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Regeringens proposition till Riksdagen med f"örslag till 
revision av lagstiftningen om den privata sektorns arbetspen
sionssystem 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagstift
ningen om den privata sektoms arbetspen
sionssystem revideras. Beräkningen av pen
sionerna ändras så att beräkningssättet spor
rar arbetstagarna till att fortsätta arbeta läng
re än för närvarande. Syftet med ändringen 
är att åstadkomma balans mellan premier 
och förmåner under 1990-talets återstående 
år och samtidigt sörja för arbetspensionssys
temets balans på lång sikt. 

Beräkningssättet för pensionens återståen
de tid, dvs. den tid som återstår från pen
sionsfallet till pensionsåldern, ändras på så 
sätt att pensionstillväxten är l ,2 procent av 
lönen i året mellan 50 och 60 år, och 0,8 
procent av lönen mellan 60 och 65 år. Den 
som rar invalidpension före fyllda 50 rar 
alltså en pension som är 6,5 procentenheter 
lägre än ttdigare. För att ra rätt till återståen
de tid förutsätts minst ett års arbete under de 
sista l O åren. Ändringarna gäller personer 
vars pensionsfall inträffar efter 1995. Perso
ner födda före 1943 som f'ar arbetslöshets
dagpenning bevarar sin rätt till återstående 
tid enligt de gamla reglerna. 

Beräkningen av den pensionsgrundande 
lönen (pensionslönen) ändras. Den pensions
grun~ande lö~en f~stställ~ för varJe arbets
förhallande pa basts av mkomstema under 
de högst l O sista åren. Den pensionsgrun
dande lönen är medeltalet av de indexjuste
rade inkomsterna. Om arbetsförhållandet är 
kortare än tio år beaktas inkomstema under 
hela arbetsförhållandet När den pensions
grundande lönen räknas ut beaktas mte de år 
under vilka inkomsten är mindre än hälften 
av medelinkomsten. Ändringen av beräk
ningsregeln för den pensionsgrundande lö
nen införs successivt när det gäller arbetsför
hållanden som pågår den l januari 1996. 
Beräkningsåren utökas med ett år i sänder 
fr.o.m. 1996 tills de utgör det fulla antalet 
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l O år. Inkomstema från åren före ändringen 
beräknas enligt de gamla reglerna. Andring
en av beräknmgssättet verkar i sin fulla ut
sträckning först i fråga om arbetsförhållan
den som upphör om l O år. 

I proposttlonen föreslås också att det skall 
betonas att åtgärder som upprätthåller och 
rehabiliterar arbetsförmågan skall var primä
ra vid bedömningen av den återstående ar
betsförmågan. Den tidsbestämda invalidpen
sionen ändras till ett rehabiliteringsstöd. Re
habiliterin~sstöd kan endast beviljas när en 
rehabilitenngsJ?lan har gjorts upp för arbets
tagaren. Penstonsanstaltens uppgift är att 
säkerställa att en plan görs upp innan rehabi
literingsstödet beviljas. Om en arbetstagare 
beviljas rehabilitering genom ett beslut som 
fattas av en pensionsanstalt, betalas till reha
biliteringsstödet ett rehabiliteringstillägg som 
är 33 procent av det samordnade beloppet 
rehabiliteringsstöd eller invalidpension. A v
sikten är att förfarandet vid ansökning om 
delinvalidpension ändras så att det blir möj
ligt att ra ett förhandsbeslut om pensionen 
på samm~. sätt som vid individuell förtids
pension. Andringen av tidsbestämd invalid
pension till rehabiliteringsstöd gäller också 
mvaliditetspensioner som beviljas av folk
pensionssystemet. Rehabiliteringstillägg be
talas inte till folkpensionens rehabiliterings
stöd. 

Det föreslås att indexsystemet för arbets
pensioner ändras så att två olika index tas i 
bruk. Det nuvarande APL-indexet, som fast
ställs till hälften på grundval av förändring
en i lönenivån och till hälften på grundval 
av förändringen i prisnivån, skall fortfarande 
tillämpas vid beräkning av den pensions
grundande lönen och justering av värdet på 
pensionsrättema. Indexet skall också tilläm
pas på redan påbörjade pensioner fram till 
slutet av det år då 65 års ålder uppnås. Där-
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efter tillämpas ett index på pensionerna, i 
vilket prismvåförändringens andel är 80 pro
cent och inkomstnivåförändringens andel är 
20 procent. 

Det föreslås vidare att arbetstagarens ar
betspensionsavgift skall beaktas permanent i 
arbetspensionsindexen. Om beaktandet av 
avgiften i APL-index har stadgats genom 
särskilda undantagslagar 1993-1995. Enligt 
förslaget skall sänknmgama på l ,3 procen
tenheter som gjorts i APL-indexets poängtal 
inte återställas. För övrigt höjs pensionerna 
vid årsskiftet enligt grunden för det nya in
dexet. Enligt uppskattning stiger arbetspen
sionerna när det gäller personer under 65 år, 
dvs. personer i arbetsför ålder, med ca 2,9 
procent och när det gäller personer över 65 
år, dvs. personer i pensionsåldern, med ca 
1,6 procent. Samma höjning gäller också 
andra förmåner som är bundna till APL-in
dex. För tillägsspensionsskyddets del ges en 
gottgörelse enhgt den skälighetsprincip som 
finns uttryckt i Tagen om pension för arbets
tagare. 

De föreslagna ändringarna grundar sig på 
det avtal om en reform av arbetspensions
systemet som arbetsmarknadsorgamsationer
na slöt i maj 1995. Enligt avtalet är den ge
nomsnittliga APL-premiehöjningen nästa år 
cirka 0,6 procentenheter, varav höjningen av 
arbetstagamas pensionsavgift utgör hälften, 
dvs. 0,3 procentenheter. Tack vare de av
talade åtgärderna kan arbetspensionspremien, 
beroende av hur räntenivån utvecklas, hållas 
på sin nuvarande nivå fram till år 2000. På 
sikt betyder reformerna att premienivån sti
ger 3---4 procentenheter mindre än de skulle 
göra utan de nu föreslagna ändringarna. 

Lagändringarna, av vilka en del ansluter 
sig till budgetpropositionen för 1996, avses 
träda i kraft från och med ingången av 
1996. Motsvarande ändringar genomförs 
också i de offentliga peq~ionssystemen. Om 
dessa stadgas särskilt. Andringamas verk
ningar på sjömanspensionssystemet skall 
utredas särskilt. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1. Inledning 

Under senaste åren har olika hot i anslut
ning till finansieringen av arbetspensionssys
temet aktualiserats. Pensionsutgifterna kom
mer att öka på grund av befolkningens ål
dersstruktur. De stora åldersklasserna når 
pensionsåldern omkring 2010. Arbetslös
heten är ett betydande strukturellt problem 
med tanke på fjnansieringen av arbetspen
sionssystemet A ven om antalet arbetslösa 
skulle halveras fram till 20 l O, inverkar an
talet pensionärer så att försörjningskvoten 
kommer att vara oförändrad. Arbetslösheten 
har minskat lönesumman som utgör grunden 
för försäkringspremien, vilket redan har 
medfört ett extra höjningstryck på arbetspen
sionspremien. 

Finansieringen av arbetspensionssystemet 
har uppmärksammats redan under flera år. 
Från och med ingången av 1993 infördes 
arbetstagarnas pensionsavgift. Från och med 
ingången av 1994 blev avgiften en del av 
den fasta finansieringen av arbetspensions
systemet på så sätt att ~älften a~ ändringat:na 
som gäller arbetspenstonspremten skall nk
tas mot arbetstagarnas pensionsavgift. Från 
och med ingången av 1994 trädde också 
lagändringarna i anslutning till systemet med 
flexibel pensionsålder som gäller folkpensio
ner och den privata sektorns arbetspensioner 
i kraft. Genom dessa höjdes den nedre ål
dersgränsen för individuell förtidspension 
permanent från 55 år till 58 år. Också krite
rierna för arbetslöshetspensionen blev strän
gare. Samtidigt sänktes den nedre ål
dersgränsen för deltidspension med två år 
till 58 år. Från och med ingången av år 
1994 höjdes pensionens intjäningskoefficient 
till 2,5 procent i året börjande från det år 
arbetstagaren fyller 60 år. Syftet med änd
ringen var att sporra arbetstagarna att fort
sätta arbeta fram till pensionsåldern. 

Arbetspensionssystemets grundstruktur, 
dvs. att lönen ligger till grund för pensionen, 
har fungerat bra. Till skillnad från många 
andra länder omfattar det lagstadgade ut
komstskyddet i Finland hela den s;rsselsatta 
befolkningen. Också nivån på penstOnsskyd
det är drägligt och motsvarar europeisk me
delnivå. Den ekonomiska recesstOnen har 
dock försvårat sysselsättningen särskilt av de 
äldre åldersklasserna. Den genomsnittliga 

pensionerin~såldern i Finland är fortfarande 
ca 58-59 ar. Endast 10 procent deltar i ar
betslivet fram till penswnsåldern. Därför 
befäster alla sådana åtgärder som främjar 
arbetstagarnas vilja att fortsätta arbeta eller 
deras återgång till arbete också grunderna 
för pensionssystemet. 

Till pensionspolitikens karaktär hör att 
utfästelserna är långsiktiga. När pensions
skyddet ändras måste man ha som mål att 
arbetstagarna inte drabbas av oskäliga för
sämringar i ett stadium när de inte längre 
har möjlighet att ordna pensionsskyddet på 
altemattva sätt. Men pensionsutfästelsernas 
långsiktighet förutsätter också att de utfor
mas så att man kan sörja för pensionsskyd
det i en försämrad ekonomisk situation. Ge
nomförandet av totalreformen av arbetspen
sionerna är nödvändigt för att trygga en fort
satt hållbar pensionspolitik. 

2. Nuläge 

2.1. Lagstiftning och praxis 

2.1.1. Invalidpension och rehabilitering 

Förutsättningen för full invalidpension 
enligt lagen om pension för arbetstagare 
(APL) är att arbetstagarens arbetsförmåga är 
nedsatt med minst tre femtedelar. Invalid
pension beviljas som delinvalidpension om 
arbetsförmågan är nedsatt med minst två 
femtedelar. Delinvalidpensionen är hälften 
av full pension. När arbetsförmågan bedöms 
beaktas enligt 4 § 3 mom. APL förutom de 
medicinska grunderna även s.k. sociala-eko
nomiska faktorer: utbildning, tidigare verk
samhet, ålder, boendeförhållanden och andra 
jämförbara omständigheter. Pensionen bevil
jas i allmänhet tills vidare. Den kan vara 
tidsbestämd, om det bedöms att arbetstaga
ren kan återfå arbetsförmågan. 

En arbetstagare som har fyllt 58 år har 
enligt 4 e § rätt att fä invalidpension i form 
av individuell förtidspension om det inte är 
rimligt att han fortsätter i sitt förvärvsarbete 
med beaktande av sjukdom och faktorer för
knippade med åldrandet och andra faktorer 
som räknas upp i lagen. Individuell förtids
pension beviljas tills vidare och den är lika 
stor som full invalidpension. Arbetstagaren 
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kan fä ett förhandsbeslut om sin rätt till in
dividuell förtidspension som binder pension
sanstalten i nio månader. 

Arbetstagaren kan enligt 4 h § APL fä 
yrkesinriktad rehabilitering eller medicinsk 
rehabilitering som stöder denna för att för
hindra arbetsoförmåga eller för att förbättra 
förvärvsförmågan. Innan pensionsanstalten 
fattar beslut om invalidpension, skall den 
vid behov kontrollera rehabiliteringsmöjlig
hetema. Om beslutet är ett avslag, hänvisas 
den sökande till lämplig rehabilitering eller 
andra tjänster. 

Arbetstagaren har rätt till rehabiliterings
pennin~ för den tid som han på grund av 
rehabilitering är borta från sitt förvärvsarbe
te. Rehabiliteringspenning kan också betalas 
enligt prövning före rehabiliteringen och 
meJfan rehabiliterin~sperioder. Rehabilite
ringspenning kan pa grundval av vardera 
orsaken betalas för högst tre månader per 
kalenderår. Rehabiliteringsklienten kan ock
så fä ett rehabiliteringsunderstöd som är be
roende av prövning för att stöda hans syssel
sättning. 

I rehabiliteringspenning betalas ett belopp 
som motsvarar invalidpension enligt arbets
pensionslagarna förhöjt med 33 procent. Om 
rehabiliteringsklienten redan är pensionerad 
f'ar han ett tillägg till pensionen på l O pro
cent i form av rehabtliteringspenning. Ar
betstagaren har rätt att överklaga ett beslut 
som gäller rätten till eller beloppet rehabili
teringspenning. Däremot är själva rehabilite
ringen beroende av prövning, och rätten att 
över.klaga gäller inte rehabiliteringen. 

Aven om den som ansöker om pension 
deltar i rehabilitering och får rehabiliterings
penning enligt lagen om rehabilitering 
(611/91), kan han beviljas invalidpension 
om han ansöker om invalidpension och upp
fyller villkoren för pensionen. Om pensionen 
utbetalas retroaktivt samtidigt som rehabili
teringspenning, betalas till den sökande en
dast den överskjutande delen efter det att 
beloppen har utretts med folkpensionsanstal
ten och de övriga arbetspensionsanstaltema. 

stadgandena om egentlig invalidpension, 
individuell förtidspension, rehabilitering och 
rehabiliteringspenning har samma innehåll i 
den privata sektoms arbetspensionslagar. 

Folkpensionssystemets stadganden om 
egentlig invaliditetspension och individuell 
förtidspension har nästan samma innehåll 
som stadgandena i den privata sektoms ar
betspensionssystem. 

2.1.2. Förutsättningar för och beräkningen 
av den återstående tiden 

De förtida pensionerna påverkas när pen
sionsbeloppet räknas ut på ett avgörande sätt 
av den s.k. återstående tiden, dvs. tiden från 
pensionsfallet till pensionsåldern. F ör att 
kunna dra förmån av den återstående tiden 
förutsätts att arbetstagarens arbetsoförmåga 
börjar medan arbetsförhållandet pågår eller 
senast 3 60 dagar efter det. Denna efterka
renstid kan bl.a. förlängas av arbetslöshets-, 
rehabiliterings- och SJukdagpenningsdagar. 
Arbetsförhållandet som den återstående 
~änstgöringstiden ansluter sig till skall pågå 
atminstone den väntetid på en månad som 
lagen föreskriver. Om arbetstagaren är upp
enbart sjuk redan när arbetsförhållandet bör
jar, krävs dock på basis av det s.k. begräns
ningsstadgandet att det förflutit åtminstone 
ett år från det att arbetsförhållandet började 
till det att arbetsoförmågan började. Det 
andra villkoret för återstående tid är att ar
betstagaren innan arbetsoförmågan började 
har bott fem år i Finland, ett EES-land eller 
ett annat land som har slutit ett avtal om 
social trygghet med Finland. 

Om arbetstagaren uppfyller dessa villkor 
för återstående tid, beaktas när hans pen
sions räknas ut förutom arbetsförhållandeti
den också tiden från arbetsoförmågans bör
jan till pensionsåldern. Avsikten med stad
gandet är att garantera en nivå på arbetstaga
rens invalidpension som motsvarar vad han 
skulle ha tätt i ålderspension om han hade 
fortsatt arbeta till pensiOnsåldern. 

stadgandet om den återstående tiden till
lämpas också när beloppet individuell för
tidspension, arbetslöshetspension och fami
ljepension räknas ut. stadgandet ingår i 6 
a § APL (559/93), och till det hänvisas ock
så i lagen om pension för företagare. I lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga ar
betsförhållanden (KAPL) och lagen om pen
sion för vissa konstnärer och redaktörer i 
arbetsförhållande (Ko PL) används i stället 
för återstående tid arbetsinkomsterna under 
den återstående tiden, som beaktas fram till 
den lagstadgade pensionsåldern 65 år. 

Pensionen för den återstående tiden rä
knas ut enligt samma intjäningsprocent -
1,5 procent i året- som pension som tjänas 
in 1 ett arbetsförhållande. Denna procent 
höjs dock inte fr.o.m. det år då arbetstagaren 
fyller 60 år, fastän den för personer i samma 
ålder som fortsätter arbeta 1 ett arbetsförhål-
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lande blir 2,5 procent. 

2.1.3. APL-pensionslön 

Den andra faktorn som på ett avgörande 
sätt inverkar på pensionen är den pensions
grundande lönen (pensionslönen). Enligt 7 § 
APL räknas den ut separat på basis av slut
lönen i varje arbetsförhållande. Pensionslö
nen beaktas högst för arbetsförhållandets 
fyra sista år. När lönerna har omvandlats till 
samma nivå med APL-indexet, utesluts de 
två år då lönen varit lägst och högst, och 
pensionslönen beräknas enligt medellönen 
för de två återstående åren. Om arbetsförhål
landet har pågått tre år, utesluts året med 
den lägsta lönen och i övriga fall beaktas 
hela tiden. När pensionslönen räknas ut be
aktas inte pensionsfallsåret, om arbetsförhål
landet när längden räknas på detta sätt pågår 
i minst två kalenderår. 

Pensionslönen fastställs enligt samma 
grunder som vid förskottsinnehållning av 
skatt. Enligt den lagändring som trädde i 
kraft vid ingången av 1994 minskas årsin
komsterna med ett belopp som motsvarar 
arbetstagarpensionsavgiften. 

Från ovan nämnda huvudregel om de 
fyra sista åren kan det göras undantag enligt 
stadgandet om pensionslön enligt prövning i 
7 § 2 mom. APL. Om lönen av undantags
skäl är lägre än arbetstagarens stabiliserade 
lön och denna omständighet har betydande 
inverkan på pensionsskyddet, kan som pen
sionslön användas den stabiliserade, högre 
lönen. Om undantagsskälet har funnits redan 
tio år före pensioneringen, skall arbetstaga
ren uppvisa en utredning över ändringen. 
Pensionslönen kan också sänkas, om slutlö
nen t.ex. på ett konstgjort sätt har höjts och 
tydligt inte motsvarar den tidigare stabilise
rade lönen. 

Om barnavårdstid stadgas i specialstad
gandet 7 § 3 mom. APL, som används om 
detta beräkningssätt leder till ett bättre resul
tat än lagens huvudregel eller pensionslönen 
enligt prövning. Om det i de sista fyra åren 
ingår barnavårdstid, används i stället för 
barnavårdsåret ett normalt arbetsår, dvs. 
pensionslönen räknas ut enligt lönenivån då 
barnavårdstiden har uteslutits. Till barna
vårdstid räknas ersättningsdagar med för
måner som utbetalas på basis av förlossning, 
moderskap eller föräldraskap. 

Avsikten med pensionslönestadgandena i 
APL är att pensionen skall fastställas enligt 

den stabiliserade inkomstnivå som arbetsta
garen hade före pensioneringen. Detta sätt 
att räkna ut slutlönen avviker från KAPL 
och KoPL, enligt vilka alla löner beaktas om 
de överstiger de minimigränser som anges i 
lagarna. På samma system med medellön 
baserar sig också företagarnas pensionslagar, 
enligt vilka arbetsinkomsten som pensionen 
grundar sig på är medeltalet av de under 
försäkrin_gsperioden fastställda arbetsinkom
sterna. A andra sidan gäller det också för 
APL att slutlönsprincipen rätt sällan blir 
fullständigt genomförd. Det beror på att slut
lönen är bunden till arbetsförhållandet Ju 
oftare en arbetstagare byter arbete, i desto 
högre grad baserar sig pensionen på in
komstmvån under hela hans tid i arbetslivet. 

Till fastställande! av pensionslönen an
sluter sig också stadgandet om automatiskt 
avbrytande som fogades till 2 § APL från 
och med 1994. Enligt stadgandet bildas ett 
särskilt arbetsförhållande med tanke på pen
sionen av den del av ett arbetsförhållande 
som överstiger l O år när arbetstagaren är i 
åldern 54-62. Pensionen räknas ut separat 
enligt inkomsterna under de fyra sista åren 
före avbrottet. Om pensionen som räknats ut 
på detta sätt är större än den som räknats ut 
utan avbrott, beräknas pensionen separat för 
båda delarna. I så fall undviks en situation 
där pensionen för ett långt arbetsförhållande 
beräknas endast på grundval av de lägre in
komsterna under arbetsförhållandets slutpe
riod. 

2.1. 4. Arbetspensionstillägg 

Förutom på basis av vuxenutbildnings
och rehabiliteringsperioder tjänar arbetstaga
ren in pension också under arbetslöshetstid 
om han får dagpenning avvägd enligt för
tjänsten. Med hjälp av dagpenningsdagarna 
räknas ett särskilt arbetslöshetstillägg ut en
ligt 7 b § APL, som höjer pensionsbeloppen 
som tjänats in i arbetsförhållanden. Ett så
dant system används både inom den offent
liga och den privata sektoms arbetspensions
system. Ett arbetspensionstillägg ingår också 
i företagamas pensionslagar, men företaga
rens pension höjs inte av arbetslöshetsdagar 
utan endast av ersättningsdagar med vissa 
förmåner som betalas ut med anledning av 
vuxenutbildning eller rehabilitering. 

Om arbetslöshetsdagpenningen betalas 
som partiell dagpenning omvandlas den till 
fulla dagar när arbetspensionstillägget räknas 
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ut. 

2.1. 5. Indexjusteringar 

Arbetspensionsskyddet är bundet till lan
dets lönenivå. F ör detta ändamål fastställer 
social- och hälsovårdsministeriet ett APL-in
dextal i enlighet med 9 § APL med iaktta
gande av medeltalet for de allmänna foränd
ringarna i löne- och prisnivån. Enligt forord
ningen om pension for arbetstagare grundar 
sig indexet på den genomsnittliga löne- och 
pnsnivån under föregående års tredje kvar
tal. Som mått används statistikcentralens 
indexserier över löntagarnas inkomstnivå 
och konsumentpriser. 

APL-index används vid justering av nya 
pensioner, vid beräkningen av den av den 
pensionsgrundande lönen och till att bevara 
värdet på intjänad arbetspensionsrätt. Indexet 
inverkar också vid pensionssamordningen, 
och används vid den årliga justeringen av 
olika i arbetspensionslagarna angivna mark
belopp som bl.a. är avgörande for om ett 
arbetsforhållande eller en företagarperiod 
omfattas av obligatorisk försäkring. 

Samma APL-index tillämpas både inom 
den privata och den offentliga sektoms ar
betspensionssystem. Indexet används också 
vid JUsteringen av förmåner enligt lagen om 
olY-cksfallsförsäkring, lagen om olycksfall i 
militärtjänst, lagen om skada, ådragen i mili
tärtjänst och trafikforsäkringslagen, vid jus
teringen av generationsväxlingspensioner 
och avträdelsestöd, vid fastställande av dag-, 
moderskaps-, faderskaps- och föräldrapen
ning och hemvårdsstöd for barn enligt sjuk
forsäkringslagen. Också rehabiliteringspen
ning enligt lagen om rehabiliteringspenning 
och ersättningar for personskada enhgt pati
entskadelagen. 

Social- och hälsovårdsministeriet faststäl
ler varje kalenderår ett poängtal for APL-in
dex enligt 9 § APL. Aren 1993-1995 fast
ställdes talen som användes som poängtal 
for APL-index genom särskilda undantagsla
gar. Indextalet for 1993 sänktes med 1,5 
procent och indextalet for 1995 med 0,5 
procent på grund av arbetstagarnas pension
savgift. Ar 1994 slopades indexjusteringen. 
Genom undantagslagar gjordes en nedskär
ning i APL-indexets utveckling 1993-1995 
på sammanlagt 3,3 procent, varav 2 procen
tenheter p.g.a. arbetstagarnas pensionsavgift. 
Enligt de nuvarande lagarna återgår poängta
let for APL-index vid ingången av 1996 till 

den nivå som poängtalet for APL-index en
ligt 9 § APL utvisar. 

2.2. Den internationella utvecklingen 
och lagstiftningen i andra länder 

Det sätt på vilket arbetsoförmåga definie
ras visar stora skillnader vid en Jämförelse 
av socialförsäkringssystemen i ohka länder. 
I allmänhet beaktas både medicinska och 
sociala och ekonomiska faktorer, men deras 
inbördes betoning varierar. På beslutspraxis 
inverkar också vilken organisation som be
handlar pensionsärenden och besvärsinstan
serna. 

