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Lag
om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i folkpensionslagen (568/2007) 86 § 1 mom. 7 punkten samt 90 och 96 §, av

dem 90 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 986/2007, som följer:

86 §

Uppgifter för avgörande av en förmån

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att få
de uppgifter som är nödvändiga för avgörande av en pension eller förmån enligt denna lag
eller sådana nödvändiga uppgifter som annars skall beaktas vid verkställigheten av upp-
drag som föreskrivs i denna lag, i överenskommelser om social trygghet som är bindande
för Finland eller i andra internationella författningar om social trygghet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
7) av penninginstitut när det gäller uppgifter om den som ansöker om eller får efterle-

vandepension, om tillräckliga uppgifter och utredningar inte kan fås på något annat sätt
och om det finns grundad anledning att misstänka att den som sökt eller fått en förmån har
lämnat otillräckliga eller otillförlitliga uppgifter; begäran om att få uppgifterna ska fram-
ställas skriftligen, och innan begäran framställs ska sökanden eller mottagaren underrättas
om detta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

90 §

Utlämnande av uppgifter i vissa fall

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) har Folkpensionsanstalten trots sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till

1) Pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalterna och andra som be-
viljar eller betalar ut pensioner eller ersättningar lämna sådana uppgifter om pensionsbe-
slut enligt denna lag som är nödvändiga för bedömningen av det totala pensionsskyddet,

2) Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalterna samt till myndigheter och inrätt-
ningar i länder som har ingått överenskommelse om social trygghet med Finland och i län-
der som omfattas av förordningen om social trygghet lämna sådana uppgifter som är nöd-
vändiga för verkställigheten av överenskommelserna och förordningen samt av andra so-
ciala förmåner som de sköter,

3) en i 61 § avsedd läkare eller verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller un-
dersökningsinrättning lämna sådana uppgifter om en person som sänds för att genomgå
RP 87/2019
ShUB 1/2020
RSv 12/2020

1



227/2020  
undersökning vilka gäller personens hälsotillstånd, sjukdom, yrke och arbetsförhållanden
samt vårdåtgärder och typen av arbete och vilka är nödvändiga för ett anhängigt förmåns-
ärende för att utföra en undersökning för utredande av arbetsoförmågan,

4) Migrationsverket lämna sådana uppgifter som gäller förmåner vilka Folkpensionsan-
stalten enligt bestämmelserna ska verkställa och som är nödvändiga för utförandet av de
uppgifter som anges i medborgarskapslagen (359/2003) och utlänningslagen (301/2004),

5) en läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller
till en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården lämna uppgifter i handlingar som
hänför sig till behandlingen av ett sjukpensionsärende för utredande av hälsotillståndet el-
ler bedömning av arbetsförmågan, om uppgifterna är nödvändiga för avgörandet av ett an-
hängigt sjukpensionsärende.

96 §

Begränsning av den registrerades rätt

En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan
dataskyddsförordningen, avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förord-
ningen att kräva att Folkpensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när
Folkpensionsanstalten sköter en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på be-
gränsning är uppenbart ogrundat.

————
Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.
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