 a §

Utfärdande av arbetspensionsutdrag

Arbetspensionsutdraget för arbetstagare ut-
färdas i elektronisk eller skriftlig form.

Om en arbetstagare vill ha arbetspensions-
utdraget enbart i elektronisk form, ska han
eller hon välja det elektroniska pensionsut-
draget i pensionskassans elektroniska tjänst.
Vid inloggningen på den elektroniska tjäns-
ten ska datasäker och bevislig identifierings-
teknik användas. Arbetstagaren får det elek-
troniska arbetspensionsutdraget via en elek-
tronisk tjänst som tillhandahålls av den pen-
sionsanstalt där arbetstagarens anställnings-
förhållande var försäkrat vid den tidpunkt då
det elektroniska arbetspensionsutdraget utfär-
das eller senast därförinnan.

Om en i Finland bosatt arbetstagare som
valt enbart det elektroniska arbetspensionsut-
draget inte på fyra kalenderår loggar in sig på
den tjänst där det elektroniska arbetspen-
sionsutdraget ingår och inte under denna tid
på något annat sätt har fått ett arbetspensions-
utdrag från en pensionsanstalt inom den pri-
vata eller den offentliga sektorn, ska den
pensionsanstalt som senast försäkrat arbetsta-
garens anställningsförhållande sända ett
skriftligt arbetspensionsutdrag till arbetstaga-
ren under det följande kalenderåret. Ett skrift-
ligt arbetspensionsutdrag sänds dock inte, om
arbetstagaren under dessa fyra kalenderår inte
har några arbetsinkomster som berättigar till
pension enligt arbetspensionslagarna för den

privata sektorn eller registrerade förmånspe-
rioder som avses i 81 § 1 mom. 3 och 4
punkten.

Ett skriftligt arbetspensionsutdrag ska sän-
das till en i Finland bosatt arbetstagare vart
tredje år, om arbetstagaren inte under det år
som utdraget ska skickas har fått ett arbets-
pensionsutdrag från en pensionsanstalt inom
den privata eller den offentliga sektorn. Ett
skriftligt arbetspensionsutdrag kan utfärdas
för en arbetstagare också på hans eller hennes
begäran. Det skriftliga arbetspensionsutdra-
get sänds av pensionskassan eller den pen-
sionsanstalt inom den privata sektorn där ar-
betstagarens anställningsförhållande var för-
säkrat vid utgången av kalenderåret före det
år under vilket utdraget skickas eller senast
därförinnan.

Vad som i 3 och 4 mom. föreskrivs om
sändande av ett skriftligt arbetspensionsut-
drag tillämpas även på Pensionsskyddscen-
tralen när den utfärdar ett arbetspensionsut-
drag med stöd av 81 § 3 mom. Arbetstagaren
kan också välja och kontrollera det elektro-
niska arbetspensionsutdraget i en för arbets-
pensionssystemet gemensam elektronisk
tjänst genom att logga in sig på tjänsten på
det sätt som föreskrivs i 2 mom. i denna
paragraf.

81 b §

Kontroll av arbetspensionsutdraget

Om en arbetstagare som har fått ett arbets-
pensionsutdrag som avses i 81 § eller ett
arbetspensionsutdrag som utfärdats av en
pensionsanstalt inom den offentliga sektorn
konstaterar en brist eller ett fel i de i 81 §
1 mom. 1, 3 eller 4 punkten avsedda uppgif-
ter om vad som berättigar till pension, ska
han eller hon hos den pensionsanstalt som
utfärdat utdraget eller hos Pensionsskydds-
centralen yrka på att uppgifternas riktighet
utreds. Arbetstagaren ska vid behov lägga
fram sådan utredning om grunderna för sitt
yrkande som skäligen kan förutsättas av ho-
nom eller henne. Pensionskassan eller en an-
nan pensionsanstalt som utfärdat arbetspen-
sionsutdraget lämnar över ärendet för be-
handling i den pensionsanstalt inom den pri-
vata eller den offentliga sektorn till vars upp-

2 1457/2011



gifter det hör att ordna pensionsskyddet för
det arbete som utredningen gäller, eller för
behandling i Pensionsskyddscentralen. Pen-
sionskassan, en annan pensionsanstalt inom
den privata sektorn och Pensionsskyddscen-
tralen är inte skyldiga att reda ut uppgifterna
från den privata sektorn retroaktivt för längre
tid än de sex kalenderår som föregått utfär-
dandet av arbetspensionsutdraget.

Om arbetstagaren ostridigt visar att han
eller hon före de sex år som nämns ovan har
haft sådana inkomster eller förmåner inom
den privata sektorn som avses i 81 § 1 mom.
1, 3 eller 4 punkten och som berättigar till
pension men som inte på rätt sätt beaktats
som pensionsberättigande, beaktar pensions-
kassan, en annan pensionsanstalt inom den
privata sektorn eller Pensionsskyddscentralen
uppgifterna retroaktivt. Ostridigt påvisade ar-
betsinkomster beaktas som inkomster för ut-
betalningsåret, och inkomster som ligger till
grund för förmåner för oavlönad tid, tid för
vård av barn under tre år och studietid beak-
tas som inkomster för de år till vilka för-
månstiden, vårdtiden eller studierna hänför
sig.

När det gäller uppgifter från den privata
sektorn har arbetstagaren rätt att få ett beslut
om uppgifterna om vad som berättigar till
pension i de fall som avses i 1 och 2 mom.
När det gäller arbetsinkomster ges beslutet av
den pensionsanstalt som rett ut arbets- och
inkomstuppgifterna eller av Pensionsskydds-
centralen, och när det gäller de uppgifter som
avses i 81 § 1 mom. 3 och 4 punkten ges
beslutet av den pensionsanstalt som utfärdat
det arbetspensionsutdrag som avses i 81 §
eller av Pensionsskyddscentralen. Om upp-
gifterna enligt 1 och 2 mom. i denna paragraf
hänför sig till ett sådant i 10 § i lagen om
pension för arbetstagare avsett ärende om
tillämpning av lagen som behandlas av Pen-
sionsskyddscentralen, ger Pensionsskydds-
centralen beslut också om dessa uppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
Bestämmelserna i 81 § 2 och 3 mom. samt
81 a § 3—5 mom. tillämpas dock först från
och med den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko
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