Utvecklingstrenden under 1970-talet och 
1980-talets början var att kriterierna for ar
betsoformåga blev mildare och andra fakto
rer än de medicinska betonades. Samtidigt 
infördes fler slag av fortidspensioner som 
ersatte den egenthga sjukpensiOnen. Därefter 
har utvecklingen gått i motsatt riktning. Or
sakerna är att antalet fortidspensioner ökade 
och att systemen har ekonomiska svårighe
ter. Enligt en färsk undersökning av Interna
tionella forbundet for social trygghet (ISSA) 
som gällde 21 länder, hade tio länder redan 
genomfort eller planerade åtgärder for att 
skärpa definitionen P4. arbetsoformåga. En
dast i Australien och Osterrike hade det bli
vit lättare att få pension. 

Systemet med återstående tid i:!r i bruk 
flera europeiska länder: Italien, Osterrike, 
Luxemburg, Nor~e, Sverige, Tyskland och 
Schweiz. I Itahen, Norge, Sverige och 
Schweiz räknas den återstående tiden fram 
till pensionsåldern. Pensionsåldern är visser
ligen lägre än 65 år i Italien och for kvin
nornas del i Schweiz. Reformen av fortids
pensionssystemet i Sverige kommer enligt 
planerna inte att gälla slutåldern for den 
aterstående tiden (antagandepoängen), utan 
avsikten är att minska den återstående tidens 
betydelse genom att skärpa villkoren for be
viljande av antagandepoäng och försämra 
inkomstgrunden som inverkar på poängen. I 
andra länder fastställs invalidpensionen på så 
sätt att forsäkringstidens längd inte påverkar 
pensionen, eftersom pensionsnivån som mot
svarar ålderspension säkerställs på andra 
sätt. Sådana länder är Nederländerna, Belgi
en, Spanien, Frankrike, Kanada och USA. 

I Osterrike, Luxemburg och Tyskland be
aktas den återstående tiden fram till en ålder 
som är lägre än pensionsåldern: i Österrike 
till 56 år och i de andra länderna till 55 år. I 
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Luxemburg och Tyskland sänker dessutom 
luckor i försäkringshistorien värdet på den 
återstående tiden eller de motsvarande 
beräknin~spoängen. 

Den aterstående tiden har visat sig vara 
problematisk när Finlands arbetspensions
skydd anpassas till EES-ländernas och några 
andra avtalsländers system. Om en person 
som är arbetspensionsförsäkrad i Finland 
senare blir arbetsoförmögen medan han är 
anställd i ett annat land, skall enligt avtalen 
en del av den återstående tiden räknas till 
pensionen, även om han inte har en sådan 
rätt enligt finsk la~stiftning. Eftersom fast
stäliandet av den aterstående tiden allmänt 
sett är generösare i det finska arbetspen
sionssystemet än i de utländska systemen, 
måste det finska systemet i internationella 
situationer bekosta en förhållandevis större 
del än de övriga avtalsländerna. 

När ålderspensionen räknas ut beaktas 
den pensionsgrundande lönen i de utländska 
systemen enligt en länsre tid än enligt APL. 
I Belgien, Storbritanmen, Italien, Tyskland 
och Schweiz inverkar medelinkomsten under 
hela försäkringstiden. I Spanien beräknas 
den pensionsgrundande lönen enligt me
delinkomsten under de 8 sista åren. I några 
länder används medelinkomsten under de 
bästa försäkringsåren: i Österrike under 15, i 
Norge 20, i Frankrike 25 och i Sverige 15 
år. I Italien där systemet nyligen har refor
merats har regeln om medellön utvecklats så 
att de år då inkomsterna har varit 20 procent 
lägre än medeltalet utesluts ur beräknin~en, 
dock på så sätt att högst en fjärdedel av aren 
utesluts. Vid en jämförelse av systemen i de 
olika länderna bör det beaktas att den pen
sionsgrundande lönen i Finland räknas ut 
separat för vart och ett arbetsförhållande, när 
den totala inkomsthistorien däremot behand
las som en helhet när den pensionsgrundan
de lönen räknas ut i de andra länderna. 

I andra länder räknas alltså den pensions
grundande lönen ut på basis av en längre 
tidsperiod, ofta genom att använda åren med 
den bästa lönen eller genom att utesluta dåli
ga år. Därför har inte regler som gäller pen
sionsB.rundande lön enligt prövning eller 
särskilda justeringsregler samma betydelse 
som i systemet med slutlön. I många av de 
andra ländernas system beaktas visserligen 
studie-, militärtjänstgörings-, barnavårds
eller arbetslöshetstid. Det sker dock i all
mänhet i form av tid som kompenserar för
säkringstiden. De försäkrade antas under 
2 351236T 

denna tid, beroende av systemet, få schema
tiskt uträknad lön eller pensionspoäns. 

Indexskydd in~år som en väsenthg del i 
de utvecklade soctalförsäkringssystemen. En 
utredning som gjorts i 12 andra OECD-län
der visar att konsumentprisindex används i 
sex länder, löneindex i tre länder och en 
mellanform i tre länder. A v länderna som 
använder löneindex är pensionerna i Österri
ke och Tyskland bundna till nettolöneut
vecklingen, varför också skatternas och soci
alskyddsavgifternas inverkan ingår. 

I Sveriges reformerade pensionssystem 
justeras den pensionsgrundande lönens övre 
gräns och försäkringsavgifter med löneindex 
och påbörjade pensioner med ett s.k. följ
samhetsindex. Det nya indexet följer ett gli
dande treårsmedeltal för de årliga föränd
ringarna av reallönerna minskat med 1,5 
procentenheter. 

2.3. Bedömning av nuläget 

Arbetspensionssystemets rehabiliterings
stadganden reviderades 1991. Bl.a. till följd 
av den ekonomiska recessionen har systemet 
inte motsvarat förväntningarna. Rehabilite
ringsaspekten tas fram i ett alltför sent sta
dium. Vid bedömninsen av arbetsförmågan 
har faktorer som motiverar invalidpensionen 
betonats, i stället för bedömningen av den 
återstående arbetsförmågan eller sysselsätt
ning- eller rehabiliteringsmöjligheterna. Den 
medicinska utredning som ansökningarna har 
grundat sig på har ofta varit bristfållig, var
för handläggningen av fallen har fördröjts. 

När en tillräcklig medicinsk eller annan 
utredning inte inkommit i tillräckligt god 
tid, har man varit tvungen att bevilja pensio
nen på viss tid. Detta har ökat arbetsmäng
den både inom hälsovården och på pension
sanstalterna. Under den senaste tiden har 
antalet pensioner som beviljats pension på 
viss tid ökat. Pensionen har också använts i 
situationer där det skulle ha varit ändamåls
enligt att stöda rehabilitering med rehabilite
ringspenning. En ersättning som utbetalas 
under namnet pension kan innebära ett löfte 
om fortsatt pension för mottagaren. 

Delinvalidpensionen är avsedd för arbets
tagare vars arbetsförmåga är klart nedsatt 
men inte i den grad som förutsätts för full 
invalidpension. Avsikten är att delinvalid
pensionstagaren kan fortsätta arbeta på del
tid. Alternativet att bevilja delinvalidpension 
till arbetstagare som söker deltidsarbete som 
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nämndes i samband med pensionsreformen 
1994 har inte använts tillräckligt. Arbetsta
garen har inte kunnat få ett bmdande för
handsbeslut om att han kan få pensionen när 
han minskar på arbetet. 

Samordningen av retroaktivt beviljad in
validpension och rehabiliteringspenning 
medför extra arbete för pensionsanstalterna 
och de instanser som betalar ut rehabilite
ringspenning. I regeringens berättelse om 
rehabiliteringen som godkänts av riksdagen 
fåsts uppmärksamhet på denna omständig
het. Begränsningen på tre månader som gäl
ler utbetalning av rehabiliteringspenning en
lig! prövning är osmidig. Regeln har för
rntidrats i fråga om rehabiliteringspenning 
enligt lagen om rehabiliteringspenning. När 
rehabiliteringspenning enligt prövning fast
ställs borde man försöka sporra klienten ge
nom att rehabiliteringspenningen som betalas 
ut under rehabiliteringsperioderna skall skilja 
sig från ersättningen under semester och 
väntetider. Rehabiliteringspenningen på l O 
procent som beviljas penstOnstagare är inte 
alltid tillräcklig för att effektivera den aktiva 
rehabiliteringen. 

Systemet med återstående tid är slump
mässigt för arbetstagare som första gången 
kommer ut i arbetslivet. Skyddet vid arbets
oförmåga är fullständigt genast när arbets
tagaren har arbetat en månad, vilket är den 
väntetid som APL kräver. Ett så kort arbets
villkor kan leda till inkonsekvens och ogrun
dad pensionsbelastning i fall som hör till 
folkpensionssystemets ansvar. Med hjälp av 
begränsningsstadgandet går det visserligen 
att i en del av fallen nå ett rimligt slutresul
tat. 

Den återstående tjänstgöringstiden räknas 
till pensionsåldern 65 år eller om den är 
sänkt, till denna sänkta pensionsålder. Ju 
yngre person det är fråga om desto förmån
ligare är regeln enligt vtlken den återstående 
tjänstgöringstiden räknas ut för honom, ef
tersom den i allmänhet garanterar honom en 
arbetspension på 60 procent. På grund av 
stadgandet om den återstående tiden kan en 
invalidpensionstagares ställning vara förmån
ligare än en arbetstagares som stannat kvar i 
arbetet till pensionsåldern, men som har 
luckor i arbetet på grund av sjukdom. 

Sättet att räkna ut den pensionsgrundande 
lönen enligt slutlönsprincipen härstammar 
från de gamla pensionssystemen för tjänste
män. Det var naturligt under förhållanden 
när man var anställd hos en arbetsgivare och 

löneutvecklingen var stigande. Vid pensione
ringen fick arbetstagaren pension enligt den 
lön han hade när han pensionerades. Arbets
livet har dock förändrats på så sätt att ar
betstagarna oftare byter arbetsgivare och det 
bildas luckor i arbetskarriären på grund av 
arbetslöshet, studier och andra orsaker. Be
räkningen av den pensionsgrundande lönen 
enligt APL betonar disproportionen mellan 
de som byter arbetsgivare och de som är 
anställda i ett och samma arbetsförhållande. 
Dessutom är inte löneutvecklingen i tjänste
mannasektorn längre nödvändigtvis stigande. 
Förvärvsverksamhetens bästa år ligger van
ligen mellan 40 och 50 år. När det gäller 
prestationsarbete har löneutvecklingen sedan 
gammalt varit fallande mot pensionsåldern. 

Regeln i APL om fyra års slutlön är 
schematisk. Därför används undantagsstad
ganden om lön enligt prövning och lön för 
barnavårdstid. De är ofta svåra att tillämpa, 
kräver utredning och är orsak till många 
överklaganden. Enligt vedertagen tillämp
ningspraxis kan den pensionsgrundande 
lönen höjas om fyraårsregeln leder till en 
sänkning av hela arbetspensionsskyddet med 
minst 7,5 procent. Förfarandet som 
ursprungligen var avsett att utgöra ett 
undantag har tagits i allmänt bruk. 

Företagama fick med stöd av lagen om 
ändring av lagen om utkomstskydd fOr ar
betslösa av den 22 december 1994 (1317 /94) 
rätt till arbetslöshetsdagpenning avvägd en
ligt förtjänsten. Lagen trädde i kraft fr.o.m. 
ingången av 1995. Enligt lagen har företaga
re som ansluter sig till en arbetslöshetskassa 
för företagare under vissa villkor rätt till 
inkomstrelaterad dagpenning. Enligt motive
ringen i regeringspropositionen om lagänd
ringen (RP 267/1994 rd) var ett mål att in
komstrelaterade dagpenningar som utbetalas 
av företagarkassan skulle utöka pensions
skyddet genom arbetspensionstillägget. Den
na rätt skulle dock inte gälla företagare till 
den del de omfattas av FöPL eller LFöPL 
eftersom Centralkassan för arbetslöshetskas
sorna inte betalar försäkringspremie för dem 
till arbetspensionssystemet När Riksdagen 
godkände lagförslaget förutsatte den att re
geringen med det snaraste skulle avge be
hövliga utredningar om verkningarna av för
etagamas arbetslöshetsskydd på arbetspen
sionstilläggen i den privata och den offent
liga sektorn. 

Hänvisningarna till lagen om utkomst
skydd för arbetslösa i 7 b § 4 mom. APL 
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om arbetspensionstillägget är föråldrade. I 
stadgandet har inte heller beaktats situationer 
där vuxenutbildnings- eller rehabiliteringser
sättningar som nämns i samma paragrafs l 
mom. 2-4 punkten är partiella. 

På arbetspensionens belopp inverkar i 
hög grad utöver den pensionsgrundande 
lönen och pensionstillväxten också 
indexskyddet med vars hjälp pensionens 
värde tryggas både när det gäller den 
intjänade pensionen och pensionen som 
utbetalas. Indexskyddet har tre olika 
up.Pgiftsområden. För det första skall 
intJänade pensionsrätter bevaras fram till 
pensionsutbetalningen. När den pensions
grundande lönen räknas ut behövs ett sätt att 
göra olika års inkomster jämförbara när pen
sionen skall börja betalas ut. För det tredje 
skall löpande pensioners värde bevaras på 
ett ändamålsenligt sätt. 

Hittills har alla tre uppgiftsområden 
skötts med ett index, APL-index. 
Förfarandet har varit tekniskt enkelt. Men 
samma index lämpar sig inte bra för alla 
del områden. 

Syftet med arbetspensionen är att trygga 
att den försäkrades inkomstnivå bevaras på 
en rimlig nivå vid pensioneringen och under 
pensionstiden. När nuvarande APL-index 
mnehåller hälften av de aktivas reallö
neutveckling, kan inte det skydd som index
förfarandet ger anses vara överdimensionerat 
med tanke på bevarandet av intjänade pen
sionsrätter. 

Också för den andra deluppgiften, dvs. 
justeringen av årsinkomsterna som behövs 
vid beräkningen av den pensionsgrundande 
lönen, lämpar sig APL-indexet relativt bra. 
Särskilt efter medelåldern blir löneutveck
lingen i allmänhet långsammare, varför det 
nuvarande hälftenindexet åtminstone genom
snittligt sett tillfredsställande korrigerar in
komsterna som behövs när den pensions
grundande lönen räknas ut till en nivå som 
gör dem inbördes jämförbara. Förslaget om 
en ändring av beräkningen av den pensions
grundande lönen som förlänger den tid som 
mverkar på den pensionsgrundande lönen 
från nuvarande fyra år till högst tio år, be
tonar i högre grad än tidigare realdelens be
tydelse under den aktiva perioden. 

Relativt sett har de som nått pensionsål
dern det bästa indexskyddet Deras konsum
tion följer enligt utredningarna inte helt änd
ringarna i de aktivas konsumtionsvanor som 
fölJer löneutvecklingen. 

För vissa l'ersoner som nått 
pensionsåldern kan mdexjusteringarna redan 
nu t.o.m. överskrida den realnivå som 
motsvarar förändringen av deras 
konsumtionsvanor. När arbetspensionerna i 
framtiden i allt hö~re grad når maximinivån, 
som när penstonen börjar samtidigt 
motsvarar den nivå som är avsedd att täckas 
med arbetspensionen, är det inte 
ändamålsenligt att under förhållanden som 
begränsas av knappa ekonomiska möjlighe
ter binda de medel som står till buds för 
pensioner vid alltför automatiska indexjus
teringar. 

A andra sidan måste man för att minska 
höjningstrycket på arbetspensionspremierna 
hitta inbesparingar som redan på 1990-talet 
bromsar upp utgiftsökningen. 

Enligt antaganden om hur löne- och pris
nivån kommer att utvecklas och enligt de 
beräkningar som gjorts på grundval av dem, 
står indexskyddet bakom sammanlagt cirka 
hälften av de årliga arbetspensionsutgifterna. 
Indexinbesparingar lättar därför effektivt på 
trycket att höja premierna. 

Om indexförfarandet också i 
fortsättningen stöder sig på en indexgrund 
och indexutvecklingen görs långsammare, 
kan indexskyddet under den tid som 
arbetspensionen tjänas in enligt ovan bli 
underdimensionerat. Samma fenomen 
inträffar inte i indexjusteringarna som gäller 
personer i pensionsåldern. 

Ett central drag i indexjusteringarna av 
arbetspensionerna har under hela den tid 
som systemet har varit i kraft varit att real
lönetillväxten beaktas i indexjusteringarna. 
Detta motiverar att också indexjusteringarna 
som gäller befolkningen i pensionsåldern 
fortfarande åtminstone i någon mån binds 
till reallönetillväxten. 

Arbetstagarnas arbetspensionsavgift beak
tas redan permanent i fråga om inkomster 
som påverkar den pensionsgrundande lönen, 
men 1 fråga om indexjustermgen av löpande 
pensioner har detta förfarande tillsvidare 
ännu inte införts. Ett motsvarande förfa
ringssätt har dock redan genomförts 
1993-1995 genom lagar som varit i kraft 
ett år i sänder. 

Med tanke på de ökade 
pensionskostnaderna är det viktigt att 
mdexförfarandet permanent tillämpar samma 
förfarande som beror på arbetstagarnas 
arbetspensionsavgift som när den 
pensionsgrundande lönen räknas ut. Om 
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bedömningen att arbetstagarnas arbets
pensionsavgift småningom kommer att kana
liseras i en motsvarande höjning av lönerna 
åtminstone delvis kommer att förverkligas, 
kommer arbetspensionsutgifternas andel av 
nationalprodukten att öka vad gäller löpande 
pensioner, om inte arbetstagarnas arbetspen
sionsavgift beaktas. 

3. Propositionens mål och de 
viktigaste förslagen 

3.1. Mål och medel 

Med ändringsförslagen som gäller pen
sionssystemet tryggas arbetspensionssxste
mets uppbyggnad. Lagändringarnas mal är 
att åstadkomma balans mellan arbetspen
sionspremierna och arbetspensionsförmåner
na under 1990-talets återstående år och sam
tidigt se till att balansen mellan premier och 
förmåner inom arbetspensionssystemet fun
gerar på längre sikt. Avsikten är att säker
ställa att ett arbetspensionssystem som till 
grunderna och grundförmånerna liknar det 
nuvarande bevaras och utvecklas så att det 
motsvarar förändrade behov och omständig
heter. 

Avsikten är att uppmuntra till fortsatt ge
nom att pensionen blir bättre om man fort
sätter arbeta än om man lämnar arbetslivet 
före pensionsåldern. Pensionen skall vara 
rättvisare i förhållande till hela arbetskarriä
ren än för närvarande. Det skall inte heller 
vara ekonomiskt förmånligare att bli pensio
nerad än att fortsätta i arbetslivet. 

Upprätthållande av arbetsförmågan och 
främJande av återgån~ till arbete samt reha
bilitering är alltid pnmära i förhållande till 
socialskydd som förverkligas i efterskott. 
Därför måste upprätthållandet av arbetsför
mågan främjas med så mångsidiga medel 
som möjligt också genom arbetspensionssys
temets försorg. 

Dessa mål nås genom en ändring av 
grunderna för fastställande av pensionen så 
att de motsvarar arbetskarriären i högre grad 
än tidigare, genom justering grunderna för 
den s.k. återstående tiden fram till 
pensionsåldern så att fortsatt arbete gynnas, 
och genom understrykande av betydelsen av 
rehabilitering och upprätthållande av 
arbetsförmågan i stället för invalidpension 
eller som åtgärder som skjuter upp 
pensioneringen. 

3.2. De viktigaste förslagen 

Den pensionsgrundande lönen (pensionslö
nen) 

Enligt propositionen räknas APL-pen
sionslönen ut på basis av inkomsten under 
varje arbetsförhållandes högst l O sista år. 
Pensionslönen är medeltalet av de indexjus
terade inkomsterna. F ör arbetsförhållanden 
som är kortare än nämnda l O år är APL-
pensionslönen medeltalet av inkomsterna 
under hela arbetsförhållandet Inkomsterna 
under pensionsfallsåret eller under det år då 
arbetsförhållandet upphörde beaktas om ar
betsförhållandet har pågått högst tre kalen
derår. I de nämnda 10 åren kan ingå år då 
inkomsterna har varit exceptionellt låga, 
t.ex. till följd av sjukdom, permittering, stu
dier eller oavlönad barnavårdstid. Därför 
utesluts de år då inkomsterna är mindre än 
hälften av den uträknade medelinkomsten 
när pensionslönen räknas ut. Dock f'ar högst 
en tredjedel av åren vara år som skall 
uteslutas. 

Ändringen av sättet att beräkna pen
sionslönen genomförs successivt. Beräk
ningsåren utökas med ett år i sänder fr.o.m. 
1_996 ända tills de utgör fulla antalet l O år. 
Andringen inverkar inte på arbetsförhållan
den som har upphört 1995 och inte heller på 
arbetsförhållanden som upphör i och med ett 
pensionsfall under 1996. De nuvarande stad
gandena om automatiskt avbrott av 
54-62-åringars arbetsförhållanden som på
gått i minst l O år ändras inte. 

Den återstående tiden 

Pensionstillväxten under den återstående 
tiden, dvs. tiden från pensionsfallet till pen
sionsåldern, justeras. Pensionstillväxten är 
liksom för närvarande för den återstående 
tiden 1,5 procent fram till fyllda 50 år. Till
växtprocenten för den återstående tiden 
sänks mellan 50 år och 60 år till 1,2 procent 
av lönen i året och vidare till 0,8 procent av 
lönen mellan 60 och 65 år. För att den åter
stående tiden skall kunna räknas till godo i 
invalid- och familjepensioner förutsätts åt
minstone ett års arbete under de sista l O 
åren. Ändringen av den återstående tiden 
gäller inte personer födda före 1943 som har 
blivit arbetslösa och börjat få arbetslöshets
dagpening innan lagen trädde i kraft. 
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Effektivare åtgärder för upprätthållande av 
arbetsförmågan 

Upprätthållandet av arbetsförmågan och 
rehabiliteringen effektiveras. Utgångspunk
ten skall vara att åtgärder som upprätthåller 
och rehabiliterar arbetsförmågan är primära i 
förhållande till pension, och att arbetstaga
rens återstående arbetsförmåga betonas. Pen
sionering med permanent invalidpension 
skall uppskjutas. Därför ändras den tidsbe
gränsade invalidpension till ett rehabilite
ringsstöd som främjar återgång till arbetet. 
Rehabilitering,sstödet skall alltid vara bundet 
till en rehablliteringsplan. Planen görs upp 
tillsammans med experter inom hälsovården. 
Pensionsanstaltens uppgift är att säkerställa 
att planen görs upp mnan rehabiliteringsstö
det beviljas. Enligt förslaget betalas ett reha· 
biliteringstillägg till rehabiliteringsstödet om 
rehabiliteringen ordnas och bekostas av ar
betspensionssystemet. 

A v sikten är också att öka användningen 
av den nuvarande delinvalidpensionen. Den 
som ansöker om pensionen skall enligt för
slaget få ett förhandsbeslut om sin rätt till 
pensionen på samma sätt som för närvarande 
vid ansökan om individuell förtidspension. 
Den sökande kan då övervä~a att gå i pen
sion efter att ha fått ett posttivt beslut. Ar
betsgivarens premieandelar i anslutning till 
invalidpensionsskyddet kommer att justeras 
särskilt på så sätt att arbetstagarens rehabili
tering och delinvalidpension är förmånligare 
alternativ för arbetsgivaren än full invalid
pension. 

Indexskyddet 

Enligt I?ropositionen skall två olika index 
tas i bruk 1 indexregleringen. 

Indexjusteringarna som gäller befolkning
en i arbetsför ålder kvarstår på den nuvaran
de nivån. Indexjusteringarna som gäller 
befolknin~en i pensionsåldern blir långsam
mare än tidigare om reallöneutvecklingen är 
positiv. Om reallöneutvecklingen är negativ 
blir indexjusteringarna bättre än tidigare vad 
gäller befolkningen i pensionsåldern. 

Som helhet betraktat minskas de 
kostnader som är bundna till 
indexjusteringen av arbetspensionema. 
APL-indexjusteringarna innehåller dock för 
alla pensionstagare en del som är bunden till 
reallönetillväxten. 

