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

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) rubriken för

12 kap. samt 71 och 78 §, av dem 78 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1282/2006
och 1436/2011, och

fogas till lagen nya 68 a och 68 b § som följer:

12 kap.

Lämnande, erhållande, förvaring och hemlighållande av uppgifter

68 a §

Förvaring av handlingar och uppgifter

Pensionsanstalten ska förvara handlingar och uppgifter som hänför sig till behandlingen
av avträdelsestöd under avträdarens livstid och fem år därefter. Om avträdelsestöd har be-
viljats flera avträdare på grund av samma avträdelse, ska alla handlingar och uppgifter
som gäller samma avträdelse förvaras under samtliga avträdares livstid och fem år däref-
ter.

Om en förbindelse som avses i 15, 17, 18–21, 23 eller 77 a § förpliktar den som avgett
förbindelsen efter det att avträdaren eller avträdarna har dött, ska de handlingar och upp-
gifter som hänför sig till behandlingen av avträdelsestödet förvaras fem år efter det att för-
bindelsen har upphört att gälla.

På förvaring av handlingar som gäller överklagande tillämpas 218 § 5 punkten i lagen
om pension för arbetstagare, om handlingarna inte enligt 1 mom. i denna paragraf ska för-
varas en längre tid.

68 b §

Begränsning av den registrerades rätt

På sådan behandling av personuppgifter som avses i denna lag tillämpas inte det som
anges i artikel 18.1 a och b 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 data-
skyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen.
RP 26/2018
JsUB 8/2018
RSv 115/2018
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71 §

Avträdarens och avträdelsestödsökandens rätt att få uppgifter

Pensionsanstalten ska på avträdarens begäran till honom eller henne lämna de uppgifter
som pensionsanstalten har om avträdarens rätt till avträdelsestöd. Angående en parts rätt
att få information, rätt att ta del av en handling som gäller parten själv samt rätt att kont-
rollera sådana uppgifter om sig själv som införts i ett register föreskrivs dessutom i offent-
lighetslagen och i dataskyddsförordningen.

Pensionsanstalten ska på ansökningsblanketten eller på annat motsvarande sätt infor-
mera dem som ansöker om avträdelsestöd om varifrån uppgifter om dem kan inhämtas och
vart uppgifterna i regel kan lämnas ut.

78 §

Hänvisningar till annan lagstiftning

Om inte något annat följer av denna lag, tillämpas på avträdelsestöd det som i 96–100 §
i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om lönekoefficient och arbetspensionsin-
dex, i 103 § om ansökan om pension på en annan persons vägnar, i 105 § 2 och 4 mom.
om meddelande av interimistiskt beslut och om maskinellt undertecknande, i 112 §
1 mom. om utbetalning av pension, i 113 § 2 och 3 mom. om avbrytande av utbetalning
av pension och indragning av pension till följd av att pensionstagaren sannolikt avlidit, i
115 och 116 § om dröjsmålsförhöjning för att utbetalningen av pensionen försenats, i
119 § 1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom. samt 121 och 122 § om betalning av pension
till Folkpensionsanstalten, en arbetslöshetskassa eller ett organ enligt socialvårdslagen
(710/1982), i 124 § 1 mom. om förbud mot överföring eller pantsättning av pension, i
180 § om pensionsanstaltens ansvar för Pensionsskyddscentralens kostnader, i 216 § om
handräckning och i 217 § om jäv för anställda och styrelsemedlemmar i pensionsanstalten.

Om inte något annat följer av denna lag, tillämpas på avträdelsestöd även det som i 114
och 116–124 §, 125 § 2 mom., 126–132 och 134 § i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare föreskrivs om Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och i 103 § 1 mom. i den la-
gen om förordnande av medlemmar till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden.

————
Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.
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