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Lag
om ändring av lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om avträdelsepension (16/1974) 24 §, sådan den lyder i lag 1285/2006,

och
fogas till lagen nya 23 a och 23 b § som följer:

23 a §
Pensionsanstalten ska förvara handlingar och uppgifter som hänför sig till behandlingen

av avträdelsepension under avträdarens livstid och fem år därefter. Om avträdelsepension
har beviljats flera avträdare på grund av samma avträdelse, ska alla handlingar och upp-
gifter som gäller samma avträdelse förvaras under samtliga avträdares livstid och fem år
därefter.

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.

23 b §
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).

24 §
Om inte något annat följer av denna lag tillämpas på avträdelsepension 98–100 och

103 §, 105 § 2 mom., 112 § 1 mom., 113 § 3 mom., 115 och 116 §, 119 § 1 och 2 mom.,
120 § 2, 4 och 5 mom., 121 och 122 §, 124 § 1 mom., 125–128, 130 och 132 §, 133 §
1 och 4 mom., 134–140 och 191 §, 192 § 1 mom., 196, 198, 202, 204 och 205 §, 206 §
1 mom. 1 punkten, 208 § 1 och 3 mom., 209 §, 210 § 1, 3 och 4 mom. samt 216 och 217 §
i lagen om pension för arbetstagare samt 103 § 1 mom., 114 och 116–124 §, 125 § 2 mom.,
126–132, 134, 143 och 145 § samt 146 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföreta-
gare.

Trots det som i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföre-
tagare och lagen om pension för företagare (1272/2006) bestäms om pensionsanstalternas
behörighet, sköter Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt avgörandet av pensionsansö-
kan, betalningen av pension och pensionsanstaltens övriga uppdrag i anslutning till pensi-
onen, om den som ansöker om pension får avträdelsepension när han eller hon ansöker om
pension.
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