Det nuvarande APL-indexet, som varierar 

enligt den genomsnittliga förändringen i lö
ne- och prisnivån, skall fortfarande tillämpas 
när arbetsinkomsterna som pensionen grun
dar sig på, pensionslöner och intjänade pen
sionsrätter skall justeras. Samma index skall 
också tillämpas på löpande pensioner till 
slutet av det kalenderår, under vilket arbets
!agare~ fY.ller ~? ~r. Därefte~ tilläm~as ett 
mdex 1 vtlket vagnm~skoeffictenten för för
ändringen av prisnivan är 0,8 och för för
ändringen av lönenivån 0,2. 

Indexet som skall tillämpas på 
familjepensioner bestäms enhgt 
förmånslåtarens ålder. På barn- och 
efterlevandepensioner som betalas efter 
förmånslåtaren skall det nuvarande 
APL-indexet tillämpas fram till slutet av det 
kalenderår under vilket förmånslåtaren 
skulle ha fyllt 65 år. Oberoende av förmån
stagamas ålder skall pensionerna därefter 
justeras med ett index 1 vilket förändringen 
av lönenivån utgör 0,2 procent. 

Med stöd av de överenskommelser som 
träffats av arbetsmarknadsorganisationerna 
har indexjusteringarna på grund av arbets
tagarnas arbetspensionsavgift reducerats 
sammanlagt 2 procent 1993-1995, vilket 
motsvarar hälften av arbetstagarnas pension
savgift 1995. Enligt proposition skall arbets
tagamas pensionsavgift i fortsättningen per
manent beaktas som en faktor som minskar 
indexet. Förändringen av avgiften dras av 
från förändringen i lönenivån, varvid hälften 
av avgiften inverkar på den aktiva befolk
ningens index på samma sätt som i nedskär
ningarna 1993-1995. På indexet som till
lämpas på befolkningen i jensionsåldem 
inverkar pensionsavgiften me samma tyngd 
som förändringen i lönenivån, dvs. 20 pro
cent av höjningen av pensionsavgiften min
skar förändringen i pensionsindexet 

I de poängtal för APL-indexet som fast
ställdes genom undantagslagarna om arbets
tagarnas pensionsavgift beaktas på så sätt att 
avgiften har inverkat redan på samma kalen
derårs indexjustering. Närmast på grund av 
tekniska orsaker föreslås nu att pensionsav
giften i fortsättningen skall beaktas enligt 
motsvarande rytm som förändringen i löne
och prisindex för närvarande inverkar på 
APL-indexet. I praktiken innebär detta sam
tidigt att pensionsavgiftsminskningen inte 
gäller indexpoängtalen för 1996 för att för
hindra en dubbel pensionsavgiftsminskning. 

Utöver pensionsavgiftsminskningarna 
gjordes ett extra avdrag på 1,3 procent på 
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APL-indexets utveckling i samband med 
indexfrysningen 1994. Enligt propositionen 
skall den extra minskingen bli permanent. 
Därför skall poängtalen för 1996 fastställas 
på basis av poängtalet 1712 som fastställdes 
för 1995 genom en undantagslag och som 
innehåller den nämnda extra minskningen 
och minskningarna som gjordes till följd av 
arbetstagarnas pensionsavgift. I övrigt höjs 
pensionerna från och med årsskiftet enligt 
grunden för det nya indexet. 

4. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Förslagen innebär inbesparingar i 
pensionsutgifterna både i den privata och 
den offentliga sektorn. Inom den privata 
sektorns uppskattas inbesparingarna följa 
tabellen. 

Inbesparingarna i de årliga 
pensionsutgifterna 

Ar 

1996 
2000 
2010 
2020 
2030 

APL, KAPL, 
SjPL, KoPL 
Mrd.mk %av 

Den privata sektorn 
sammanlagt* 

Mrd.mk %av 
lönerna 

1,0 
1,9 
4,6 
6,9 
8,5 

lönerna 

0,8 1,2 
1,1-1,3 2,2 
2,2-2,4 5,2 
2,8-3,2 7,7 
3,0---4,0 9,5 

0,8 
1,1-1,3 
2,3-2,5 
2,9-3,3 
3,0---4,0 

* Det sammanlagda beloppet innehåller också LFöPL
och FöPL-pensioner 

Uppskattningarna grundar sig på Socialut
giftskommissionens antaganden som har kor
rigerats med den faktiska utvecklingen. Ar
betslösheten antas sjunka till 5 procent fram 
till 2015. Den årliga reallönetillväxten antas 
bli 1,8 procent 1996-2000 och därefter 1,5 
procent på så sätt att realökningen inom den 
privata sektorn efter 2010 på grund av struk
turomvandlingen är något snabbare än i ge
nomsnitt. Inflationen antas bli 3 procent i 
året. 

I beräkningarna ingår inte eventuella kost
nadsverkningar i anslutning till ändringarna 
som gäller rehabiliteringen. Om proposi
tionen leder till att fårre nya invalidpensio
ner påbörjas än tidigare betyder det ytterli
gare inbesparingar. 

Andringarna av APL-indexjusteringarna 
inverkar snabbast på pensionsutgifterna. De-

ras betydelse är också i slutet av prognospe
rioderna nästan hälften av inbesparingarna. 
En lika stor verkan har sänknin~en av intjä
nandetakten under den återstaende tiden. 
Ändringen som gäller den pensionsgrundan
de lönen utgör en tiondedel av besparingar
na. 

Åtgärdernas detaljerade inbesparingsverkan 
när det gäller pensionsutgifter per pen
sionslag varierar något, men storleksklassen 
följer tabellen. 

Inom kretsen för APL syns inbesparingar
na i premierna något snabbare än i penston
sutgifterna p.g.a. det sätt som invalidpensio
nerna finansieras på. Den totala verkan på 
APL-premierna är dock i samma storlek
sklass som procenttalen i tabellen. 

I arbetsmarknadsorganisationernas överen
skommelse från maJ 1995 konstateras att 
APL-premien stiger till 29 procent år 2030. 
När förslagen har genomförts är premien 
25-26 procent, vilket betyder att APL-pre
miens årliga höjningstryck på lång sikt är 
O, 1-0,2 procent. Arbetsgivarna och de för
säkrade betalar hälften var av premiehöj
nins;arna. 

Till följd av höjningstrycket som orsakats 
av recessionsåren måste dock premien höjas 
mer än genomsnittet 1996. Målet är också 
att premien inte skall höjas årligen under 
1990-talet. 

För den enskilda pensionstagaren verkar 
ändringen av beräkningen av den pensions
grundande lönen förbättrande eller sänkande 
beroende på hur hans egen inkomstnivå ut
vecklas i förhållande till APL-indexets ut
veckling. 

Att tillväxten under den återstående tiden 
växlar stegvis betyder för de som går i pen
sion före 50 år en sänkning på högst 6,5 
procentenheter. Inom den pnvata sektorn 
pensioneras ungefår var tionde före fyllda 
50 år. Ungefår en tredjedel pensioneras 
mellan 50 och 59, och 40 procent i åldern 
60-64 år. För de sistnämnda är verkan 
högst 3,5 procentenheter. Av antalet nxa 
pensionstagare är årligen ca 15 procent al
derspensionstagare. Deras pensioner påver
kas inte av ändringen som gäller tillväxten 
under den återstående tiden. 

Indexjusteringen som &äller befolkningen i 
pensionsåldern minskar 1 förhållande till re
allönetillväxten. När pensionsut&ifternas ut
vecklin~ skall förutses på lång stkt antas att 
den århga realtillväxten är 1-2 procent. 
Den förslagna ändringen minskar då den 
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årliga indexjusteringarna med mindre än 
0,3-0,6 l?.rocentenheter. 

Enligt tillgängliga uppskattningar är inbe
sparingarna i statens pensionsutgifter 1996 
något under 0,5 miljarder mark och de stiger 
fram till år 2000 till drygt 0,6 miljarder 
mark. Statens andel av kostnaderna för pen
sioner enligt LFöPL och FöPL sjunker till 
följd av de föreslagna ändringarna med ca 
120 miljoner mark 1996. Dessutom sänker 
ändringen i APL-index statens utgifter för 
de förmåner som är bundna till APL-index 
med 150 miljoner mark 1996. Folkpension
sutgifterna kommer att stiga nå~ot, men inte 
till följd av ändringen av APL-mdexet. 

5. Beredningen av propositionen 

Propositionens förslag till revidering av 
den privata sektorns arbetspensionssystem 
grundar sig på en överenskommelse som 
slöts den 18 maj 1995 mellan Finlands 
Fackförbunds Centralorganisation FFC, In
dustrins och Arbetsgivarnas Centralförbund 

TT, Funktionärsorganisationernas Centralför
bund FTFC, Affärsarbetsgivarnas Centralför
bund AAC och AKA V A om en balansering 
av finansiering och förmåner i den privata 
sektorns arbetspensionssystem. Propositionen 
har beretts som tjänsteuppdrag vid social
och hälsovårdsministeriet Också Pensions
skyddscentralen, statens arbetsmark
nadsverk, Arbetspensionsanstalternas För
bund, Folkpensionsanstalten, de ovan nämn
da arbetsmarknadsorganisationerna, Kommu
nernas pensionsförsäkring samt Centralför
bundet för jord- och skogsbruksproducenter 
har deltagit i beredningen. 

6. Andra omständigheter som 
inverkat på propositionens 
innehåll 

Regeringen avger en separat proposition 
om genomförandet av de nu föreslagna änd
ringarna i den offentliga sektorns förvärvs
pensionssystem. Frågan om genomförandet 
av revideringarna i SJömanspensionssystemet 
kommer att utredas särskilt. 

DETALJMOTIVERING 

l. Motivering till lagförslagen 

1.1. Lagen om pension för arbetstagare 

l §. F ör att korta arbetsförhållanden på ett 
mer ändamålsenligt sätt än tidigare skall om
fattas av arbetspensionsskyddet föreslås det 
att stadgandet i 3 mom. om den s.k. sam
manlänkningsregeln skall ändras så att ett 
arbetsförhållande skall omfattas av APL när 
arbetstagaren har arbetat under två på var
andra följande kalendermånader för samma 
arbetsgivare, i stället för det nuvarande mi
nimikravet på tre månader. I övrigt ändras 
inte villkoren som ställs på arbetet. 

I praktiken har det förekommit försök att 
kringgå framför allt skyldigheten att ta 
APL-försäkring, t.ex. genom att tur vis regi
strera arbetstagaren som tjänsteman på såda
na arbetsgivarföretag som arbetsgivaren har 
bestämmanderätt över. Arbetsförhållandena 
har inte försäkrats med åberopande av att de 
har pågått kortare tid än en månad. I sådana 
och i motsvarande fall borde förfarandet fö
lja de verkliga förhållandena. Det föreslås 

att principen som i och för sig redan gäller 
skris in 6 mom. 

l c §. 5 mom. innehåller en justering av 
hänvisningsstadgandet 

2 §. 3 och 5 mom. innehåller en justering 
av hänvisningsstadgandet 

3 a §. l mom. innehåller en justering av 
hänvisningsstadgandet 

4 §. Egentli~ invalidpension kan för när
varande beviljas som tidsbestämd pension, 
särskilt om det när pensionsbeslutet fattas 
verkar troligt att arbetsförmågan återställs. 
Pension på viss tid har också kunnat beviljas 
för rehabiliteringstid eller för den tid som 
det tar att utreda rehabiliteringsmöjligheter
na. Beviljandepraxisen har när det gäller 
tidsbestämda mvalidpensioner dock inte 
tillräckligt uppfyllt rehabiliteringsaspekten. 
Det föreslås därför att namnet på den tidsbe
stämda invalidpensionen i 6 mom. ändras till 
rehabiliteringsstöd. Samtidigt begränsas 
användningen av stödet till fall där det vid
tas aktiva rehabiliteringsåtgärder eller där 
den sökande med adekvat vård kan väntas 
bli botad från sin skada eller sjukdom. 
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Det föreslås att rehabiliteringsstödet skall 
beviljas till samma belopp som full invalid
pensiOn. I vissa fall kan rehabiliteringsstödet 
som beviljas vara lika stort som dehnvalid
pension. Enligt förslaget skall rehabilite
ringsstödet liksom invalidpensionen beviljas 
endast om arbetsoförmågan har pågått eller 
kan uppskattas pågå minst ett år efter det att 
den började. Rehabiliteringsstöd som en 
gång har beviljats kan vid behov fortsättas, 
men endast för en begränsad tid. Om rehabi
literingen misslyckas och det inte verkar 
troligt att arbetsförmågan förbättras, skall 
rehaoiliteringsstödet ändras till tillsvidare 
beviljad invalidpension. Om den som får 
rehabiliteringsstöd utan giltig orsak vägrar 
att delta i rehabilitering, kan rehabiliterings
stödet enligt förslaget dras in. 

I 7 mom. stadgas att rehabiliteringsstödet 
skall beviljas till främjande av arbetstagarens 
rehabilitermg för så lång tid som han upp
skattas vara förhindrad att förvärvsarbeta 
p.g.a. rehabiliteringen. Med förvärvsarbete 
avses sådant arbete som nämns i 4 § 3 
mom. - Enligt förslaget kan rehabilite
ringsstöd också beviljas en arbetsoförmögen 
arbetstagare för den tid som en vård- eller 
rehabiliteringsplan håller på att göras uep. 
Arbetstagaren skall också kunna få rehabili
teringsstöd under tiden mellan olika rehabili
teringsåtgärder och som stöd för att kunna 
återvända till arbetet. 

När rehabiliteringsstöd beviljas skall pen
sionsanstalten se till att en vederbörlig vård
eller rehabiliteringsplan har gjorts upp för 
arbetstagaren. A v planen skall framgå att 
hans arbetsförmåga troligen kan återställas 
åtminstone delvis om planen verkställs. Ut
gångspunkten är att uppgörandet av en sådan 
plan skall ingå som ett normalt arbetsskede i 
den allmänna hälsovården - genom före
tagshälsovårdens eller arbetskraftsmyndig
hetens försorg. Om planen inte finns bifogad 
till ansökan om invalidpension, skall pen
sionsanstalten se till att en plan görs upp. 
Om planen som presenteras mte är tillräck
lig, skall pensionsanstalten likväl ansvara för 
att en nya plan införskaffas. Målet är dock 
att rehabiliteringsplanen redan har gjorts upp 
när pensionsansökan blir aktuell. 

Rehabiliterings- eller vårdplanens existens 
förbinder också pensionsanstalten att följa 
upp att den verkställs eå ett behörigt sätt. 
Uppgörandet av rehabiliteringsplanen kan 
kräva nya, tidskrävande utredningar om ar
betsförmågan och rehabiliteringsmöjligheter-

n a. I sådana fall kan rehabiliteringsstöd ock
så beviljas för den tid som utredningen av 
rehabiliteringsmöjligheterna pågår. Genom 
kravet på en rehabiliterin~spfan effektiveras 
rehabiliteringen och möjhgheten att pension 
beviljas på viss tid utan orsak elimineras. 
Om rehabiliteringsmöjligheter saknas och 
förutsättningarna för arbetsoförmåga i övrigt 
föreligger, beviljas invalidpensionen til1s 
vidare. 

Enligt definitionen i paragrafen är rehabli
teringsstödet till sin karaktär en invalidpen
sion. Därför föreslås det att de stadganden i 
arbetspensionslagstiftningen som gäller in
validpension skall följas när det gäller reha
biliteringsstödet Den som ansöker om inva
lidpension skall t.ex. ha rätt att besvära sig 
över beslutet om han anser att han borde ha 
beviljats rehabiliteringsstöd eller att stödet 
borde ha beviljats för längre tid än den tid 
som pensionsanstalten har fastställt. 

På rehabiliteringen och den som deltar i 
rehabilitering tillämpas vad som annars stad
gas om invalidpension och invalidpension
stagare. 

Dessutom har vissa tekniska justeringar 
införts i paragrafen. 

4 a §. stadgandena i 4 § 5 mom. flyttas 
till denna paragraf. Dessutom har vissa te k
niska justeringar införts. 

4 c §. l mom. innehåller en justering av 
hänvisningsstadgandet 

4 d §. 2 mom. innehåller en justering av 
hänvisningsstadgandet 

När en arbetstagare beviljas rehabilitering 
och han f'ar rehabiliteringspenning är ut
gångspunkten att han skall återvända till ar
betslivet efter rehabiliteringen. Men om han 
blir arbetsoförmögen under rehabiliteringen 
och uppfyller villkoren för pension, skall 
han få invalidpension. Det föreslås ingen 
ändring av tidpunkten när invalidpensionen 
börjar. Men eftersom det inte är ändamåls
enligt att invalidpensionen betalas retroaktivt 
för samma tid som arbetstagaren har fått 
rehabiliteringspenning, föreslås en ändring 
av 4 d § 6 mom. Retroaktiv pension skall 
inte betalas för de dagar för vilka arbetstaga
ren har fått rehabiliteringspenning från något 
system. På så sätt kommer också samord
ningen av ersättningarna att bli enklare än 
för närvarande. 

4 e§. stadgandet i 3 mom. om förhands
beslut om individuell förtidspension flyttas 
och blir en ny 19 e §, dit också stadgandena 
om förhandsbeslut om delinvalidpension 
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samtidigt flyttas. En teknisk justering görs i 
4mom. 

4 g §. 2 mom innehåller en justering av 
hänvisningsstadgandet 

4 j §. Det föreslås att denna paragraf skall 
innehålla stadganden om tillägg till rehabili
teringsstöd och invalidpension. När rehabili
teringen ordnas och bekostas av arbetspen
sionssystemet, skall det också trygga utkom
sten för arbetstagaren som deltar i rehabilite
ring. Om en person som deltar i rehabilite
ring inte f'ar invalidpension, skall han få re
habiliteringspenning under rehabiliteringsti
den. Om arbetstagaren redan f'ar rehabilite
ringsstöd eller pension, skall han få ett sär
skilt rehabilitermgstillägg till pensionen un
der rehabiliteringstiden. För att utkomstskyd
det u~der rehabiliteril!~en. skall bl.i klarar~ 
föreslas det att rehabllttenngspenmngen pa 
l O procent som betalas som tillägg till pen
sionen i nuvarande 4 i § 2 mom. slopas. 

Enligt l mom. skall ett rehabiliteringstil
lägg betalas till rehabiliteringsstödet, om den 
som f'ar rehabliteringsstöd beviljas annan 
rehabilitering som avses i lagens 4 h § än 
rådgivning och näringsstöd på grundval av 
en pensionsanstalts beslut. Var och en av 
pensionsanstalterna som betalar rehabilite
ringsstöd skall betala tillägget också när nå
gon annan pensionsanstalt än en sådan som 
betalar i 8 § 4 mom. avsedd grundpension 
ger stödtagaren sådan rehabilitering som av
ses i 4 h §. 

Också en person som f'ar tills vidare bevil
jad invalidpension kan vara i behov av reha
bilitering. Enligt paragrafens 2 mom. kan en 
förhöjning som mo~sv~rar rehabi~iteril;tgstil
lägget betalas ocksa till annan mvalidpen
sionstagare än sådan som får rehabiliterings
stöd, om den ifrågavarande pensionsanstal
ten eller någon annan pensionsanstalt som 
betalar grundpension som avses i 8 § 4 
mom. ger arbetstagaren sådan rehabilitering 
som avses i 4 h §. 

Enligt 3 mom. skall rehabiliteringstillägget 
vara 33 procent av beloppet pension som 
samordnats enligt 8 § lagen om pension för 
arbetstagare. Var och en av pensionsanstal
terna som betalar rehabliteringsstöd eller tills 
vidare beviljad invalidpension skall betala 
ett tillägs på 33 procent till sin pension efter 
samordmngen. Rätten till tillägget skall gälla 
de fulla kalendermånader under vilka rehabi
literingen pågår. När rehabiliterinsstillägget 
fastställs beaktas endast arbetspenstoner, mte 
förmåner som utbetalas av Folkpensionsan-
3 35!236T 

stal ten. 
Det föreslås att pensionsanstalten skall 

bevilja rehabiliterinsstillägg när den eller 
någon av den offentliga sektorns pensionsan
stalter har beslutat att erbjuda rehabilitering. 
Om det är Folkpensionsanstalten som verk
ställer rehabiliteringen, betalar inte arbets
pensionssystemet rehabiliteringstillägg. 

4 k §. Det föreslås att rehabilitermgspen
ning skall betalas för rehabiliteringstiden när 
arbetstagaren inte har rätt till rehabiliterin~s
stöd eller invalidpension. En precisenng 
med detta innehåll fogas till 4 k § l mom. 
Grunderna för hur rehabiliteringspenningen 
fastställs ändras inte. 

2 mom. skall enligt förslaget ändras så att 
betalningen av rehabiliteringspenning enlig 
prövning för tiden från rehabiliteringsbeslu
tet till rehabiliteringens början, samt för ti
den mellan skilda rehabiliteringsperioder 
skall bli smidigare. Det skall vara möjli~ att 
avvika från stadgandets maximitid pa tre 
månader, om det är motiverat med hänsyn 
till rehabiliterinsens fortskridande. 

4 l §. Rehabiliteringspenningen på l O pro
cent till pensionstagare i 2 mom. blir onödig 
och det föreslås därför att momentet upp
hävs. 

4 n §. Det föreslås att till 2 mom. fogas 
stadganden om att det inte går att söka änd
ring i pensionsanstaltens beslut om rätt till 
rehabilitering enligt 4 h §, rätt till rehabilite
ringspenning, eller i ett beslut om rehabilite
ringsunderstöd. Den sökande har inte heller 
för närvarande rätt att söka ändring i de 
ovannämnda besluten, men det fins inte sär
skilt stadgat om besvärsförbudet i lagen. 

5 §. I paragrafen stadgas om beloppet pen
sion. Enligt l mom. skall pensionsbeloppet 
vara l ,5 procent i året av den pensionsgrun
dande lönen för varje hel månad av den till 
pension berättigande tjänstgöringstiden, åter
stående tiden och pensionstiden. stadgande
na ingår i 5 § l mom. i den nuvarande la
gen. 

Det föreslås att stadgandena om pensions
beloppet som tjänas in på grundval av tjänst
göringstid räknat från mgången av det år då 
arbetstagaren fyller 60 år och om l?ensions
beloppet för tjänstgöringstid före l JUli 1962 
flyttas till paragrafens 2 mom. 

Det föreslås att tillväxten av pensionsrätt 
för återstående tid sänks stegvis enligt ar
betstagarens ålder. Om detta stadgas i 3 
mom. Tillväxtprocenten för återstående tid 
skall enligt förslaget vara l ,2 procent räknat 
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från 50 års ålder och 0,8 procent räknat från 
60 års ålder. Den sänkta tillväxten föreslås 
även gälla tid, för vilken arbetstagaren tidi
gare har fått heleffektiv pension och som på 
grundval av detta räknas som till pension 
berättigande tid när ny pension beviljas se
nare. 

5 a §. I nuvarande 5 a§ stadgas om mini
mipensionens belopp. Eftersom stadgandet 
är har föråldrats föreslås det att det upphävs. 
stadgandena från 5 § 3, 4 och 5 mom. flyt
tas till denna paragraf. 

5 b §. 3 och 5 mom. innehåller en juster
ing av hänvisningsstadgandet 

6 a §. Om arbetsoförmågan har börjat in
nan 360 dagar har fårflutit sedan arbetsfår
hållandet upphörde, räknas tiden mellan ar
betsofårmågans början och pensionsåldern, 
den s.k. återstående tiden, som till pension 
berättigande tid när invalidpension som be
viljas på grundval av detta arbetsfårhållande 
fastställs. I 2 mom. stadgas om dagar som 
fårlänger denna tid på 360 dagar. Nu fåre
slås att ett stadgande om en ny fårutsättning 
för rätt till återstående tid fogas till l mom. 
En fårutsättning skall vara att arbetstagaren 
under det år arbetsoförmågan började och 
under de tio omedelbart föregående kalen
deråren haft ett förvärvsarbete som avses i 
8 § 4 mom i minst 12 månader. På detta sätt 
avlägsnas möjligheten att man på grundval 
av sporadiskt arbete kan omfattas av helef
fektivt invalidpensionsskydd. Vidare föreslås 
det att det i momentet skall stadgas om hur 
arbetsinkomst enligt KAPL och KoPL be
aktas när tiden på 12 månader räknas ut, 
eftersom arbetsförhållandets längd enligt 
dessa lagar inte är av betydelse får pension
stillväxten. I \iänstgöringstiden skall enligt 
förslaget ocksa tjänstgönngstid före 23 års 
ålder beaktas. Det fårutsätts inte att tjänstgö
ringstiden pågått utan avbrott. Arbetsvillko
ret kan vara uppfyllt endast när det gäller 
fårvärvsarbete som ger rätt till pension och 
som skall fårsäkras i Finland. Ett sådant 
villkor strider inte med EES-avtalet eller 
med de internationella överenskommelser 
om social trygghet som F inland ingått. 

4 mom. innehåller en justering av hänvis
ningsstadgandet 

7 §. Enligt fårslaget skall den pensions
grundande fönen räknas ut för varJe arbets
fårhållande på grundval av inkomstema un
der de högst 10 sista kalenderåren (urvalså
ren) före det år då arbetsförhållandet upp
hörde. Det år då arbetsförhållandet upphörde 

skall dock beaktas när urvalsåren väljs, om 
arbetsförhållandet har pågått under högst tre 
kalenderår eller om arbetsförhållandet har 
pågått under hela det år då det upphörde. I 
korta arbetsförhållanden, där antalet urvalsår 
är mindre än l O, skall den pensionsgrundan
de lönen på motsvarande sätt räknas ut på 
basis av inkomstema under dessa år. Om det 
ingår kalenderår som inte är fulla i urvalså
ren, skall pensionslönen räknas ut, liksom 
får närvarande, på grundval av urvalsårens 
månadsinkomster. Detta sker genom att var
je urvalsårs årsinkomst omvandlas till må
nadsinkomster på det sätt som stadgas när
mare om i arbetstagamas pensionsfårord
ning. När den pensionsgrundande lönen rä
knas ut kan fårvärvsinkomster redan från 
tiden före 23 års ålder beaktas. 

Enligt det nuvarande beräkningssättet får 
den pensionsgrundande lönen beaktas inte 
inkomsten under pensionsfallsåret när den 
pensionsgrundande lönen räknas ut, om ar
betsfårhållandet avslutades i och med pen
sionsfallet och pågick under minst tre kalen
derår. Det föreslås att regeln om att inkom
sten under pensionsfallsåret skall uteslutas 
utvidgas så att den också gäller andra arbets
fårhållanden än de som upphör vid pen
sionsfallet (s.k. fribrev). Detta förenhetligar 
beräkningen av den pensionsgrundande lö
nen i olika fall och avlägsnar tolkningspro
blem om när arbetsförhållandet skall anses 
ha upphört i och med pensionsfallet Det 
föreslås vidare att ett stadgande om att in
komsterna skall justeras enligt lagens 9 § 
när den pensionsgrundande lönen räknas ut 
fogas till momentet. Det indextal som kom
mer i fråga är indextalet i fårsta meningen i 
9 § 2 mom. 

Enligt 2 mom. skall sådana urvalsår och 
motsvarande inkomster, när de genomsnittli
ga inkomstema är lägre än 50 procent av de 
genomsnittliga inkomstema under samtliga 
urvalsår, uteslutas när den l?ensionsgrundan
de lönen räknas ut på basts av urvalsåren. 
Syftet med beräkningsregeln är att utesluta 
de år utan inkomster eller med i jämförelse 
med den genomsnittliga inkomstnivån låga 
inkomster, som ingår i arbetsförhållandet 
och sänker den pensionsgrundande lönen. 
Det är oftast fråga om barnavård, studier 
eller permittering under pågående arbetsför
hållande. Åren med låga inkomster lämnas 
obeaktade när den pensionsgrundade lönen 
räknas ut oberoende av om arbetsförhållan
det upphör i och med ett pensionsfall eller 
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avsked. Eftersom uteslutandet av år med 
låga inkomster kommer att ske utan att orsa
ken till den sänkta inkomstnivån utreds, 
skall antalet år som utesluts stå i rimlig pro
portion till antalet år som den pensionsgrun
dande lönen baserar sig på. Därfor föreslås 
det att högst en tredjedel av urvalsåren kan 
lämnas obeaktade. 

Om det finns tio eller nio urvalsår, skall 
det enligt denna regel vara möjligt att lämna 
högst tre dåliga år obeaktade. Om det finns 
åtta, sju eller sex urvalsår, kan högst två 
dåliga år lämnas obeaktade. Om det finns 
fem, fyra eller tre urvalsår, kan högst ett år 
lämnas obeaktat. Om det finns två eller ett 
urvalsår kan inte år med sämre inkomst läm
nas obeaktade. Om det finns fler dåliga år 
än det enligt denna regel är möjligt att läm
na obeaktade, väljs de år som lämnas obe
aktade successivt med början från det år då 
inkomstnivån var lägst. 

Enligt 3 mom. skall den pensionsgrundan
de lönen vara medeltalet per månad under 
de kalenderår som valts på det sätt som an
ges i l och 2 mom. 

I 4 mom. stadgas att tid för vilken arbets
tagaren har fått heleffektiv pension inte skall 
beaktas när den pensionsgrundande lönen 
räknas ut, och inte heller tid efter 65 år. Om 
arbetsförhållandet har avslutats i enlighet 2 § 
5 mom. (automatiskt avbrott), anses dock att 
det har pågått utan avbrott när den pensions
grundande lönen räknas ut, om pensionsbe
loppet som räknas ut på detta sätt blir större. 
stadgandena ingår i nuvarande 7 § l mom. 

I 5 mom. stadgas att social- och hälso
vårdsministeriet kan meddela närmare be
stämmelser om tillämpningen av paragrafen. 

7 a§. Det föreslås att i l, 2 och 3 mom. 
skall stadgas om att arbetstagarens pension
savgift skall dras av från arbetsinkomsten 
när den pensionsgrundande lönen räknas ut. 
stadgandena ingår i 7 § 5, 6 och 7 mom. i 
den nuvarande lagen. När den nya beräk
ningsregeln som ingår i 7 § l mom. tilläm
pas vid beräkningen av den pensionsgrun
dande lönen väljs först högst l O urvalsår per 
arbetsförhållande. Urvalsårens arbetsinkom
ster justeras enligt 9 §. Därefter dras ett be
lopp som motsvarar arbetstagarens pension
savgift av från arbetsinkomsten under vart 
och ett urvalsår. Av de på detta sätt reduce
rade årsinkomsterna lämnas enligt 7 § 2 
mom. sådana urvalsår och motsvarande in
komster obeaktade under vilka medelinkom
sten är mindre än 50 procent av medelin-

komsten under samtliga urvalsår. 
7 b §. Till denna paragraf överförs stad

gandena i 7 § 4 mom. om beräkningen av 
den pensionsgrundande lönen under den 
återstående tiden i de fall där den återståen
de tiden ansluter sig till arbetsförhållanden 
som pågått kortare tid än en månad. 

7 c §. Till denna paragraf överförs stad
gandena i 7 § 3 mom. om beräkningen av 
pensionsgrundande lön for bamavårdstid. 
Dessutom föreslås det att formuleringen änd
ras p.g.a. beräkningsregeln i 7 § l mom. så 
att tyra år i det nuvarande stadgandet ändras 
till tio år. 

7 d §. Till denna paragraf överfors stad
gandena i 7 § 2 mom. om justering av pen
sionslönen enligt prövning. Beräkningen av 
pensionen på basis av medellönen under l O 
ar avlägsnar behovet att enligt nuvarande 
7 § 2 mom. justera den pensionsgrundande 
lönen enligt prövning, eftersom år som varit 
dåliga i jämförelse med medellönen under 
l O år enhgt forslaget alltid automatiskt läm
nas obeaktade. 

Det finns dock ett behov att bevara möj
ligheten att justera den pensionsgrundande 
lönen enligt prövning i vissa enskilda fall, 
t.ex. fall som gäller barnavård eller långvar
ig sjukdom. Justering enligt prövning kan 
komma i fråga t.ex. när inkomstema har va
rit låga under fler år än det antal år som en
ligt 7 § 2 mom. kan uteslutas från beräk
ningen. Den pensionsgrundande lönen kan 
också justeras t. ex. när inkomstema har varit 
låga p.g.a. en exceptionell orsak, men in
komstbortfallet under vart och ett år varit 
mindre än 50 procent av medellönen under 
samtliga urvalsår. Det föreslås dock att stad
gandets tillämpningsområde blir snävare än 
det nuvarande stadgandets. Därför skall in
komstbortfallets inverkan på pensionsskyd
det vara minst 20 procent i stället för 7,5 
procent enligt nuvarande praxis. Det föreslås 
att denna procentsats anges direkt i lagen. 
Justering av den pensionsgrundande lönen 
enligt prövnin~ skall tillämpas endast om 
inkomstemas laga nivå utreds på grund av 
en anmälan från arbetstagaren. Ttll andra 
delar än det i lagen fastställda procenttalet 
ändras inte ordalydelsen i eller tillämpningen 
av det nuvarande stadgandet. 

7 e §. Till denna paragraf överförs stad
gandena i 7 § 5 mom. om vad som räknas 
till arbetsinkomst när den pensionsgrundande 
lönen räknas ut. 

7 f§. Till denna paragraf överfors stad-
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gandena i 7 b § om arbetspensionstillägget 
Företagarna fick rätt till inkomstrelaterad 
dagpenning fr.o.m. början av 1995. Det 
föreslås därför att stadgandet i l mom. för
tydli~as så att rätt till arbetspensionstillägg 
ocksa ges till vissa företagare som kan jäm
ställas med löntagare. Egentliga företagare 
som omfattas av företagarnas pensionslagar 
skall dock inte ha rätt till arbetspensionstil
lägg enligt lagen om pension för arbetstaga
re. Det föreslås att hänvisningarna till lagen 
om utskomstskydd för arbetslösa i nuvaran
de 7 b § 4 mom. ändras eftersom de är för
åldrade, och vidare att momentet justeras till 
den del som gäller partiella förmåner. 

7 g §. Till denna para~raf överförs stad
gandena i 7 c § om barntillägget. 

7 h §. Till denna paragraf överförs stad
gandena i 7 a § om familjepensionens be
lopp. 

8 §. l och 5 mom. innehåller en justering 
av hänvisningstadgandet. 

8 d §. l mom. innehåller en justering av 
hänvisningsstadgandet 

9 §. I l mom. stadgas om att pensions
skyddet är bundet till förändringar i landets 
löne- och prisnivå. Det föreslås att två index 
tas i bruk för indexskyddet För detta ända
mål skall social- och hälsovårdsministeriet 
fastställa två olika indextal för varje kalen
derår. Vidare föreslås att arbetstagarnas pen
sionsavgiftsprocent, som tidigare under 
1993-1995 genom undantagslagar har be
aktas i det nuvarande APL-indexet, nu skall 
beaktas permanent när indextalen fastställs. 
Förändringen i pensionsavgiftsprocenten 
skall dras av från förändringen i lönenivån 
som indexen baserar sig på innan indexen 
fastställs. 

I 2 mom. stadgas om hur indexen tilläm
pas och hur de är uppbyggda. Vilket index 
som tillämpas föreslas vara beroende av ar
betstagarens ålder och vid familjepension av 
förmånslåtarens ålder. Fram till slutet av det 
år under vilket arbetstagaren fyller eller 
skulle ha fyllt 65 år tillämpas ett index vars 
vägningskoefficient är 0,5 både för föränd
ringen av löne- och prisnivån. Därefter till
lämpas ett index där vikten av förändringen 
i lönenivån är 0,2 och vikten av förändring
en i prisnivån är 0,8. 

I 3 mom. stadgas om justeringen av den 
pensionsgrundande lönen och pensionsbelop
pet på det sätt som ändringen av indextalen 
förutsätter. Ett motsvarande stadgande ingår 
i nuvarande 9 § l mom. 

10 a§. 2 mom. innehåller en justering av 
hänvisningsstadgandet. 

12 §. Enligt den nuvarande lagen ansvarar 
den pensionsanstalt som har beviljat rehabi
literingspenningen för rehabiliteringspen
ningen till motsvarande del som för en in
validpension. För den del av rehabiliterings
penmngen som överskrider denna nivå an
svarar pensionsanstalterna gemensamt. När 
det gäller rehabiliteringsstödet är pension
sanstaltens ansvar detsamma som vid övriga 
invalidpensioner. Enligt förslaget skall pen
sionsanstalterna ansvara gemensamt för re
habiliteringstillägget. 

Enligt 3 mom. svarar den pensionsanstalt 
som står för rehabiliteringen för andra reha
biliteringskostnader än de som orsakas av 
rehabiliteringsstödet eller rehabiliteringspen
ningen. 

12 c §. l mom. innehåller en justering av 
hänvisningsstadgandet 

17 §. l mom. innehåller en justering av 
hänvisningsstadgandet 

19 b §. 4 mom. innehåller en justering av 
hänvisningsstadgandet 

19 d §. 4 mom. innehåller en justering av 
hänvisningsstadgandet 

19 e §. Möjligheten att utnyttja den åter
stående arbetsförmågan kan utvidgas också 
genom att delinvalidpensionen ges ett vidare 
användningsområde än tidigare. Det föreslås 
att delinvalidpension skall kunna beviljas 
också i sådana fall där arbetstagaren inte 
arbetar deltid när pensionsansökan avgörs. 

Rättsskyddet för arbetstagare som ansöker 
om delinvalidpension ökar om det blir möj
ligt att fä ett förhandsbeslut om rätten ttll 
pensionen. På basis av pensionsberäkningen 
som ingår i förhandsbeslutet kan den 
sökande överväga innan ett slutligt beslut 
om delinvalidpensionen fattas om han vill ta 
ut pensionen. Det föreslås att ett stadgande 
om rätten till förhandsbeslut fogas till para
grafen. Det föreslås vidare att stadgandena 
om förhandsbeslut om individuell förtids
pension i 4 e § 3 mom. flyttas till denna 
paragraf. 

Ikraftträdelsestadgande 

Lagen föreslås träda i kraft den l januari 
1996. 

4 och 4 j §§ om rehabiliteringsstöd samt 
tillägget till rehabiliteringsstöd och invalid
pension tillämpas på invalidpension som 
börjar eller som beviljas som fortsatt efter 
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det att lagen har trätt i kraft. Dessutom före
slås att 4 j § 2 mom. om rehabiliteringstil
lägB till mvalidpension skall tillämpas på 
antmgen på viss tid eller tills vidare bevilja
de invalidpensioner som betalas ut när lagen 
träder i kraft, om ett rehabiliteringsbeslut 
enligt 4 h § ges medan lagen är i kraft. 

Det föreslås att 5 § och 6 a § l mom. 
skall tillämpas på sådana pensioner vars 
pensionsfall inträffar efter det att lagen har 
trätt i kraft. 

På en arbetstagare född före 1943 tilläm
pas dock fortfarande 5 § l mom. om pen
sionstillväxten sådant det lyder när denna 
lag träder i kraft, om han när lagen träder i 
kraft har rätt till dagpenning enligt lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa elfer dagpen
ning enligt lagen om arbetskraftspohtisk 
vuxenutbifdning. Vid tillämpningen av stad
gandet anses arbetstaBaren ha rätt till dag
penning under självnsktiden som nämns i 
12 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
och den l januari 1996. stadgandet skall 
dock inte tillämpas på en arbetstagare, om 
han när lagen träder i kraft har rätt till dag
penningen på grundval av en permittering 
som börjat efter den 31 oktober 1995 och 
om han före den 29 februari 1996 börjar 
arbeta för samma arbetsgivare som han var 
anställd hos när han permitterades. Det in
nebär att en minsknm~ av pensionen till 
följd av ändringen av tillväxtprocenten un
der den återstående tiden inte drabbar en 
person som redan är arbetslös eller tills 
vidare permitterad. 

5 § l mom. om pensionstillväxten tilläm
pas fortfarande sådant det lyder när denna 
lag träder i kraft, också när pensionsbeloppet 
för tidigare heleffektiv invalidpensions fort
sättningstid som avses i 6 c § l mom. rä
knas ut. En förutsättning är att den tidigare 
pensionen har beviljats på grundval av ar
betsoförmåga som börjat innan lagen trädde 
i kraft. 

Det föreslås att stadgandet i 5 a § om mi
nimipensionens belopp upJ?hävs, men att 5 
a § skall tillämpas fortsättnmgsvis sådan den 
lyder när denna la~ träder i kraft, om arbets
tagaren eller förmanslåtaren ha uppnått pen
sionsåldern innan denna lag trädde i kraft. 

7 § om pensionslönen skall inte tillämpas 
på arbetsförhållanden som har upphört innan 
lagen trädde i kraft. På arbetsförhållanden 
som börjar efter att lagen har trätt i kraft 
tillämpas endast de nya stadgandena. Sär
skilda ikraftträdelsestadganden behövs för de 

arbetsförhållanden som är i kraft när lagen 
träder i kraft. 

När det gäller arbetsförhållanden som upp
hör 1996 och därefter föreslås det en gradvis 
övergång till det nya beräkninBssättet. Vart 
och ett år efter 1995 utökas de 1 7 § l mom. 
nämnda urvalsåren med ett år i sänder. Som 
urvalsår enligt 7 § l mom. beaktas dock 
högst de tio år som föregår året arbetsförhål
landet upphörde. Om året arbetsförhållandet 
upphörde måste räknas till urvalsåren, beak
tas året arbetsförhållandet upphörde och 
högst nio år före detta år som urvalsår. 

A v urvalsåren för tiden innan lagen trädde 
i kraft beaktas vid beräkningen av den pen
sionsgrundande lönen de kalenderår och 
motsvarande inkomsterna, på grundval av 
vilka den pensionsgrundande lönen skulle ha 
räknats ut enligt de stadganden som gällde 
innan lagen trädde i kraft. Om det i urvalså
ren ingår fYra år från tiden innan lagen träd
de i kraft, tas de på basis av inkomsten två 
mellersta åren och deras motsvarande in
komster med i beräkningen av den pensions
grundande lönen. Om det i urvalsåren ingår 
tre år från tiden innan lagen trädde i kraft, 
tas de på basis av inkomsten två bästa åren 
och deras motsvarande inkomster med i be
räkningen av den pensionsgrundande lönen. 
Om det i urvalsåren ingår två år från tiden 
innan lagen trädde i kraft, tas dessa kalen
derår och deras motsvarande inkomster med 
i beräkningen av den pensionsgrundande 
lönen. Om det i urvalsåren ingår endast ett 
år från tiden innan lagen trädde i kraft, tas 
detta år och inkomsten under året med i be
räkningen av den pensionsgrundande lönen. 

När medeltalet för urvalsårens arbetsin
komster enligt 7 § 2 mom. i denna lag rä
knas ut, och när inkomstmässigt dåliga år 
utesluts, beaktas inte urvalsår före 1996. 

Den pensionsgrundande lönen kan räknas 
ut helt enligt de nya stadgandena första 
gången för arbetsförhållanden som upphör 
vid utgången av år 2005. 

Liksom de övriga stadgandena som gäller 
den pensionsgrundande lönen, skall också 
stadgandet i 7 d § om lön enligt prövning 
gälla arbetsförhållanden som upphör efter 
det att lagen har trätt i kraft. Eftersom de 
nya stadgandena om beräkningen av den 
pensionsgrundande lönen börjar gälla arbets
förhållanden stegvis, kan inte procenttalet 
som är ett villkor för användningen av lön 
enligt prövning direkt höjas till 20 procent. 
Därför föreslås det att också beräkningsre-
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geln för pensionsgrundande lön enligt pröv
ning skall träda i kraft stegvis beroende på 
när pensionsfallet inträffar. 

Om pensionsfallet inträffar år 1996, skall 
de nedsatta inkomsternas inverkan på pen
sionsskyddet vara minst 7,5 l'rocent. Denna 
gräns på 7,5 procent skall hö)as stegvis med 
2,5 procentenheter i året, pa så sätt att de 
nedsatta inkomsternas inverkan på pensions
skyddet skall vara minst 20 procent i de 
pensionsfall som inträffar år 200 l eller sena
re. 

9 § som gäller indexjusteringen skall till
lämpas från och med den l Januari 1996. 
Den skall också tillämpas på pensioner vars 
l'ensionsfall har inträffat innan lagen trädde 
1 kraft. - Den pensionsgrundande lönen och 
pensionsbeloppet från tiden innan lagen 
trädde i kraft kan inte justeras med index
talen enligt denna paragraf. Om en arbets
tagare har nått eller en förmånslåtare skulle 
ha nått 65 års ålder innan lagen trädde i 
kraft, tillämpas indextalet enligt andra me
ningen i 9 § 2 mom. på pensionen fr.o.m. l 
januari 1996. 

Indextalen för år 1996 fastställs så att po
ängtalet 1712 som har fastställts med stöd 
av en undantagslag används som poängtal 
för år 1995. I poängtalet 1712 ingar redan 
minskningen som föranleddes av att pen
sionsavgiften steg i början på 1995. Därför 
minskas inte poängtalen enhgt sista mening
en i 9 § l mom. när poängtalen för år 1996 
fastställs. 

I ikraftträdelsestadgandet ingår också stad
ganden om hur gällande tilläggspensionsar
rangemang i tillämpliga delar kan anpassas 
så att de motsvarar de nya principerna i 
stadgandena i denna lag. Tilläggspensioner
nas nivå har vanligen fastställts genom en 
överenskommelse om en maximinivå (t.ex. 
60 procent av den pensionsgrundande lönen) 
för den sammanlagda grundpensionen och 
tilläggspensionen, dvs. totalpensionen. Där
för finns det ett behov att genom lagstiftning 
förhindra att minskningen i grundpensions
skyddet måste kompenseras med tilläggspen
sionsskydd om detta inte avtalas separat. 

stadgandet har skrivits så att det gäller 
också andra tilläggspensioner utöver tillägg
spensioner som har registrerats enligt APL. 
Ett motsvarande förfarande har tiflämpats 
tidigare, bl.a. i samband med familjepen
sionsreformen. Samtidigt kommer stadgandet 
att omfatta också bl.a. pensioner som arbets
givaren har ordnat med stöd av pensions-

stadgar eller andra avtal. 
stadgandena om indexskyddet tillämpas 

också på reBistrerade tilläggspensioner. 
Tilläggsförsäkringstagarna har betalat 
APL-indexjusteringarna i förskott genom 
försäkringspremierna. Den nu föreslagna 
ändringen beaktas enligt skälighetsprincipen 
som förutsätts i 12 a§ 2 mom. APL, dock 
med beaktande av att de registrerade till
Läggsförmånerna enligt 12 § APL ingår i 
grundpensionernas finansieringssystem. 

1.2. Lagen om pension fOr arbetstagare i 
kortvariga arbetsförhållanden 

l §. Hänvisningsstadgandet till paragrafer
na i APJ;: i senare delen i l mom. blir en ny 
13 a§. Andringen underlättar tekniskt fram
tida lagändringar. 

4 §. Det föreslås att 3 mom. förenhetligas 
med 4 § 6 mom. APL. I 4 mom. ingår stad
gandena om rehabiliteringsstödet Tidigare 4 
och 5 mom. blir 5 och 6 mom. 

4 a§. Det föreslås att 3 mom. om för
handsbeslut om individuell förtidspension 
blir en ny 8 §. Paragrafens 4 mom. mnehål
ler en justering av hänvisningsstadgandet 

4 b§. Till l mom. fogas ett omnämnande 
av rehabiliteringstillägget 

5 §. Det föreslås att paragrafen formuleras 
om. De tre första momenten innehåller stad
ganden om den pensionsgrundande lqpen, 
som i KAPL definieras som årslön. And
ringarna är endast formella. Till 4-6 mom. 
fogas stadganden om pensionsprocenterna. 
Lagtekniken följer 5 § APL. 

5 a, 5 b och 5 d §§. Paragraferna innehål
ler justeringar av hänvisningsstadgande. 

7 §. Det föreslås att ett arbetsvillkor på 12 
månaders arbete under de sista l O åren fogas 
till villkoren som gäller lönen för den åter
stående tiden. stadgandet motsvarar stadgan
det i 6 a § APL. Paragrafen innehåller en 
justering av hänvisningsstadgandet 

7 a §. Paragrafen innehåller en justering 
av hänvisningsstadgandet 

Det föreslås att stadganden om förhands
beslut om individuell förtidspension och de
linvalidpension fogas till paragrafen. Para
grafen motsvarar föreslagna 19 e § APL. 
Paragrafen i KAPL är ledig därför att den 
har upphävts genom lag den 20 december 
1968 (691168). 

9 §. Det föreslås att paragrafen ändras så 
att den överensstämmer med 12 § APL. Pa
ragrafen innehåller dessutom en justering av 
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hänvisningsstadgandet 
13 a §. Det föreslås att hänvisningsstad

gandet till APL i l § l mom. blir en ny 13 
a §. Paragrafen innehåller också en justering 
av hänvisningsstadgandet Den nya hänvis
ningsparagrafen motsvarar hänvisningsstad
gandena i företag~ensionslagarna. Till pa
ragrafen fogas ocksa ett hänvisningsstadgan
de till nya l § 6 mom. APL som gäller 
kringgående av skyldigheten att ordna pen
sionsskydd. 

Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den l januari 
1996. I ikraftträdelsestadgandet beaktas sär
skilt rehabiliterin~sstödet, minskningen av 
den återstående tidens pensionsprocent och 
tilläggsförutsättningen på 12 månader som 
krävs för att den återstaende tidens lön skall 
räknas. stadgandena överensstämmer med 
motsvarande ikraftträdelsestadganden för 
AP L. 

1.3. Lagen om pension för vissa 
konstnärer och redaktörer i 
arbetsförhållande 

3 §. Det föreslås att ett omnämnande av 
rehabiliteringsstödet fogas till stadgandet. 
Samtidigt föreslås att stadgandets uppbygg
nad görs klarare och att en hänvisnmg till 
APL-index fogas till 2 mom. 

4 och 5 §§. Pension enligt KoPL räknas 
numera ut delvis med tillämpning av stad
gandena i APL. Arbetsförhållanden som om
fattas av KoPL är likväl korta och ofta ore
gelbundna. Beräkningssättet i KAPL passar 
bättre. Eftersom reglerna för hur den pen
sionsgrundande APL-lönen blir ännu mer 
komplicerade, kan de ersättas med KAPL:s 
regler. Eftersom Pensionskassan för utövan
de konstnärer sköts av LEL Arbetspension
skassan, vars register är uppbyggda utgående 
från KAPL, uppnås p~ detta sätt en viss 
kostnadsinbesparing. Andringen kommer 
inte påverka pensionsbeloppet i större grad. 

Därför föreslås det att KaPL-pensionerna 
skall övergå till beräkningssättet som tilläm
pas enligt KAPL. Det genomförs genom att 
de nuvarande stadgandena i 4 och 5 §§ 
KoPL upphävs och ~enarn att till 4 § KoPL 
foga behövliga hänvisningar till stadgandena 
i KAPL om beräkningen av pensionen. 

6 §. Paragrafen innehåller en justering av 
hänvisningsstadgandet Samtidigt föreslås en 

indelning av paragrafen i tre moment. 
10 §. Det föreslås att paragrafen upphävs. 

Hänvisningen till APL-index fogas till 3 § 2 
m om. 

Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den l januari 
1996. Det föreslås att de nya beräkningsreg
lerna som överensstämmer med KAPL skall 
gälla pensionsfall som inträffar efter det att 
lagen har trätt i kraft. 

1.4. Lagen om pension f"ör f"öretagare 

5, 5 a och 5 b §§. Det föreslås att ett om
nämnande om rehabiliteringsstödet fogas till 
5 §. Samtidigt föreslås att paragrafens upp
byggnad ändras. Paragrafens specialstadgan
den om ålderspension och deltidspension 
flyttas och blir nya 5 a och 5 b §§. 

7 §. Paragrafen innehåller en justering av 
hänvisningsstadgandet 

7 a§. Det föreslås att ett 4 mom. om be
räkningen av partiell ersättning för arbets
pensionstillägget som motsvarar 7 f § 4 
mom. APL fogas till paragrafen. 

17 §. Paragrafen innehåller en justering av 
hänvisningsstadgandet 

Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den l januari 
1996. I lagen om pension för företagare 
hänvisas till stadgandena om pensionspro
cent och villkor för återstående tid i 5 § och 
6 a § l mom. APL. Ikraftträdelsestadgandet 
i APL som gäller dessa stadganden tillämpas 
därför också på företagare. 

1.5. Lagen om pension för 
lantbruksföretagare 

Det föreslås att samma tekniska justeringar 
som görs i FöPL skall göras i lagen. 

Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den l januari 
1996. 

1.6. Folkpensionslagen 

20 §. Paragrafen innehåller en förteckning 
över förmåner som betalas i form av folk
pension. I 22 b § föreslås ett nytt rehabilite-
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ringsstöd, som skall ersätta den tidsbestämda 
invaliditetspensionen. Det föreslås att para
grafens 2 punkt skall justeras till följd av 
rehabiliteringsstödet Samtidigt skall punk
tens uppbyggnad göras klarare genom att 
dela in den i en a-, b- och c-punkt, i vilka 
de förmåner som betalas i form av invalidi
tetspension anges. 

22 §.Det föreslås att 3 mom. ändras efter
som egentlig invaliditetspension endast kan 
beviljas tills vidare och invaliditetspension 
som betalas i form av rehabiliteringsstöd 
alltid beviljas för en viss tid. 

22 a§. Det föreslås att 10 mom. ändras på 
grund av äridrin~en av 9 § APL. Inkomst
gränsen för individuell förtidspension i l 
mom. höjs årligen med det i 9 § 2 mom. 
APL nämnda indextalet, i vilket lönenivåns 
vägningskoefficient är 0,5 och prisnivåns 
vägningskoefficient likaså 0,5. 

22 b §. Det föreslås att ett nytt stadgande 
om rehabiliteringsstöd fogas till lagen. Reha
biliteringsstöd beviljas på motsvarande grun
der som rehabiliteringsstödet i föreslagna 
4 § APL. Till rehabiliteringsstödet betalas 
inte rehabiliteringstillä~g utan pensionstaga
res rehabiliteringspennmg, som är l O pro
cent av det sammanlagda beloppet pensio
ner. Invaliditetspension beviljas i form av 
rehabiliteringsstöd för så lång tid som den 
pensionssökande bedöms vara förhindrad att 
arbeta på grund av en tidsbegränsad arbetso
förmåga. Arbetsoförmågan skall liksom vid 
egentlig invaliditetspension bedömas enligt 
22 § l mom. Rehabiliteringsstöd kan bevil
jas också för den tid som det tar att göra 
upp en vård- eller rehabiliterin~splan, samt 
för tiden mellan olika rehabilitenngsperioder 
och för att stöda återgången till arbetet. 

En förutsättning för beviljande av rehabili
teringsstöd skall vara att en vederbörlig 
vård- eller rehabiliterin~splan har gjorts upp 
för den sökande. En saclan plan kan ingå i 
B-läkarutlåtandet, som kommer att förnyas, 
eller det kan vara fråga om en särskild plan. 
Om planen inte har anslutits till ansökan om 
invaliditetspension, måste pensionsanstalten 
se till att en sådan görs UJ?P· Om planen inte 
är tillräcklig, skall penslonsanstalten svara 
för att en ny plan görs upp. Det föreslås att 
till 2 mom. fogas ett stadgande om att vad 
som annars stadgas om invaliditetspension 
och invaliditetspensionstagare i folkpen
sionsla~en, på motsvarande sätt skall gälla 
rehabiliteringsstöd och rehabiliteringsstödta
gare. 

31 §. Det skall vara möjligt att dra in re
habiliteringsstödet, om stödta~aren utan gil
tig anledning har vägrat delta 1 rehabilitenng 
eller utbildning i anslutning till denna. In
dragning kan komma i fråga antingen ome
delbart när orsaken yppar sig eller efter av
brott enligt 45 § l m om. A v denna orsak 
föreslås det att också ett stadgande om in
dragning av rehabiliteringsstöd i dessa situa
tioner fogas till l mom. 

31 a§. Det föreslås att 4 mom. ändras på 
grund av ändringen av 9 § APL. Arbetslös
hetspension avbryts när förvärvsinkomsterna 
överskrider ett visst belopp. Det föreslås att 
detta belopp skall höjas arligen med det i 
9 § 2 mom. APL nämnda indextalet, i vilket 
vägningskoefficienten för förändringen i lö
nenivån är 0,5 och vägningskoefficienten för 
förändringen i prisnivån är 0,5. 

39 §. Det föreslås att 7 mom. ändras så att 
invaliditetspension inte betalas retroaktivt för 
rehabiliteringspenningtid. stadgandet ersätter 
kvitteringsstadgandena som är administrativt 
arbetsdryga. Enligt det nya stadgandet kan 
retroaktiv invaliditetspension inte betalas 
samtidigt som rehabiliteringspenning enligt 
lagen om rehabiliteringspennmg, rehabilite
ringspenning enligt arbetspensionslagarna 
eller ersättmng för inkomstbortfall som ut
betalas av olycksfalls- eller trafikförsäk
ringen i rehabiliteringssituationer. 

45 §. Det föreslås att till l mom. fogas ett 
stadgande om tillfälligt avbrytande av reha
biliteringsstödet i fall där det finns en grun
dad anledning att anta att rehabiliteringsstöd
stagaren utan giltig orsak har vägrat delta i 
rehabilitering eller utbildning i anslutning 
till rehabiliteringen. Rehabiliteringsstödet 
avbryts ror den tid som den fortsatta utbetal
ningen av stödet utreds. 

Ikraftträdelsestadgande 

Lagen föreslås träda i kraft den l januari 
1996. 

I 2 mom. föreslås att om en tidsbestämd 
invaliditetspension börjar innan lagen har 
trätt i kraft skall den betalas som en tidsbe
stämd invaliditetspension också efter det att 
lagen har trätt i kraft för den tid som den 
har beviljats genom folkpensionsanstaltens 
beslut. 

I 3 mom. föreslås det att 39 § 7 mom. 
sådant det lyder när lagen träder i kraft skall 
tillämpas på invaliditetspensioner och indivi
duella förtidspensioner som börjar innan 
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lagen träder i kraft. I dessa fall kan pension 
beviljas till den som får rehabiliteringspen
ning enligt lagen om rehabiliteringspenning 
samtidigt som rehabiliteringspenning och 
samtidigt kan rehabiliterin~spenningen som 
utbetalas för samma tid kvtttas från den ret
roaktiva pensionen. 

1.7. Lagen om bostadsbidrag för 
pensionstagare 

6 §. Det föreslås att rehabiliteringsstödet 
som avses i 4 § APL skall fastställas på 
samma grunder som arbetspension. Denna 
förmån räknas som arbetspension, och skall 
liksom övriga arbetspenstoner räknas som 
inkomst när bostadsbldraget för pensionsta
gare fastställs .• 

Ovriga förmaner som utbetalas under reha
biliteringstiden, t.ex. rehabiliteringstillägg i 
anslutning till arbetspension eller rehabilite
ringspenning, skall inte räknas som inkomst. 

1.8. Familjepensionslagen 

15 b §. Det föreslås att 2 mom. ändras 
eftersom stadgandena som gäller förtids
minskningen har flyttas från 5 § APL till en 
ny 5 a § APL. Rehabiliteringsstödet som 
avses i 4 § APL skall fastställas på samma 
grunder som arbetspensionen. Denna förmån 
skall liksom övriga arbetspensioner räknas 
som inkomst när tilläggsdelen till familje
pensionen fastställs. Om detta stadgas i 3 
mom. g-punkten. 

Övriga förmåner som utbetalas under reha
biliteringstiden, t.ex. rehabiliteringstillägg i 
anslutning till arbetspension eller rehabilite
ringspenning, skall inte räknas som inkomst. 
Ändnngen ingår i 3 mom. 9 punkten 

1.9. Lagen om tillämpningen av 9 § 
lagen om pension för arbetstagare 

APL-index tillämpas både inom den priva
ta och den offentliga sektorns arbetspen
sionssystem. Indexet används också när för
måner enligt lagen om olycksfallsförsäkring, 
lagen om olycksfall i militärtjänst, lagen om 
skada, ådragen i militärtjänst samt trafikför
säkringslagen justeras och när generations 
växlingspensioner och avträdelsestöd, dag-, 
moderskaps-, faderskaps- och föräldrapen
ning samt hemvårdsstöd för barn enligt 
sjukförsäkringslagen fastställs. Bundna till 
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APL-index är också rehabiliteringspenningen 
enligt lagen om rehabilitering och ersätt
ningar för personskada enligt patientskadela
gen. Enligt förslaget skall förfarandet enligt 
den 9 § APL tillämpas också i andra system 
som tillämpar APL-indexjusteringar. Social
och hälsovardsministeriet kommer att utfårda 
närmare föreskrifter. 

2. Ikraftträdande 

LageQ.. föreslås träda i kraft den l januari 
1996. Andringarna gäller pensionsfall som 
inträffar efter det att lagen har trätt i kraft. 
Personer födda före 1943 som rar arbetslös
hetsdagpennins bevarar dock rätten till åter
ståeq.~e tid enhgt de gamla beräkningsregler
na. Andringen av beräkningsregeln för den 
återstående tiden träder i kraft stegvis, på så 
sätt att den kommer att vara i kraft i sin hel
het fr.o.m. 2005. 

3. Lagstiftningsordning 

Frågan om i ändringar av arbetspensions
systemets pensioner är grundlagsenliga har 
behandlats flera gånger av grundlagsutskot
tet 

197 5 konstaterade grundlagsutskottet i sitt 
utlåtande (nr 1127.11.1975) att ändringen av 
lagen om pension för arbetstagare, som in
nebar att APL-indexet bands till förändrin~
arna i löne- och prisnivån i stället för till 
som tidigare endast lönenivån och att pen
sionernas miniminivå samtidigt höjdes, inte 
krävde grundlagsenlig lagstiftningsordning. 
Utskottet fåste uppmärksamhet vid att änd
ringen inte sänkte påbörjade pensioners 
markbelopp och inte heller berörde pension
sposter som förfallit till utbetalning före lag
ändringen. Utskottet konstaterade att efter
som förslagen inte heller minskade pensio
nernas markbelopp i jämförelse med nivån 
innan de aktuella förslagen trädde i kraft, 
förutsatte inte heller detta grundlagsenlig 
lagstiftningsordning. 

1977 ändrades beräkningsregeln för den 
s.k. APL-pensionslönen så att den beräkna
des enligt pensionslönen de två mellersta 
åren i stället för de två bästa åren. Grund
lagsutskottet konstaterar i sitt utlåtande om 
lagförslaget (nr 6/12.11.1977), att eftersom 
den aktuella ändringen inte gällde sådana 
pensionsposter som förfaller till betalning 
mnan lagen träder i kraft och inte heller 
pensioner som har beviljats tidigare, och 
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eftersom lagändringen inte heller tillämpas 
när den pensionsgrundande lönen fastställs 
för arbetsförhållanden som upphört innan 
lagen träder i kraft, behöver den inte stiftas i 
grundlagsenlig lagstiftningsordning. Grund
lagsutskottet konstaterade också att förslaget 
inte alls berör grunderna för rätten till pen
sion, eller den i lagen måls!}tta nivån för den 
pensionsgrundande lönen. Aven om den tek
niska ändringen av beräkningsregeln för 
pensionslönen inverkade minskande på {len
sionsnivån, kunde inte sänkningen av mvån 
enligt utskottet anses vara betydande och på 
grundval av detta ansåg utskottet, att lagänd
ringen inte förutsatte grundlagsenlig lagstift
ningsordning. 

stadgandena om egendomsskydd ändrades 
inte i samband med reformen med avseende 
på de grundläggande friheterna. Detta gällde 
också de inkomstbundna förmånerna (RP 
309/1993 rd s. 63). Därför skall det ur ar
betspensionssystemets synpunkt övervägas 
om de nu föreslagna ändrine;ama av den 
återstående tiden, den penstonsgrundande 
lönen och indexjusteringarna är sådana att 
de förutsätter att lagen skall behandlas i 
grundlagsenlig lagstiftningsordning i enlig
het med 67 § riksdagsordningen. 

Syftet med ändringen av den återstående 
tiden är att beloppet pension, till den del det 
är fråga om en andel som inte baserar sig på 
lönen fr~ ett arbetsförhållande, skall vara 
rimlig. Andringen av den återstående tiden 
gäller inte någon enskild persons löpande 
pension. Rätten till återstående tid kvarstår 
dessutom oförändrad för personer födda före 
1943 som har blivit arbetslösa innan lagen 
trädde i kraft. På så sätt bevaras nivån på 
J?.ensionsskyddet oförändrad för deras del. 
Andringen kräver därför inte grundlagsenlig 
lagstiftningsordning. 

Avsikten med beräkningsregeln för den 
pensionsj?;rundande lönen är att reglera ar
betspenstonens nivå så att den motsyarar 
konsumtionsnivån under arbetsåren. And
ringen avlägsnar den slumpmässighet som 
ingår i sättet att berä~~ pensionslönen på 
de fyra sista arbetsåren. Andringen av beräk
ningsregeln för den pensionsgrundande skall 
införas successivt för arbetsförhållanden som 
är i kraft den l januari 1996. Ändringen på
verkar inte arbetsförhållanden som upphör 
innan lagen träder i kraft. Reformen av den 
pensionsgrundande lönen är genomförd i sin 
fulla utsträckning först om l O år. Andringen 
gäller inte någon enskild persons löpande 

pension och inte heller pensionsposter som 
har förfallit .. till utbetalning innan lagen träd
de i kraft. Andringen kan inte anses försva
ga arbetspensionsskyddet på ett sådant sätt 
att ändringen skulle kräva grundlagsenlig 
kvalificerad lagstiftningsordning som gäller 
egendomsskydd. 

Vid tillämpningen av arbetspensionsindex 
blir förfarandet enligt vilket höjningen av 
arbetstagamas pensionsavgift först dras av 
från förändringen av löneindexet i framtiden 
permanent. För personer som har fyllt 65 år 
ökar dessutom andelen av förändringen i 
kanumentprisindex från nuvarande 0,5 till 
0,8. Den extra indexminskningen på 1,3 pro
centenheter som genomfördes 1994 kommer 
inte att kompenseras. Det betyder att indexet 
fr.o.m. 1996 beräknas utgående från den l ,3 
procentenheter lägre nivån. 

Frågan om arbetstagamas pensionsavgifts 
inverkan på indexet har behandlats i grund
lagsutskottet 1993 och 1994. 

I utlåtandet nr 27 (18.11.1993) konstatera
de grundlagsutskottet bl.a.: "Avsikten med 
indexjusteringssystemet är att trygga pen
sionstagama en skälig konsumtionsnivå. I 
indexet beaktas medeltalet av förändringarna 
i den allmänna löne- och prisnivån. 

Med beaktande av sådana särdrag anser 
utskottet det vara möjligt att i vanlig lagstift
ningsordning stifta om slopande av en 
APL-indexjustering som till storlek och i 
jämförelse med faktorer som påverkar lönta
gamas inkomstnivå är lik den nu aktuella. 
Då utskottet stannade för denna ståndpunkt 
underströk den omständigheten att lagstift
ningsåtgärden i betydande grad beror på den 
rådande exceptionella ekonomiska situatio
nen och att den är tidsbegränsad och att den 
inte permanent ändrar pensionernas nivå." 

På basis av grundlagsutskottets utlåtande 
kan det konstateras att beaktandet av arbets
pensionsavgiften som en minskande faktor 
för indexets inkomstnivåandel inte kan be
tyda att stadgandena om egendomsskydd 
utlöses. När å andra sidan konsumtionspri
sindexets andel läggs till i ålders_pensionsin
dexet, blir dess inverkan på penstonens stor
lek beroende av det inbördes förhållandet 
mellan pris- och löneutvecklingen. Ändring
en sänker inte någon enskild persons löpan
de pension och den gäller inte heller pen
sionsposter som förfallit till betalning före 
reformen. 

Fastän den nämnda sänkningen på 1,3 pro
centenheter föreslås bli permanent, återgår 
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indexjusteringen av arbetsP.ensionema från 
ingån~en av 1996 i övrigt till normalt index
justermgsfårfarande. Enligt uppskattning 
stiger arbetspensionerna får personer under 
65 år, dvs. personer i arbetsfår ålder, med 
ca 2,9 procent och får över 65 åringar, dvs. 
personer i pensionsåldern, med ca l ,6 pro
cent. Samma höjning gäller andra fårmaner 
som är bundna till APL-index. När den 
nämnda sänkningen på l ,3 procentenheter i 
pensionstagamas framtida pensionsposter 
uppskattas, kan sänkningens inverkan inte 
anses vara så betydande att den kräver att 
synpunkter som ~äller egendomsskydd skall 
beaktas i lagstiftmngsordningen. Eftersom de 
registrerade tilläggsförmånerna skall justeras 

så som skälighetsprincipen fårutsätter på det 
sätt som avses i 12 a§ 2 mom. APL, kan 
den föreslagna lagen behandlas i vanlig lag
stiftningsordning. 

De föreslagna ändringarna har som mål att 
bevara det inkomstbundna arbetspensions
skyddet och säkerställa pensionsutfästelserna 
till pensionstagarna. Trots ändringarna av 
fårmånemas storlek och fårdelning garante
ras det grundläggande utkomstskyddet på det 
sätt som avses i 15 a § regeringsformen. 
Lagfårslaget kräver inte heller i detta avse
ende grundlagsenlig lagstiftningsordning. 
Eftersom lagfårslaget särskilt i avseende på 
egendomsskyddet lämnar rum får tolkning 
anser regeringen att ett utlåtande från grund
lagsutskottet bör inbegäras. 

Med stöd av vad som anförts ovan fåre
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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l. 
Lag 

om ändring av lagen om pension för arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) 4 e § 3 mom. och 

4 l§ 2 mom., 
dessa lagrum sådana de lyder, 4 e § 3 mom. i lag av den 28 juni 1993 (559/93) och 4 l § 

2 mom. i lag av den27mars 1991 (612/91), 
ändras l § 3 och 6 mom., l c § 5 mom., 2 § 3 och 5 mom., 3 a § l mom., 4 § 2, 3 och 

5 mom., 4 a §, 4 c § l mom. 2 punkten, 4 d § 2 och 6 mom., 4 e § 4 mom., 4 g § 2 mom., 
4 j §, 4 k § l och 2 mom., 5 § l - 3 mom., 5 a §, 5 b § 3 och 5 mom., 6 a § l mom. och i 
4 mom. det inledande stycket, 7 §, 7 a §, 7 b §, 7 c §, 8 § l och 5 mom., 8 d § l mom., 
9 §, 10 a§ 2 mom., 12 § l mom. 2 punkten och 3 mom., 12 c § l mom., 17 § l mom., 
19 b§ 4 mom., och 19 d§ 4 mom., 

dessa lagrum sådana de lyder, l § 3 och 6 mom. i lag av den 17 mars 1995 (372/95), 
l c § 5 mom. i lag av den 22 december 1993 (1467/93), 2 § 3 mom. i lag av den 24 augusti 
1984 (607/84) och 5 mom. i nämnda lag av den 28 juni 1993, 3 a § l mom. och 12 c § 
l mom. i lag av den 17 mars 1995 (390/95), 4 § 2 mom. i lag av den 26 juli 1985 (666/85) 
och 3 mom. i lag av den 26 juni 1981 (472/81) samt 5 mom., 4 a§, 7 a§ och 8 d § 
l mom. i lag av den 9 februan 1990 (100/90), 4 d § 2 mom. i lag av den 30 juni 1989 
(605/89) och 6 mom. samt 4 j § i nämnda lag av den 27 mars 1991, 4 e§ 4 mom., 4 g§ 
2 mom., 5 b§ 3 och 5 mom., 6 a§ l mom. och i 4 mom. det inledande stycket i nämnda 
lag av den 28 juni 1993, 4 k § l och 2 mom. i nämnda lag av den 27 mars 1991, 5 § 
l mom. i nämnda lag av den 28 juni 1993 och 3 mom. i nämnda lag av den 26 juli 1985, 
5 a§ ändrad genom lagar av den 20 december 1968, den 29 juli 1976 och den 17 december 
1982 (690/68, 659/76 och 981/82), 7 § ändrad genom nämnda la~ar av den 28 juni 1993 och 
den 22 december 1993, 7 b§, 17 § l mom. och 19 b§ 4 mom. 1 nämnda lag av den 28 juni 
1993, 7 c § i lag av den 20 september 1974 (749/74), 8 § l mom. i nämnda lag av den 27 
mars 1991 och 5 mom. i nämnda lag av den 9 februari 1990, 9 § ändrad genom nämnda lag 
av den 29 juli 1976 och lag av den 29 december 1983 (1120/83), 10 a§ 2 mom. i lag av 
den lO december 1990 (1068/90), 12 § l mom. 2 och 4 punkten samt 3 mom. i lag av den 3 
december 1993 (1077/93), 19 d § 4 mom. i lag av den 21 december 1984 (938/84), samt 

fogas till 4 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 26 juni 1981 och den 
26 JUli 1985, genom lag av den 8 augusti 1986 (603/86) och genon nämnda lag av den 9 
februari 1990, nya 6 och 7 mom., till 4 n §, sådan den lyder i nämnda lag av den 27 mars 
1991, ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 5 § ett nytt 
2 mom. i stället för det 2 mom. som upphävts genom nämnda lag av den 28 juni 1993 samt 
tilllagen nya 7 d, 7 e, 7 f, 7 g och 7 h §§ och tilllagen en ny 19 e § i stället för den 19 e § 
som upphävt genom lag av den 14 oktober 1994 (878/94) som följer: 

l § 

Om en arbetsta~are under minst två kalen
dermånader i följd arbetar hos en och sam
ma arbetsgivare i arbetsförhållanden som 
fortgår under kortare tid än en månad, anses 
arbetsförhållandena utgöra ett sådant arbets
förhållande utan avbrott som avses i 
l mom., förutsatt att förvärvsinkomsten un
der varje kalendermånad stiger till åtminsto
ne det markbelopp som avses i 2 punkten av 
nämnda moment och att arbetstagaren är i 
arbete minst 20 timmar per kalendermånad. 

Härvid anses arbetsförhållandet börja den 
dag för vilken lön första gången betalades 
på grundval av arbetsförhållandet och, om 
mte annat följer av 2 §, upphöra den dag för 
vilken lön sist betalades. 

Har en rättshandling, för att skyldigheten 
att anordna pensionsskydd skall kunna 
kringgås, givits ett sådant innehåll som inte 
motsvarar sakens faktiska natur eller syfte, 
skall då denna skyldighet att anordna pen
sionsskydd avgörs förfaras i enlighet med 
sakens faktiska natur och syfte. Uppstår 
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oklarhet därom, huruvida denna lag skall 
tillämpas på en viss arbetstagare, avgörs sa
ken av pensionsskyddscentralen på ansökan 
av vederbörande arbetsgivare, arbetsta~are 
eller pensionsanstalt Detsamma gäller sacla
na fall då det kan misstänkas vara fråga om 
kringgående av .. skyldigheten att anordna 
pensionsskydd. Andring i pensionsskydds
centralens beslut får sökas på det sätt som 
stadgas i 21 §. 

l c § 

Om arbete som utfors utomlands har for
säkrats frivilligt, anses arbetstagaren till den
na del vara anställd i ett nytt arbetsförhållan
de, om inte annat följer av 7 d§. Samma 
forfarande skall iakttas när 4 mom. tilläm
pats vid bestämmandet av den arbetsfortjänst 
som ligger till grund for pensionen. 

2§ 

Förändras en arbetstagares såsom regel
bunden betraktade arbetstid i arbetsforhål
lande som faller under denna lag och som 
fortgått i minst tre år i andra än i 2 mom. 
nämnda fall och sjunker hans lön samtidigt 
med minst en fjärdedel eller stiger den med 
minst en tredjedel, och är forändringen av 
arbetstiden inte avsedd att vara tillfållig, an
ses arbetstagaren efter forändringen arbeta i 
ett nytt arbetsförhållande, om inte annat fö
ljer av 7 d §. Det nya arbetsförhållandet an
ses härvid ha börjat vid ingången av den 
månad som närmast följer efter den månad 
under vilken forändringen i arbetstiden har 
skett. Arbetsförhållandet anses dock inte ha 
avbrutits, om från början av det nya arbets
förhållande, som avses i föregående mening, 
inte har forflutit två år när pensionsfallet 
inträffar. 

Ett arbetsforhållande som har fortgått 
minst tio år fore utgången av det år under 
vilket arbetstagaren har fyllt 54 år avslutas 
vid utgången av det nämnda året. Har ar
betsforhållandet vid ovan nämnda tidpunkt 
inte fortgått tio år, avslutas det vid utgången 
av det år då tioårsgränsen uppnås. Arbetsfor
hållandet avslutas dock inte län_gre efter det 
år under vilket arbetstagaren tyller 62 år. 
Om arbetstagaren fortsätter att arbeta, anses 
ett nytt arbetsforhållande härvid föreligga. 
Arbetsförhållandet avbryts dock inte, om 

arbetstagarens lön i det arbetsforhållande 
som föreligger efter avbrottet har nedgått av 
ett sådant undantagsskäl som har fram
kommit innan arbetsförhållandet har avslu
tats så som avses i detta moment och om 
forutsättnin_garna for tillämpning av 7 d § 
härvid upptylls. 

3a§ 
Villkoren och grunderna for pensionsskyd

det godkänns av social- och hälsovårdsmi
nisteriet I dem f'ar inte utan särskild orsak 
godkännas skiljaktigheter som är ägnade att 
forsvåra skötseln av pensionsanstalternas 
gemensamma angelägenheter som avses i 
denna lag. Ministeriet kan av särskilda skäl 
även godkänna villkor som beträffande en 
eller flera förmåner inte uppfyller i denna 
lag föreskrivna minimikrav, om pensions
skyddet enligt villkoren såsom helhet kan till 
sitt pennin~värde anses motsvara åtminstone 
nämnda mmimiskydd, dock så att pensionen 
inte kan fastställas till lägre belopp än vad 
5 § 1-3 mom. stadgar. 

4 § 

Rätt till ålderspension tillkommer en ar
betstagare sedan han fyllt 65 år, under forut
sättning att han inte fängre står i arbetsfor
hållande som omfattas av denna lag. Pensio
nen beviljas från ingången av månaden efter 
det rätten att erhålla pension uppkommit, 
likväl tidigast från ingangen av den månad 
som närmast följer efter pensionsansökan. 
Om pension sökts inom tre månader från 
arbetsförhållandets upphörande, beviljas pen
sionen likväl från ingången av den manad 
som närmast följer efter det arbetsförhållan
det upphörde. Pa ansökan beviljas ålderspen
sion 1 fortid innan arbetstagaren fyllt 65 år, 
dock tidigast från ingången av manaden ef
ter den under vilken han fyllt 60 år. Pensio
nen beviljas härvid minskad på det sätt som 
stadgas i 5 a§ 2 och 3 mom. På fortida ål
derspension tillämpas i övrigt vad som i det
ta moment stad~as om ålderspension. 

Rätt till invahdpension tillkommer en ar
betstagare vars arbetsformåga på grund av 
sjukdom, lyte eller skada, med beaktande 
jämväl av den tid som redan förflutit, kan 
uppskattas vara utan avbrott nedsatt med 
minst två femtedelar åtminstone ett år. Vid 
bedömningen av i vilken mån arbetsfdrmå-
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gan är nedsatt beaktas arbetstagarens åter
stående förmåga att bereda sig förvärvsin
komster genom sådant tillgängligt arbete, 
som rimligen kan förutsättas av honom med 
hänsyn till hans utbildning, tidigare verk
samhet, ålder och boendeförhållanden samt 
därmed jämförliga omständigheter. Vid vari
erande arbetsförmåga beaktas de årliga in
komsterna. 

Innan pensionsanstalten fattar beslut om en 
invalidpension, skall den vid behov se till att 
arbetstagarens möjligheter till rehabilitering 
har klarlagts. A v slås en pensionsansökan, 
skall pensionsanstalten, om så fordras, hän
visa arbetstagaren till rehabilitering eller 
andra tjänster som motsvarar hans rehabilite
ringsbehov. Pensionsanstalten skall vidare 
iaktta vad som stadgas i lagen om rehabilite
ringssamarbete ( 604/91 ). 

Invalidpension betalas, om inte annat fö
ljer av stadgandena i 4 d §, från ingången av 
den månad som följer på den under vilken 
rätten till pension uppkommit, dock inte ret
roaktivt för längre tid än ett år före den må
nad som följer efter ansökningen om pen
sion. Invalidpension beviljas tills vidare eller 
i form av rehabiliteringsstöd enligt 7 mom. 
för viss tid. Invalidpension indras då pen
sionstagaren återfått sin arbetsförmåga 1 så
dan grad att han inte längre uppfyller villko
ren för erhållande av pensionen. Rehabilite
ringsstöd kan indras, om mottagaren utan 
giltig orsak har väsrat delta i rehabiliterin~. 
Då mottagaren av mvalidpension uppnår ttll 
ålderspension berättigande ålder, förändras 
invalidpensionen till ålderspension. 

Rehabiliteringsstöd bevilJas för främjande 
av arbetstagarens rehabilitering för så lång 
tid som han beräknas vara förhindrad att 
handha förvärvsarbete på srund av arbetso
förmåga. När rehabilitenngsstöd beviljas 
skall pensionsanstalten se till att en vård
eller rehabiliteringsplan har uppgjorts för 
arbetstagaren. Rehabiliteringsstöd kan bevil
jas en arbetsoförmögen arbetstagare även för 
den tid beredningen av vård- eller rehabilite
ringsplanen pågår. Vad som på något annat 
ställe i lag stadgas om invalidpension och 
mottagare av sådan lension skall tillämpas 
på rehabiliteringsstö och mottagare av så
dant stöd. 

4a§ 
Sedan en arbetstagare har avlidit betalas 

till förmånstagama familjepension, om ar-

betstagaren vid sin död hade rätt till eller 
fick ålders- eller invalidpension enligt mini
mivillkoren i denna lag. F örtnånstagare efter 
en sådan förmånslåtare är 

l) en efterlevande make med vilken för
månslåtaren hade ingått äktenskap före fyll
da 65 år, 

2) förmånslåtarens barn, 
3) sådana barn till den efterlevande maken 

som vid förmånslåtarens död bodde i samma 
hushåll som förmånslåtaren och den efter
levande samt 

4) en tidigare make till förmånslåtaren, till 
vilken förmånslåtaren vid sin död på basis 
av ett lagakraftvunnet domstolsbeslut eller 
ett avtal som har fastställts av socialnämn
den var skyldig att betala periodiskt under
hållsbidrag. Härvid gäller om den tidigare 
maken och dennes rätt till familjepension i 
tillämpliga delar vad som stadgas om efter
l~vande makar och deras rätt till familjepen
Slon. 

En efterlevande make har rätt till familje
pension i form av efterlevandepension, 

l) om den efterlevande har eller har haft 
ett gemensamt barn med förmånslåtaren eller 

2) om den efterlevande vid förmånslåta
rens död hade fyllt 50 år eller hade fått in
validitetspension enligt folkpensionslagen 
(347/56) minst tre år och om äktenskapet 
hade ingåtts innan den efterlevande fyllde 50 
år och hade varat minst fem år. 

Om en änka är född före den l juli 1950 
förutsätter efterlevandepension en minimiål
der av 40 år i stället för den ålder av 50 år 
som nämns i 2 mom. Vad som här stadgas 
gäller inte en tidigare make till förmånslåta
ren. 

Ett barn har rätt till familjepension i form 
av barnpension, om det inte har fyllt 18 år 
vid förmånslåtarens död. Barnpension skall 
alltid betalas till ett barn efter barnets egen 
förälder. Rätt till barnpension kan dock inte 
uppkomma efter flera än två förmånslåtare 
samtidigt. 

En efterlevande make har inte rätt till 
efterlevandepension enligt 2 mom. l punk
ten, om ett barn som avses där har givits 
som adop-tivbarn före förmånslåtarens död 
eller är förmånslåtarens barn som den efter
levande har adopterat efter förmånslåtarens 
död. Har den efterlevande på basis av ett 
tidigare äktenskap rätt att få familjepension 
som motsvarar pension enligt en lag, en 
pensionsstadga eller ett pens1onsreglem~nte 
som nämns 1 8 § 4 mom., uppkommer mte 
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rätt till ny familjepension. 
Rätt till familjepension har inte den som 

genom brott uppsåtligen har orsakat för
månslåtarens död. 

4 c§ 
Berättigad till arbetslöshetspension är en 

långvari~ arbetslös arbetstagare som har 
fyllt 60 ar, förutsatt att 

2) han under de 15 kalenderår som ome
delbart föregått den tidpunkt för arbetslös
hetens början som avses i 3 mom. under 
sammanlagt minst fem år har intjänat i 8 § 
4 mom. nämnd grundJ?ension eller annan 
därmed jämförbar pensiOn som grundar sig 
på arbets- eller tjänsteförhållande; på grund
val av arbetsförtjänsten i arbetsförhållanden 
som avses i lagen om pension för arbetsta
~are i kortvariga arbetsförhållanden beaktas 
mtjänandetiden härvid så som anges i 4 § 
6 mom. i nämnda lag, 

4d§ 

Utan hinder av l mom. skall full invalid
pension betalas i enlighet med 4 § 6 mom., 
om J?ensionsansökan har gjorts innan dag
pennmg enligt sjukförsäkringslagen har be
talts för de i l mom. nämnda 150 första be
talningsdagarna eller om invalidpension be
viljas i form av individuell förtidspension 
som avses i 4 e §. Härvid förutsätts likväl 
för betalning av full invalidpension att före 
utgången av den kalendermanad som följer 
på pensionsansökan eller, om under denna 
tid har ansökts om dagpenning enligt sjuk
försäkringslagen, före utgången av den ka
lendermånad som följer på ansökan inte har 
beviljats sådan dagpenning, som skall beta
las för minst en månad utan avbrott och som 
hänför sig till tiden efter arbetsoförmågans 
inträde eller, såvida dagpenningsansökan 
som hänför sig till denna tid har avslagits, 
till tiden efter avslaget. Om utbetalningen av 
dagpenning under primärtiden upphör enligt 
15 a§ sjukförsäkrmgslagen på grund av att 
ålderspension som har beviljats arbetstagaren 
enligt någon annan la~ eller ett pensionsreg
lemente eller en penstonsstadga som avses i 
8 § 4 mom. begynner, skall till arbetstagaren 
betalas full invalidpension från det nämnda 
pension betalas, dock tidigast från den tid
punkt som stadgas i 4 § 6 mom. 

Beviljas invalidpension retroaktivt, betalas 
pension inte för den tid under vilken arbets
tagaren har fått rehabiliteringspenning enligt 
en lag, ett pensionsreglemente eller en pen
sionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. eller 
enligt lagen om rehabiliteringspenning 
(611/91) eller ersättning för inkomstbortfall 
enligt rehabiliteringsstadgandena inom 
olycksfalls- eller trafikförsäkringen. 

4e§ 

Individuell förtidspension utbetalas tidigast 
från ingången av den månad som följer efter 
ansökan om pension eller om förhandsbeslut 
enligt 19 e §. Pensionen kan av undantags
skäl betalas retroaktivt, dock för högst ett år 
före den månad som följer efter den då pen
sionen söktes. 

4g§ 

Deltidspensionen skall indras, om arbets
tagaren inte längre uppfyller de villkor för 
pension som stadgas i 4 f §. Beviljas inva
lid- eller arbetslöshetspension för en tid för 
vilken deltidspension utbetalts, betraktas del
tidspensionen som delbetalning på invalid
eller arbetslöshetspensionen. Om arbetstaga
ren efter att ha fyllt 65 år fortsätter i deltids
arbete, omvandlas deltidspensionen utan hin
der av vad som stadgas på annat ställe i 
denna lag till en lika stor ålderspension. När 
arbetstagaren slutar att deltidsarbeta utbeta
las den uppskjutna delen av ålderspensionen 
förhöjd enligt 5 a§ l mom. och ökad med 
det belopp som avses i 5 § 6 mom. 

Rehabiliteringstillägg 

4 j§ 
Om en arbetstagare på basis av pension

sanstaltens beslut i enlighet med 4 h § 
l mom. tillhandahålls rehabiliteringsunder
sökningar, utbildning som leder till arbete 
eller ett yrke, arbetsträning eller medicinsk 
rehabilitering betalas ett rehabiliteringstillägg 
till rehabiliteringsstödet Tillägget betalas 
också om motsvarande beslut har meddelats 
av någon annan pensionsanstalt som betalar 
grundJ?ension enligt 8 § 4 mom. i form av 
rehabiliteringsstöd. 

Rehabiliteringstillägg betalas likaså om ett 
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beslut enligt l mom. gäller en arbetstagare 
som får invalidJ.>ension i någon annan form 
än såsom rehablliteringsstöd. 

Rehabiliteringstillägget är 33 procent av 
det enligt 8 § samordnade beloppet av reha
biliteringsstödet eller invalidpensionen. Det 
betalas för de kalendermånader under vilka 
rehabiliteringen pågår. 

Rehabiliteringspenning, 
rehabiliteringsunderstöd och 

rehabiliteringskostnader 

4k§ 
En arbetstagare som inte är invalidpen

sionstagare har rätt till rehabiliteringspen
ning för de kalendermånader under vilka 
han till följd av rehabilitering som avses i 
4 h § är förhindrad att utföra sitt förvärvs
arbete. 

RehabiliteringspenninB. kan betalas också 
för tiden från rehablliteringsbeslutet till 
rehabiliteringens början samt för tiden mel
lan skilda rehabiliteringsperioder. Härvid 
betalas rehabiliteringspenning likväl för 
högst tre månader per kalenderår, så att 
tiden räknas särskilt för vardera grunden, om 
det inte för tryggande av att rehabiliteringen 
framskrider är motiverat att rehabiliterings
penning betalas för en längre tid. 

4 n§ 

Ändring f'ar inte sökas i beslut som gäller 
rätt till rehabilitering enligt 4 h § eller till 
rehabliteringspenning enligt 4 k § 2 mom. 
och inte heller i beslut som s;äller rehabilite
ringsunderstöd enligt prövmng enligt 4 k § 
3 mom. och 4 l § 3 mom. 

Pensionsanstalten skall omedelbart under
rätta folkpensionsanstalten om sådana reha
biliteringsåtgärder och rehabiliteringspen
ningsbeslut som avses i 4 h §. 

Får en arbetstagare utöver rehabiliterings
penningen lön för samma tid, skall den del 
av rehabiliteringspenningen som svarar mot 
lönebeloppet betalas till arbetsgivaren. 

5 § 
Pensionsbeloppet är 118 procent av den 

pensionsgrundande lönen 
l) för varje hel månad av den till pension 

berättigande tjänstgöringstiden, 

2) till den del återstående tid enligt 6 a § 
l mom. medräknas i den till pension berätti
gande tiden och 

3) till den del sådan tid för vilken arbets
tagaren har uppburit heleffektiv pension 
medräknas i den till pension berättigande 
tiden med stöd av 6 c § l mom. 

Det pensionsbelopp som uträknas enligt 
l mom. l punkten är dock 

l) 5/24 procent från in~ången av det år 
under vilket arbetstagaren ller 60 år och 

2) 1112 procent till den el tid före den l 
juli 1962 skall medräknas i tjänstgöringsti
den. 

Det pensionsbelopp som uträknas enligt 
l mom. 2 och 3 punkten är dock 

l) 1110 procent till den del återstående tid 
omfattar eller pension har uppburits för tid 
efter det att arbetstagaren fyllde 50 år fram 
till det han fyller 60 år och 

2) 1115 procent till den del återstående tid 
omfattar eller pension har uppburits för tid 
efter det att arbetstagaren fyllde 60 år. 

Sa§ 
Börjar pensionen löpa senare än vid in

gången av månaden efter den under vilken 
arbetstagaren fyllde 65 år, höjs den enligt 
8 § samordnade pensionen med en procent 
för varje månad varmed begynnelsetidpunk
ten för pensionen uppskjutits. 

Beviljas pension enligt 4 § 2 mom. i för
tid, minskas pensionen med en halv procent 
för varje månad för vilken pensionen utbeta
las före ingången av den månad som följer 
efter den då pensionsåldern uppnås. Minsk
ningen beräknas på den enligt 8 § samordna
de pension som arbetstagaren har intjänat 
fram till begynnelsetidpunkten för pensio
nen. Om härvid det arbetsförhållande som 
ligger till grund för den icke i förtid bevilja
de pensionen upphör före uppnådd pension
sålder, fogas den pension som intjänats ge
nom nämnda arbetsförhållande till ålder
spensionen så ändrad att den motsvarar 
arbetstagarens ålder vid begynnelsetidpunk
ten för den pension som beviljas på grund
valen härav. 

Med avvikelse från vad som stads;as i 
2 mom. minskas den förtida ålderspensionen 
för en arbetstagare som är född före år 
1937, beroende på födelseår, enligt följande 
procenttal: 
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Födelseår l'4inskning 
1 procent 

per månad 

1930 0,42 
1931 0,43 
1932 0,44 
1933 0,46 
1934 0,47 
1935 0,48 
1936 0,49 

5 b§ 

~eloppet av full invalidpension fastställs 
enhgt 5 § 1-3 mom. Delpensionen utgör 
hälften av full pension. 

Indragen invalidpension kan betalas ut i 
form av delpension även får kortare tid än 
e~ år. Delpension k~. be~alas _som full pen
ston under den rehabthtenngsttd som avses i 
4 j § l och 2 mom. 

6a§ 
Om arbetsoförmågan har börjat innan 360 

dagar har förflutit efter att arbetsförhållandet 
upphörde, skall även tiden mellan arbetso
förmågans början och pensionsåldern (åter
stående tid) räknas såsom till pension berät
tigande tid när den invalidpension som be
viljas på grundval av detta arbetsförhållande 
fastställs. En fårutsättning är dock att arbets
t~~~en under det år då arbetsoförmågan 
borJade och de omedelbart föregående tio 
kalenderåren i minst 12 månader har hand
haft sådant förvärvsarbete som berättigar till 
g~~~pens~on. enligt 8 ~ 4 mom. och skall 
forsäkras 1 Fmland. Når ovan nämnda tid 
om 12 månader räknas ut betraktas såsom 
till pension berättigande tid en sådan kalen
derm~ad ~nder vilken arbetstagaren har 
haft ~adan_a mkomster SOJ? avses i lagen om 
p~ns!on for arbetstagare 1 kortvariga arbets
forhallanden, dock under fårutsättning att 
m~omsterna får hela kalenderåret uppgår till 
mmst det markbelopp som nämns 1 lagens 
5 § 2 mom. En kalendermånad under vilken 
arbetstagaren har haft sådana inkomster som 
avses i lagen om pension för vissa konst
närer och redaktörer i arbetsförhållande be
aktas på motsvarande sätt, om inkomsterna 

5 351236T 

får hela kalenderåret uppgår till minst det 
markbelopp som nämns 1 den sistnämnda 
lagens 3 § 2 mom. 

~en återstående ~iden räknas såsom till in
vahdpensto~ berättigande ti? även på grund
val av ett sadant arbetsförhallande efter vars 
~pp~öran~e arbetstagaren under en högst nio 
ar lang ttd mellan den tidpunkt då de i 1 
och. 2 mom. av~edda 360 dagarna har får
fl~t~t och den tidpunkt då arbetsoförmågan 
~orJat har haft ett b~ som är yngre än tre 
ar och som avses 1 4 a § l mom. Härvid 
fårutsätts dock att 

Pensionslönen 

. 7 § 
Den penstonsgrundande lönen (pensionslö

nen) faststäps särskilt får varje arbetsfårhål
l~de. Pensmoslönen räknas ut på arbetsfår
tJ~sterna ,för ~e högst l O sista kalenderåren 
fore d~t ar da • arb~tsfårhållan~et upphörde 
(urvalsar). Det ar da arbetsförhallandet upp
hörde beaktas dock som ett urvalsår om 
arbetsförhållandet har fortgått under bögst 
tr~ kalenderår eller hela det år då arbetsfår
hallande_t upphörde. Då pensionslönen rä
knas ut JUsteras arbetsförtjänsterna för urval
såren enli~ 9 §. 

Då pensmoslönen räknas ut beaktas inte de 
u!""alsår och motsvarande inkomster under 
vtlka medeltalet av inkomsterna understiger 
50 procent av medeltalet av arbetsförtjän
sterna får samtliga urvalsår. De år som läm
nas obeaktade på detta sätt kan dock utgöra 
högst ~n tredjedel av antalet urvalsår. 
Pensmns_lö~~n utgör medeltalet per månad 

av arbetsfortJansterna får de kalenderår som 
har beaktats på ovan nämnt sätt. 
. Då pens~onsl.önen räknas ut beaktas dock 
mt~. t!d fo~ vtlken arbetstagaren har varit 
beratttgad ttll heleffektiv l?ension enligt 6 § 
l mom. och inte heller tiden efter <fet att 
arbetstagaren har fyllt 65 år. Om ett arbets
fårhållande har avslutats enligt 2 § 5 mom. 
anses det dock vid tillämpningen av denn~ 
paragraf att arbetsförhållandet har fortgått 
utan avbrott, ifall pensionens belopp blir 
större. om det räknas ut på detta sätt. 

Soctal- och hälsovårdsministeriet kan med
dela närmare föreskrifter om tillämpningen 
av denna paragraf. 
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7a§ 
Då pensionslönen räknas ut avdras från ar

betsförtjänsten för vart och ett urvalsår ett 
belopp som motsvarar det i 12 b § avsedda 
procenttal för arbetstagarnas pensionsavgift 
som fastställts för kalenderåret i fråga. 

Arbetsförtjänsten minskas dock inte på 
grund av arbetstagarnas pensionsavgift med 
mera än det relativa belopp med vilket den 
relativa ökningen av förtjänstnivån översti
ger den relativa prisökningen räknat från det 
tredje kvartalet år 1992 fram till ut~ången 
av det tredje kvartalet av det kalenderar som 
föregått året för intjänande av nämnda ar
betsförtjänst. Varje år avdras dock minst det 
relativa belopp som fastställts för föregående 
kalenderår. 

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer 
för varje kalenderår en koefficient för det 
avdrag som avses i l och 2 mom. 

7b§ 
Räknas den återstående tiden såsom pen

sionsberättigande tid på grundval av ett ar
betsförhållande som har fortgått kortare tid 
än sex månader, skall pensionslönen för den 
återstående tiden fastställas på grundval av 
arbetsförhållanden som avses i denna lag 
och som har fortgått under den tid om 3 60 
dagar som nämns i 6 a § och under året när
mast före denna tidsperiod. Såsom pen
sionslön används härvid medeltalet per må
nad av de löner som bestäms enligt 7 § och 
som vägts med de pensionsberättigande ti
derna för de arbetsförhållanden som har 
fortgått under nämnda tidsperiod, varvid av 
dessa arbetsförhållanden fulla månader inom 
tidsperioden beaktas såsom pensionsberätti
gande tid, dock sammanlagt högst tolv må
nader räknat från pensionsfallet 

Om arbetstagaren under den tid som 
nämns i l mom. samtidigt har varit i två 
eller flera arbetsförhållanden som avses i 
denna lag, sammanräknas vid tillämpningen 
av denna paragraf pensionslönerna för dessa 
arbetsförhållanden under den pensionsberät
tigande tid som har pågått samtidigt. 

7 c§ 
Om det i de kalenderår som avses i 7 § 

ingår sådan oavlönad särskild moderskapsle
dighet, moderskaps- eller föräldraledighet 
eller vårdledighet som avses i 34 § lagen om 
arbetsavtal, uträknas den pensionsgrundande 
lönen med avvikelse från 7 § så att såsom 
kalenderår beaktas högst de tio sista av de 

kalenderår som inte inbegriper oavlönad tid 
av nämnda slag. 

Om sådan oavlönad tid som avses i 
l mom. dock ingår i alla kalenderår under 
arbetsförhållandet eller om inset av de ka
lenderår som valts ingår i de t10 sista kalen
deråren under ett arbetsförhållande, anses 
som pensionslön medeltalet av de inkomster 
som har erhållits på grundval av tid i arbete 
och som motsvarar den stabiliserade in
komstnivån före arbetsförhållandets upphö
rande. 

Pensionslönen bestäms dock enligt förut
sättningarna i 7 eller 7 d §, ifall den blir 
större om den räknas ut på detta sätt. 

Pensionsskyddscentralen meddelar närmare 
anvisningar om tillämpningen av denna pa
ragraf. 

7d§ 
Om det av arbetstagarens eller förmånsta

garens uppgifter framgår att pensionslönen i 
arbetstagarens eller förmånslåtarens arbets
förhållande som omfattas av denna lag, av 
något undantagsskäl som yppat sig högst tio 
år före pensionsfallet är lägre än hans i en
lighet med 9 § justerade pensionslön i sam
ma arbetsförhållande, innan ett sådant skäl 
yppade sig, under så lång tid att den större 
lönen kunde anses såsom stabiliserad, och 
om denna omständighet har en inverkan om 
minst 20 procent på pensionsskyddet, anses 
såsom pensionslön i detta arbetsförhållande 
den genomsnittliga arbetsförtjänst som ar
betstagaren hade haft om nämnda skäl inte 
hade funnits. 

Om arbetstagaren eller förmånstagaren 
lämnar upplysningar som kan anses vara 
tillräckliga, skall l mom. iakttas även om 
undantagsskälet har yppat sig tidigare än tio 
år före pensionsfallet 

Om det framgår att pensionslönen av nå
got undantagsskäl på det sätt som aves i 
l mom. är högre än den stabiliserade arbets
förtjänsten, kan pensionslönen sänkas på 
samma sätt. 

Utan hinder av vad 2 § 3 och 4 mom. 
stadgar om ett arbetsförhållandes upphöran
de på grund av en förändring i arbetstiden, 
anses arbetsförhållandet i fråga vid tillämp
ningen av denna paragraf ha fortgått utan 
avbrott. 

Social- och hälsovårdsministeriet kan med
dela närmare föreskrifter om tillämpningen 
av denna paragraf. 
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7e§ 
Då pensionslönen räknas ut bestäms ar

betsförtjänsten enligt samma ~runder som 
tillämpas vid förskottsinnehållnmg av skatt, 
dock så att semesterersättning som skall be
talas då ett arbetsförhållande upphör inte 
beaktas. 

När pensionsskydd ordnas för arbete utom
lands och när pensionslönen räknas ut skall 
dock såsom arbetsförtjänst som ligger till 
grund för pensionen anses sådan lön som 
skulle betalas för motsvarande arbete i Fin
land eller lön som annars kan anses motsva
ra arbetet. 

Har ersättning för arbete avtalats att helt 
eller delvis betalas i form av betjäningsav
gift eller frivilliga gåvor av allmänheten, 
anses genom dem erhållen inkomst såsom 
arbetsförtjänst som avses i denna paragraf. 

Arbetspensionstillägg 

7 f§ 
Annan pension än deltidspension höjs med 

ett arbetspensionstillägg, om arbetstagaren 
har fått 

l) dagpenning avvägd enligt förtjänsten 
med stöd av lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa antingen såsom löntagare enligt 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller 
såsom i l a § l mom. l - 3 punkten lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa avsedd per
son som idkar företagsverksamhet, 

2) förtjänststöd enligt lagen om arbets
kraftspolitisk vuxenutbildning, 

3) personligt stöd för frivillig yrkesinriktad 
vuxenutbildmng enligt lagen om utbildnings
och avgångsbidragsfonden, statstjänste
mannalagen, grundskalelagen eller gymnasi
etagen eller 

4) rehabiliteringspenning enligt en lag, ett 
pensionsreglemente eller en pensionsstadga 
som nämns i 8 § 4 mom. eller enligt lagen 
om rehabiliteringspenning eller ersättnmg 
för inkomstbortfall enligt rehabiliteringsstad
gandena inom olycksfafls- eller trafikförsäk
ringen, dock inte om rehabiliteringspenning
en har betalts som tilläg~ till pensionen. 

I l mom. nämnd förman berättigar inte till 
arbetspensionstillägg, om förmånen har be
talts 

l) för tiden före ingången av det kalender
år under vilket arbetstagaren har fyllt 23 år, 

2) för tiden före det kalenderår under vil
ket arbetstagaren första gången har varit i 
tjänste- eller arbetsförhållande eller i före-

tagarverksamhet som berättigar till pension 
enligt en lag, ett pensionsreglemente eller en 
pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom., 
eller för det nämnda kalenderåret, 

3) för det kalenderår under vilket arbets
tagaren har varit i tjänste- eller arbetsförhål
lande eller i företagarverksamhet som omfat
tas av en lag, ett pensionsreglemente eller en 
pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom., 
om inte arbetstagaren under samma kalen
derår har intjänat lön som avses i lagen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbets
förhållanden till minst det gränsbelopp som 
avses i 5 § 2 mom. i nämnda lag eller 

4) för det år under vilket pensionsfallet 
inträffar. 

Arbetspensionstillägget beräknas så att 
pensionens belopp multipliceras med det 
antal månader för vilka en i l mom. nämnd 
förmån har betalts (förmånsmånader), var
efter produkten divideras med det tal som 
erhålls då antalet förmånsmånader subtrahe
ras från antalet sådana fulla månader som 
ingår i tiden från det arbetstagaren har fyllt 
23 år, dock tidigast räknat från den l JUli 
1962, tills han uppnår 65 års ålder. För
månsmånaderna bestäms särskilt för varje 
förmånsslag såsom fulla månader på basis 
av det sammanlagda antalet sådana dagar för 
vilka arbetstagaren har uppburit förmån som 
enligt l mom. berättigar till arbetspension
stillägg. Då förmånsmånaderna bestäms, an
vänds som divisor för dagarna beträffande 
varje förmånsslag det antal dagar för vilka 
förmånen i genomsnitt högst kan betalas per 
månad. 

I fråga om en arbetstagare som har fått 
jämkad arbetslöshetsdagpenning enligt 17 § 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa an
vänds såsom antal arbetslöshetsdagar det 
antal fulla dagar som motsvarar de uppburna 
dagpenningarna. Samma förfarande skall 
iakttas om någon annan förmån som nämns i 
l mom. har betalts på något annat sätt än 
såsom motsvarande full dagpenning. 

Barntillägg 

.. 7 g§ 
Ar en ålders- eller invalidpensionstagare 

född före den l januari 1939 och har denne 
eller dennes make ett sådant i 4 a § l mom. 
avsett barn under 18 år, vilket vore berätti
gat till familjepension efter P.ensionstagaren, 
läggs till l?ensionen ett barntillägg. 

Ar pensiOnstagaren född före den l januari 
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1920, utgör barntillägget för .. ett barn 20 pro
cent av pensionens belopp. Ar pensionstaga
ren född efter ovan nämnda tidpunkt, mm
skas procenttalet 20 med ett för vart år, med 
vilket pensionstagarens födelseår överstiger 
år 1919. För två eller flera barn utgör barn
tillägget det dubbla beloppet. 

Förändras antalet till barntillägg berätti
gande barn, verkställs därav föranledd jus
tering av pensionen vid ingången av den 
utbetalningsperiod som följer närmast efter 
förändringen. 

Familjepensionens belopp 

7h§ 
Familjepensionens storlek bestäms på basis 

av den ålderspension eller fulla invalidpen
sion enli~ mmimivillkoren i denna lag som 
förmånslataren fick vid sin död. Fick för
månslåtaren inte sådan pension, uträknas 
beloppet av pensionen som om sådan arbets
oförmåga hade begynt på dödsdagen som 
hade medfört rätt till full invalidpension, om 
inte förmånstagaren visar något annat. När 
familjepensionens belopp räknas ut beaktas 
dock inte tillägg enligt 7 g § eller avdrag 
enligt 8 §. 

Efterlevandepensionens belopp är, såvida 
inte något annat följer av 5 mom. eller av 8 
eller 8 c - 8 f§, 

6/12 av förmånslåtarens pension, om för
månstagare är den efterlevande maken en
sam eller den efterlevande och ett barn, 

5/12 av förmånslåtarens pension, om för
månstagare är den efterlevande och två barn, 

3/12 av förmånslåtarens pension, om för
månstagare är den efterlevande och tre barn, 
samt 

2112 av förmånslåtarens pension, om för
månstagare är den efterlevande och fyra el
ler flera barn. 

Det sammanlagda beloppet av barnpensio
nerna är, såvida inte något annat följer av 
8 §, 

4/12 av förmånslåtarens pension, om det 
finns ett barn, 

7/12 av förmånslåtarens pension, om bar
nen är två, 

9/12 av förmånslåtarens pension, om bar
nen är tre, samt 

l 0/12 av förmånslåtarens pension, om bar
nen är fyra eller flera. 

Det sammanlagda beloppet av barnpen
sionerna fördelas jäQ'lnt mellan de barn som 
är förmånstagare. Ar förmånstagama barn 

som saknar båda föräldrarna, läggs till det 
sammanlagda beloppet av barnpensionerna 
2112 av vardera förmånslåtarens pension var 
för sig, om inte efterlevande- och barnpen
sionerna tillsammans överstiger beloppet av 
förmånslåtarens pension. Får ett barn barn
pension efter någon annan förmånslåtare än 
sin förälder, bestäms tillägget enligt de av 
förmånslåtarnas pensioner på grundval av 
vilka ett föräldralöst barn :far sin barnpen
sion. Tillägget fördelas jämnt mellan de 
nämnda föräldralösa barnen. 

storleken av familjepensionen för en tidi
gare make till förmånslåtaren fastställs så att 
dess andel av den efterlevandepension som 
har räknats ut enligt 2 mom. blir lika stor 
som 60 procent av det underhållsbidrag som 
förmånslåtaren har betalt till sin tidigare ma
ke utgör .. av förmånslåtarens pension enligt 
l mom. Ar också en efterlevande make för
månsta~are, uppgår det sammanlagda belop
pet av tidigare makars familjepensioner dock 
till högst hälften av efterlevandepensionen. 
Det sammanlagda beloppet dras av från ef
terlevandepensionen och fördelas mellan de 
tidigare makarna i samma förhållande som 
underhållsbidragen. 

Om antalet förmånstagare förändras eller 
om det barn som är förmånstagare blir för
äldralöst på det sätt som avses i 3 mom., 
justeras familjepensionens belopp och för
delningen av pensionen mellan förmånsta
garna vid ingangen av månaden efter för
ändringen. 

Samordning och pensionsjämkning 

8 § 
Om ålders- eller invalidJ?ension enligt de i 

denna lag stadgade minimiVillkoren el1er, då 
arbetstagaren dessutom :far på lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/48) baserad dag
penning eller olycksfallspension, med stöd 
av trafikförsäkringslagen (279/59) på grund 
av egen skada bevilJad fortlöpande ersätt
ning, med stöd av lagen om rehabilitering 
som ersätts enligt lagen om olycksfallsför
säkring (625/91) eller lagen om rehabilite
ring som ersätts enligt; lagen om trafikför
säkring (626/91) beviljad ersättning för in
komstbortfall, med stöd av lagen om skada, 
ådragen i militärtjänst beviljad livränta eller 
nedan i 4 mom. nämnd grundpension eller 
annan därmed jämförbar, på arbets- eller 
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tjänstelörhållande grundad pension, det sam
manlag~a beloppet av dessa prestationer 
översknder den 1 2 mom. stadgade samord
ningsgränsen, avdras från ålders- eller inva
lidpensionen enligt denna lag ett belopp, 
som utgör en lika stor del av den överskju
tande delen som pensionen enligt de i denna 
lag stadgade mimmivillkoren utgör av samt
liga grundpensioner. Om ålderspensionen 
enligt 5 a § l mom. beviljas från en senare 
tidpunkt än ingången av månaden efter den 
då pensionsåldern nås, förrättas samordning
en då arbetstagaren når den ålder som berät
tigar till ålderspension. 

Om det sammanlagda beloppet av en fami
ljepension som betalas enligt minimivillko
ren i denna lag, någon annan familjepension 
som motsvarar en grundpension som avses i 
4 mom. eller en familjepension eller fortlö
pande ersättning som motsvarar någon annan 
pension eller fortlöpande ersättning som av
ses i l mom., i de fall då pensionerna eller 
ersättningarna har beviljats förmånstagarna 
med anledning av en och samma förmånslå
tares död, överskrider samordningsgränsen, 
skall från den pension som betalas enligt 
denna lag dras av ett belopp som utgör en 
lika stor del av det överskjutande beloppet 
som den familjepension som betalas enhgt i 
denna lag stadgade minimivillkor utgör av 
alla de familjepensioner som motsvarar de 
grundpensioner som avses i 4 mom. Härvid 
beaktas dock inte för viss tid beviljade för
höjningar som ingår i en pension eller i en 
fortlöpande ersättning. Samordningsgränsen 
är 60 procent av den i enlighet med 2 och 
3 mom. uträknade samordnmgsgrunden för 
den pension som förmånslåtaren har rätt till 
och som ligger till grund för familjepensio
nen, minskat för varje barn som är förmån
sta~are med grundbeloppet av barnpensionen 
enhgt familjepensionslagen samt, om också 
en efterlevande make är förmånstagare enligt 
denna lag, med beloppet av basdelen av ef
terlevandepensionen enligt familjepen
sionslagen. Som avdrag beaktas dock inte 
mer än 30 procent av samordningsgrunden. 
Då en tidigare make till förmånslåtaren får 
familjepension i stället för den efterlevande 
maken, avdras beloppet av basdelen av ef
terlevandepensionen enligt familjepen
sionslagen inte vid samordningen. Om be
loppet av den familjepension som har rä
knats ut enligt 7 h § på basis av antalet för
månstagare är mindre än förmånslåtarens 

pension, sänks de nämnda procentsatserna i 
motsvarande grad. Den samordnade familje
pensionen fördelas mellan förmånstagarna 
enligt de tal som nämns i 7 h §. 

8d§ 
Vid pensionsjämkningen minskas den ef

terlevandepension som har fastställts enligt 
7 h och 8 §§, om den efterlevande makens i 
8 c § nämnda pensioner som grundar sig på 
förvärvsarbete överstiger pensionsjämknings
grunden. Denna är 255mark per månad, om 
förmånslåtarens enligt 7 h § l mom. beräk
nade pension och pension enligt de lagar, 
pensionsstad~or eller pensionsreglementen 
som nämns 1 8 § 4 mom. eller andra med 
dem jämförbara pensioner som grundar sig 
på arbets- eller tjänsteförhållande tillsam
mans överstiger nämnda belopp. Pensions
jämkningsgrunden utgörs av det sammanlag
da beloppet av de nämnda pensionerna, om 
detta belopp överstiger 127,50 men inte 255 
mark. I övriga fall är grunden 127,50 mark. 
Om pensionsjämkning första gången förrät
tas före år 2004, uppgår pensionsJämknings
grunden år 1990 i stället för 255 mark till 
348 mark, från vilket belopp dras av 6,64 
mark varje följande år. 

Indexjustering 
9§ 

Pensionsskyddet binds vid förändringen i 
landets löne- och prisnivå så som närmare 
stadgas genom förordning. För detta ända
mål fastställer social- och hälsovårdsministe
riet indextal för varje kalenderår. När dessa 
fastställs, avdras från förändringen i löneni
vån ett belopp som motsvarar förändringen i 
procenttalet för arbetstagarnas pensionsavgift 
enligt 12 b § vid ingången av föregående 
kalenderår. 

Fram till utgången av det kalenderår då 
arbetstagaren fyller eller förmånslåtaren 
skulle ha fyllt 65 år binds pensionsskyddet 
vid ett index där vägningskoefficienten för 
förändringen i lönenivån är 0,5 och väg
ningskoefficienten för förändringen i prisni
vån 0,5. För tiden efter detta används ett 
index där vägningskoefficienten för föränd
ringen i lönenivån är 0,2 och vägningskoef
ficienten för förändringen i prismvån 0,8. 

På det sätt en ändring av mdextalen förut
sätter justeras, då pension beviljas eller då 
samordning av pensioner förrättas på nytt, 
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pensionslönen och därefter pensionens be
lopp kalenderårsvis så som närmare bestäms 
genom social- och hälsovårdsministeriets 
beslut. 

10 a§ 

Om utredningen av arbetsförhållandet gäl
ler ett ärende som pensionsskyddscentralen 
en-ligt l § 6 mom. skall avgöra, meddelar 
pensiOnsskyddscentralen ett beslut som avses 
1 l mom. 

12 § 
Pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar för 

pensionerna och rehabiliteringspenningen 
bestäms och .Pensionsanstaltemas omkostna
der för penstonerna och rehabiliteringspen
ningen fårdelas mellan pensionsanstaltema, 
om dessa inte har kommit överens om nå
got, på följande sätt: 

2) får invalidpension som har beviljats 
med tillämpning av 6 a § och för halva be
loppet av sådan arbetslöshetspension som 
har beviljats med tillämpning av 6 a § på ett 
arbetsförhållande som har pågått minst fem 
år, i dessa pensioner även inbegripet en pen
sionsdel som eventuellt betalas enligt lagen 
om pension får arbetstagare i kortvariga ar
betsförhållanden och en i 3 a § 4 mom. la
gen om sjömanspensioner angiven pensions
del som eventuellt betalas enligt nämnda 
lag, dock varken tillägg enligt 4 j eller 7 g § 
eller med stöd av 9 § efter pensionens be
gynnande, i fråga om arbetslöshetspensionen 
dock efter den tidpunkt för arbetslöshetens 
början som avses 1 4 c §, företagna förhöj
ningar, samt för den del av rehabiliterings
penningen som till sitt belopp motsvarar den 
med tillämpning av 6 a §, på ovan nämnt 
sätt fastställda delen av invalidpensionen, 
svarar enbart den pensionsanstalt till vars 
verksamhetskrets arbetstagaren hörde på 
grundval av ett arbetsfårhållande som avses 
1 nämnda paragraf; 

För andra rehabiliteringskostnader än de 
som orsakas av rehabiliteringsstödet och re
habiliteringspenningen svarar enbart den 
pensionsanstalt som ombesörjer rehabilite
ringen. 

12 c§ 
För täckande av det ansvar och de kostna

der som beaktandet av arbetslöshets- och 
utbildningstid fårorsakar pensionsanstalter 
som bedriver i denna lag och i lagen om 
pension får arbetstagare i kortvariga arbets
fårhållanden nämnd verksamhet, den i lagen 
om sjömanspensioner nämnda sjömanspen
sionskassan samt den i lagen om pension får 
kommunala tjänsteinnehavare och arbetsta
gare nämnda kommunala pensionsanstalten, 
skall den i lagen om arbetslöshetskassor 
(603/84) nämnda centralkassan får arbetslös
hetskassorna inom en tid som bestäms av 
social- och hälsovårdsministeriet årligen till 
pensionsskyddscentralen betala en fårsäk
ringspremie som beräknas enligt ett av soci
al- och hälsovårdsministeriet fastställt pro
centtal av de stödavgifter som centralkassan 
betalt. Detta procenttal skall fastställas så att 
i fårsäkringspremie enligt uppskattning in
flyter samma belopp som skulle erhållas, om 
får dagar som motsvarar i 7 f§ l mom. l -
3 punkten nämnd fårmån skulle betalas en 
mot medelpremien enligt denna lag svarande 
premie. Såsom lön som ligger till grund för 
försäkringspremien används den arbetsför
tjänst som uppskattas motsvara den genom
snittliga lön som ligger till grund får den 
fårmån som avses i 7 f§ l mom. l punkten. 
På gemensam framställning av pensions
skyddscentralen och centralkassan får arbets
löshetskassorna kan social- och hälsovårds
ministeriet bestämma att fårskott på ovan 
nämnd fårsäkringspremie skall betalas. 

17 § 
En arbetsgivare är skyldig att lämna pen

sionsanstaltema, pensionsskyddscentralen 
och en besvärsmyndighet som avses i denna 
lag alla uppgifter som behövs får verkstäl
ligheten av denna lag. Nämnda anstalter har 
rätt att i arbetsgivarens böcker granska upp
giftemas riktighet. Till den del arbetsgivaren 
underlåter att sända in nämnda uppgifter 
eller gör detta senare än vad som närmare 
stadgas genom förordning, påförs arbetsgiva
ren enligt uppskattning en till högst dubbelt 
belopp fårhöjd försäkringspremie, om det 
inte finns särskilda skäl får att avstå från 
förhöjning. Pensionsskyddscentralen medde
lar vtd behov närmare anvisningar om på
fårande av fårhöjning och om avstående 
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från sådan. Vad som ovan stadgas om ar
betsgivare gäller i tillämJ?liga delar även de 
myndigheter och inrättnmgar som beviljar 
förmåner som avses i 6 a och 7 f § §. 

19 b§ 

Om beloppet av en ålders- eller familje
pension eller sådan full invalidpension, vars 
storlek inte har fastställts med tillämpning 
av 6 a §, före förrättandet av samordning 
som avses i 8 § understiger 2,50 mark i må
naden, har pensionsanstalten rätt att betala ut 
pensionen som ett engångsbelopp, som be
räknas enligt grunder som fastställs av soci
al- och hälsovårdsministeriet Den som fått 
engångsbetalning är därefter inte med anled
ning av samma pensionsfall berättigad till 
pension på grundval av de arbetsförhållan
den på basis av vilka pension som motsvarar 
engångsbetalningen skulle ha utbetalts. Har 
för viss tid beviljad invalidpension utbetalts 
som ett engångsbelopp, kan pensionstagaren 
dock beviljas pension för den tid under vil
ken hans arbetsoförmåga fortgår efter ut
gången av nämnda v1ssa tid. Det ovan 
nämnda beloppet justeras årligen vid ingång
en av januar1 månad enligt det indextal som 
fastställs för tillämpning av l meningen i 
9 § 2 mom. 

19 d§ 

F ärrnånsförhöjning som understiger 15 
mark skall inte betalas. Beloppet JUsteras 
årligen enligt det indextal som nämns i l 
meningen i 9 § 2 m om. Det justerade belop
pet avrundas till närmaste fulla markbelopp. 

Förhandsbeslut 

19 e§ 
En arbetstagare har rätt att få ett förhands

beslut av vilket framgår om han uppfyller 
l) de i 4 e § l m om. och i sista meningen 

i 2 mom. nämnda villkoren för individuell 
förtidspension eller 

2) de i 4 § 3 mom. och 5 b § l mom. 
nämnda villkoren för invalidpension som 
beviljas i form av delpension. 

Förhandsbeslutet är bindande för pension
sanstalten, om en därpå grundad pensionsan
sökan görs inom nio månader eller inom en 
av arbetsgivaren och arbetstagaren avtalad 

läl}gre tid från det beslutet vann laga kraft. 
Andring i ett förhandsbeslut rar sökas på 

det sätt som stadgas i 21 §. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 

Lagens 4 § 5-7 mom. och 4 j § tillämpas 
på invalidpensioner som börjar eller skall 
fortsätta efter lagens ikraftträdande. Lagens 
4 j § 2 mom. tillämpas dessutom på invalid
pensioner som fortsätter när lagen träder i 
kraft, om beslut enligt 4 h § meddelas me
dan lagen är i kraft. 

Lagens 5 § och 6 a § l m om. tillämpas. på 
sådana pensioner där pensionsfallet inträffar 
efter lagens ikraftträdande. På en arbetstaga
re som är född före år 194 3 och som när 
denna laf?; träder i kraft har rätt till dagpen
ning enhgt lagen om utkomstskydd för ar
betslösa eller bli utbildningsstöd enligt lagen 
om arbetskraftspolitisk vuxenutbildnmg till
lämpas dock alltjämt 5 § l mom. lagen om 
pension för arbetstagare, sådant detta lagrum 
lyder när denna lag träder i kraft. Då stad
gandet tillämpas anses arbetstagaren ha rätt 
till dagpenning även under självrisktiden 
enligt 12 § lagen om utkomstskydd för ar
betslösa och den l januari 1996. stadgandet 
tillämpas dock inte, om arbetstagaren har 
rätt till dagpenning på grundval av permitte
ring som börjar efter den 31 oktober 1995 
och om han före den 29 februari 1996 på 
nytt börjar arbeta för den arbetsgivare som 
han var anställd hos då han permitterades. 

Utan hinder av 3 mom. tillämpas lagens 
5 § l mom., sådant det lyder när denna lag 
träder i kraft, då l?ensionsbeloppet uträknas 
för den tid en tid1gare invalidpension fort
sätter enligt 6 c § l mom. lagen om pension 
för arbetstagare, om nämnda pens10n har 
beviljats på grundval av arbetsoförmåga som 
börjat före denna lags ikraftträdande. 

stadgandena i lagens 5 a § tillämpas såda
na de lyder när denna la~ träder i kraft, om 
arbetstagaren eller förmanslåtaren har nått 
pensionsåldern före lagens ikraftträdande. 

Lagens 7, 7 a, 7 b, 7 c och 7 e §§ tilläm
pas på arbetsförhållanden som upphör den l 
Januari 1996 eller därefter. 

Till den del kalenderår från tiden före la
gens ikraftträdande hänförs till de urvalsår 
som fastställs enligt 7 § l mom. bestäms 
dessa kalenderår och motsvarande arbetsför
tjänster med tillämpning av 7 § l mom., 
sådant det lyder när denna lag träder i kraft. 
stadgandena i 7 § 2 mom. i denna lag till-
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lämpas inte på urvalsår som hänför sig till 
tiden före lagens ikraftträdande. 

Lagens 7 d § tillämpas på arbetsförhållan
den som upphör den l Januari 1996 eller 
därefter, dock så ändrad att i stället för pro
centtal 20 används följande procenttal bero
ende på pensionsfallsåret 

Pensions
fallsår 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Procenttal 
i stället för 20 

7,5 
10,0 
12,5 
15,0 
17,5 

Lagens 9 § tillämpas på pensioner som 
betalas ut för den tid lagen är i kraft. Då 
indextalen för år 1996 fastställs används po
ängtal 1712 som indextal för år 1995 och 
härvid tillämpas inte sista meningen i 9 § 
l mom. i denna lag. 

Om en arbetsta~are när la~en träder i kraft 
omfattas av ett sadant penstonsarrangemang 
enligt vilket för honom har anordnats ett 
pensionsskydd som överensstämmer med 
11 § lagen om pension för arbetstagare eller 

2. 

ett pensionsskydd som annars är bättre än 
vad de i lagen stadgade minimivillkoren för
utsätter, höjs nämnda tilläggspensionsskydd 
inte på ~nd av att pensionsskyddet enligt 
minimivtllkoren sjunker med stöd av stad
gandena i denna lag. Villkoren för tillägg
spensionsskyddet eller pensionskassans eller 
pensionsstiftelsens stadgar kan ändras i till
ämpliga delar så att de överensstämmer med 

. denna lag. Social- och hälsovårdsministeriet 
meddelar närmare föreskrifter om tillämp
ningen av detta moment. 

Den ändring i indexjusteringen som föran
leds av att 9 § i denna lag träder i kraft be
aktas i enlighet med den skälighetsprincip 
som förutsätts i andra meningen i 12 a§ 
2 mom. lagen om pension för arbetstagare i 
de grunder för en försäkring enligt 11 § 
lagen om pension för arbetstagare vilka 
fastställs av social- och hälsovårdsministeri
et 

I 8 d l mom. och 19 b § 4 mom. i denna 
lag stadgade markbelopp motsvarar det för 
år 1966 fastställda löneindextalet. 

I 19 d § 4 mom. i denna lag stadgade 
markbelopp motsvarar det för år 1984 fast
ställda löneindextalet. 

Lag 
om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhål

landen (134/62) 4 a§ 3 mom., sådant det lyder i lag av den 28 juni 1993 (560/93), 
ändras l § l mom., 4 § 3 mom., 4 a § 4 mom., 4 b § l mom., 5 § l och 2 mom., 5 a § l 

mom., 5 b § 4 mom., 5 d §, 7 § l och 4 mom., 7 a § l och 4 mom. samt 9 § l mom. 2 
punkten, 

av dessa lagrum l § l mom. sådant det lyder i lag av den 17 mars 1995 (391195), 4 § 3 
mom. sådant det lyder i lag av den 26 juni 1981 (473/81), 4 a§ 4 mom., 5 § l och 2 mom., 
5 b § 4 mom., 5 d §, 7 § l och 4 mom. samt 7 a § l och 4 mom. sådana de lyder i nämnda 
lag av den 28 juni 1993, 4 b § l mom. sådant det lyder i lag av den27mars 1991 (613/91), 
5 a§ l mom. sådant det lyder i lag av den 26 juli 1985 (667/85) och 9 § l mom. 2 punkten 
sådan den lyder i lag av den 3 december 1993 (1078/93), samt 

fogas till 4 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 29 december 1972, den 26 juni 
1981, den 26 juli 1985, den 8 augusti 1986 och den 9 februari 1990 (935/72, 473/81, 
667/85, 604/86 och 101/90), ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom. och 
det nuvarande 5 mom. blir 6 mom. samt till lagen en ny 8 § i stället för den 8 § som upp
hävts genom lag av den 20 december 1968 (691/68) och en ny 13 a§ som följer: 

l § 
F ör en arbetstagare som efter det år då han 

har fyllt 13 år är sysselsatt med skogsarbete, 
flottningsarbete, olika till gårdsbruk och 
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trädgårdshushållning hörande arbeten, jord-, 
vatten- och husbyggnadsarbete, jordförbät
tringsarbete, arbete mom torvindustrin eller 
hamnarbete eller som tjänstgör på ett fartyg 
i inrikesfart eller, enhgt vad som stadgas 
genom förordning, arbetar inom något annat 
sådant område som kännetecknas av kortva
riga arbetsförhållanden, skall arbetsgivaren 
bekosta pensionsskydd för ålderdom och 
invaliditet samt för arbetstagarens anhöriga 
familjepensionsskydd enligt denna lag. Ar
betstagaren är skyldig att delta i bekostandet 
av pensionsskyddet enligt denna lag så som 
10 c§ stadgar. 

4 § 

Invalidpension beviljas, om inte annat fö
ljer av 4 d § lagen om pension för arbetsta
gare, från ingången a~ den ~ånad ~om följer 
näst efter den under vtlken ratten ttll penswn 
uppkommit, dock inte retroaktivt för längre 
tid än ett år före den månad som följer näst 
efter den då J?ensionen söktes. Invalidpen
sion beviljas ttlls vidare eller såsom ett i 4 
mom. avsett rehabiliteringsstöd för viss tid. 
Invalidpension dras in när pensionstagaren 
återfått sin arbetsförmåga i sådan grad att 
han inte längre tipJ?fyller villkoren för pen
sionen. Rehabilitermgsstöd kan dras in om 
den som uppbär. stödet .u?tn. giltig anledning 
har vägrat delta 1 rehabthtermg. 

Rehabiliteringsstöd beviljas för främjande 
av arbetstagarens rehabilitering och för så 
lång tid som han beräknas vara förhindrad 
att handha förvärvsarbete på grund av ar
betsoförmåga. När rehabiliteringsstöd bevil
jas skall pensionsanstalten försäkra sig om 
att en vård- eller rehabiliteringsplan har upp
gjorts för arbetstagaren. Rehabiliteringsstöd 
kan beviljas en arbetsoförmögen arbetstagare 
även för den tid beredningen av vård- eller 
rehabiliteringsplanen pågår. Vad som på nå
got annat ställe i lag stad~as om invalidpen
sion och mottagare av sadan pension skall 
tillämpas på rehabiliteringsstöd och mottaga
re av sådant stöd. 

4a§ 

Individuell förtidspension utbetalas tidigast 
från ingången av den månad som följer efter 
ansökan om pension eller ett i 8 § avsett 
förhandsbeslut Pensionen kan av undantags-

6 351236T 

skäl betalas retroaktivt, dock för högst ett år 
före den månad som näst följer efter den då 
pensionen söktes. 

4b§ 

Rehabilitering ges samt förutsättningarna 
för och storleken av rehabiliteringstillägg, 
rehabiliteringspenning och rehabiliterings
understöd enligt prövning bestäms enlig! 
lagen om penston för arbetstagare. Den ttd 
som enligt 4 h § 2 mom. lagen om pension 
för arbetstagare återstår till pensionsåldern 
motsvaras av den lön för återstående tid som 
avses nedan i 7 § l mom. 

5 § 
Den pensionsgrundande lönen (pensionslö

nen) utgörs av det sammanlagda beloppet av 
de löner som arbetstagaren har förtjänat och 

l) på basis av vilka försäkringspremie en
ligt denna lag har betalts, 

2) som justerats enligt 9 § lagen om pen
sion för arbetstagare, och 

3) som minskats med beloppet av arbets
tagarnas pensionsavgift så som avses i 7 a § 
lagen om pension för arbetstagare. 

I pensionlönen inräknas dock inte löner 
som arbetstagaren förtjänat 

l) före den månad under vilken han fyllde 
23 år, 

2) ett kalenderår under vilket han förtjäna
de mindre än 200 mark i arbeten som avses 
i denna lag, eller 

3) efter den månad under vilken han fyllde 
65 år. 

I pensionslönen för ålderspension beaktas 
inte löner som arbetstagaren förtjänat den 
månad under vilken han fyllt 65 år och un
der de sex månader som närmast föregått 
nämnda månad. Såsom arbetstagarens må
nadsförtjänst för denna tidsperiod betraktas 
den enhgt 9 § lagen om pension för arbets
tagare justerade lön som han i medeltal för
tjänat per månad under de tolv månader som 
närmast föregick denna tidsperiod, minskad 
med beloppet av arbetstagamas pensionsav
gift. 

Pensionens årliga belopp utgör 1,5 procent 
av 

l) den pensionslön som avses i 1-3 
m om., 

2) den lön för återstående tid som avses i 
7 § l mom., och 

3) den enligt 7 b § l mom. beräknade lö-
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neo för den tid för vilken arbetstagaren har 
ratt heleffektiv pension. 

Från ingången av det år under vilket ar
betstagaren fyller 60 år är beloppet av en 
pension som räknas enligt 4 mom. l punk
ten dock 2,5 procent. 

Beloppet av en pension som räknas enligt 
4 mom. 2 och 3 punkten är dock 

l) l ,2 procent till den del som lön för 
återstående tid gäller eller pension har erhål
lits för tiden efter det att arbetstagaren fyllt 
50 år och till dess han fyllt 60 år, och 

2) 0,8 procent till den del som lön för 
återstående tid gäller eller pension har erhål
lits för tiden efter det att arbetstagaren fyllt 
60 år. 

Sa§ 
Om pensionen börjar senare än vid in

gången av den månad som följer näst efter 
det arbetstagaren fyllt 65 år, höjs den enligt 
8 § lagen om pension för arbetstagare sa
mordnade pensiOnen, beroende på ttden för 
uppskjutandet av pensionen, på det sätt som 
stadgas i 5 a § l mom. lagen om pension 
för arbetstagare. 

5 b§ 

Indragen invalidpension kan betalas ut i 
form av delpension även för kortare tid än 
ett år. Delpension kan betalas som full pen
sion under den rehabiliteringstid som avses i 
4 j § lagen om pension för arbetstagare. 

Sd§ 
Vid tillämpning av stadgandena i 8 § la

gen om pension för arbetstagare skall pen
sion enligt denna lag jämställas med pension 
som grundar sig på lagen om pension för 
arbetstagare. Vid valet av samordningsgrund 
skall beaktas den högsta på grundval av ka
lenderåret beräknade lön som berättigar till 
pension enligt denna lag, minskad med be
loppet av arbetstagamas pensionsavgift så 
som avses i 7 a § lagen om pension för ar
betstagare, eller arbetstagarens genomsnittli
ga lön beräknad enligt 7 a§. 

Har ett i 8 § 3 mom. lagen om pension för 
arbetstagare avsett annat arbets- eller tjänste
förhållande än ett sådant varom stadgas i 
denna lag eller annan däri avsedd företagar-

verksamhet fortgått under ett sådant kalen
derår eller i nämnda moment avsedd pension 
under minst tre på varandra följande sådana 
kalenderår då arbetstagaren i arbete som av
ses i denna lag har förtjänat minst 800 mark, 
sammanräknas för valet av samordnings
grund den lön som förtjänats i arbete som 
avses i denna lag med motsvarande pen
sionslön eller arbetsinkomst eller pension 
enligt en annan ovan i detta moment avsedd 
lag, så som stadgas i 8 § 3 mom. lagen om 
pension för arbetstagare. Härvid används 
såsom lön som uppburits i arbete som avses 
i denna lag genomsnittet per månad av de 
under ifrågavarande parallella kalenderår i 
dylikt arbete intjänade faktiska lönerna. In
nan genomsnittet räknas ut avdras från lö
nerna beloppet av arbetstagamas pensionsav
gift, så som avses i 7 a § lagen om pension 
för arbetstagare. 

7 § 
Om arbetstagaren omedelbart före upp

komsten av den sjukdom, det lyte eller den 
skada som utgör den huvudsakliga orsaken 
till arbetsoförmåga under 540 dagar i arbete 
som avses i denna lag har förtjänat minst 
800 mark, beaktas såsom pensionslön även 
den lön som han skulle ha förtjänat från ar
betsoförmågans början till dess han uppnått 
pensionsälden (lön för återstående tid). Har 
arbetstaBaren på grund av samma pensions
fall enhgt lagen om pension för lantbruks
företagare ( 467 /69) rätt till heleffektiv inva
lidpension, skall såsom ovan nämnda gräns
belopp anses 200 mark. Vid fastställaodet av 
arbetslöshetspensionens belopp räknas ovan 
nämnda 540 dagar från den i 4 c § 3 mom. 
lagen om pension för arbetstagare avsedda 
dagen för arbetslöshetens begynnande. För 
att lön för återstående tid skall inräknas i 
pensionslönen förutsätts det dessutom att 
arbetstagaren under det år då arbetsoförmå
gan börjat och de tio kalenderår som ome
delbart föregått nämnda år under en tid om 
minst 12 månader har haft förvärvsarbete 
som skall försäkras i Finland och som be
rättigar till sådan grundpension som avses i 
8 § 4 mom. lagen om pension för arbetsta
gare. Vid beräknaodet av ovan nämnda tid 
om 12 månader skall tillämpas vad som 
stadgas i 6 a § l mom. 3 och 4 meningen 
lagen om pension för arbetstagare. 

Lönen för den återstående tiden räknas 
såsom till invalidpension berättigande även i 
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sådana fall där arbetstagaren under högst nio 
år omedelbart före uppkomsten av den sjuk
dom, det lyte eller den skada som utgör den 
huvudsakhga orsaken till arbetsoförmågan 
har haft ett barn som är yngre än tre år och 
som avses i 4 § 5 mom. lagen om pension 
får arbetstagare och om den ovan avsedda 
perioden om 540 dagar har löpt ut under 
nämnda tid. Härvid fårutsätts dock 

7a§ 
Det årliga beloppet av lönen får återståen

de tid är detsamma som det enligt 9 § lagen 
om pension får arbetstagare justerade be
lopp, minskat med beloppet av arbetstagar
nas pensionsavgift som avses i 7 a § lagen 
om pension får arbetstagare, får vilket på 
grundval av arbetstagarens arbetsfårhållande 
t genomsnitt har betalats fårsäkringspremie 
enligt denna lag får de kalenderår da han i 
arbete som avses i denna lag har fårtjänat 
minst det i 7 § l mom. nämnda gränsbelop
pet. 

Vid beräkningen av det i l mom. angivna 
beloppet får vilket i genomsnitt har betalts 
försäkringspremie, beaktas inte den tid får 
vilken arbetstagaren före pensionsfallsåret 
har uppburit i 7 f § l mom. lagen om pen
sion får arbetstagare nämnd fårmån som 
berättigar till arbetspensionstillägg. 

8 § 
Arbetstagaren har rätt att få ett fårhands

beslut av vilket framgår om h an uppfyller 
villkoren får 

l) individuell fårtidspension enligt 4 a § l 
mom. eller sista meningen i 4 a § 2 mom., 
eller 

2) invalidpension som delpension enligt 
4 § 2 mom. och 5 b § l mom. 

Förhandsbeslutet är bindande får pension
sanstalten om därpå grundad pensionsansö
kan görs inom nio månader eller inom en av 
arbetsgivaren och arbetstagaren avtalad läng
re ,tid från det beslutet vann laga kraft. 

Andring i fårhandsbeslutet får sökas på det 
sätt som stadgas i 21 § lagen om pension får 
arbetstagare. 

9§ 
Om de pensionsanstalter som avses i 2 § 

inte har kommit överens om något annat, 
ansvarar de får pensionsskyddet enligt denna 

lag på följande sätt: 

2) får invalidpension som beviljats med 
tillämpning av 7 § l mom. och får 30/100 
av en arbetslöshetspension som beviljats 
med tillämpning av 7 § l mom., i dessa 
pensioner även inbegripet en pensionsdel 
som eventuellt betalas enligt lagen om pen
sion får arbetstagare, och en pensionsdel 
som avses i 3 a § 4 mom. lagen om sjöman
spensioner och som eventuellt betalas enligt 
nämnda lag, dock varken fårhöjning enligt 4 
j § eller 7 g § lagen om pension får arbets
tagare eller med stöd av 9 § i nämnda lag 
efter pensionens begynnande, i fråga om 
arbetslöshetspensionen likväl efter den tid
punkt får arbetslöshetens början som avses i 
4 c § lagen om pension får arbetstagare, 
fåretagna förhöjningar, samt får den del av 
rehabiliteringspenningen som motsvarar den 
på ovan nämnt sätt fastställda delen av den 
med tillämpning av 7 § l mom. beviljade 
invalidpensiOnen, svarar enbart den pension
sanstalt till vars verksamhetskrets arbetstaga
ren hörde då han ådrog sig sjukdom, lyte 
eller skada som avses i 7 § l mom. eller då 
han blev arbetslös eller, om han då inte 
längre stod i ett arbetsfårhållande som om
fattas av denna lag, den pensionsanstalt till 
vars verksamhetskrets han senast har hört; 

13 a§ 
Om inte annat följer av denna lag, gäller 

dessutom i tillämpliga delar vad som stadgas 
i l § 6 mom., 3 § 2 mom., 3 a §, 4 § l och 
5 mom., 4 a § 2--6 mom., 4 b---4 d §§, 4 
f--4 h §§ och 4 j--4 n §§, 5 § 6 mom., 5 
c§, 7 f-7 h§§, 8 §, 8 a-8 g§§, 9, 9 a, 
10, 10 a, 10 c, 12, 13 a, 13 b och 14 §§, 
15 § 2 mom., 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 17 b, 
18, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 f samt 
22-23 §§ lagen om pension får arbetstaga
re. 

Denna lag träder i kraft den den l januari 
1996. 

stadgandena i 4 § 3 och 4 mom. tillämpas 
på invalidpension som begynner eller fort
sätts sedan lagen har trätt i kraft. 

Lagens 5 § och 7 § l mom. tillämpas på 
penstoner i fråga om vilka pensionsfallet 
mträffar sedan lagen har trätt 1 kraft. På en 
arbetstagare som är född före år 1943 och 
som då lagen träder i kraft har rätt till dag
penning enligt lagen om utkomstskydd får 
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arbetslösa eller utbildningsstöd enligt lagen 
om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, 
tillämpas dock fortfarande 5 § l mom. lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga ar
betsförhållanden sådant detta lagrum lyder 
när denna lag träder i kraft. När stadgandet 
tillämpas anses arbetstagaren ha rätt till dag
penning även under den självrisktid som 
avses i 12 § lagen om utkomstskydd för ar
betslösa och den l januari 1996. stadgandet 
tillämpas dock inte på en arbetstagare som 
har rätt till dagpenning med anledmng av en 
permittering som inletts efter den 31 oktober 
1995, om han senast den 29 februari 1996 
återupptar arbetet hos den arbetsgivare i vars 
tjänst han var när han permitterades. 

3. 

Utan hinder av vad 3 mom. stadgar tilläm
pas dock 5 § l mom. sådant det lyder när 
denna lag träder i kraft vid uträkning av 
pensionsbeloppet för den i 7 b § lagen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbets
förhållanden avsedda fortsatta tiden för tidi
gare invalidpension, ifall nämnda pension 
har beviljats med anledning av arbetsoför
måga som börjat innan denna lag trädde i 
kraft. 

I 5 § 2 mom 2 punkt, 5 d § 2 mom. och 7 
§ l mom. i denna lag stadgade markbelopp 
motsvarar det för år 1962 fastställda lönem
dextalet. 

Lag 

om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i 
arbetsförhållande 

I enlighet med riksdagens beslut 
upJ?,hävs i lagen den 26 juli 1985 om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbets

förhallande (662/85) 5 och 10 §§, av dessa lagrum 5 § l mom. sådant det lyder ändrat ge
nom lag av den 28 juni 1993 (561/93) och 

ändras 3 §, 4 § l mom. och 6 §, av dessa lagrum 3 § l mom., sådant det lyder i lag av 
den 27 mars 1991 (616/91) och 4 § l mom. samt 6 § sådana nämnda lagrum lyder i lag av 
den 28 juni 1993 (561/93) och 

fogas till 3 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 27 mars 1991, ett nytt 3 
mom. som fölJer: 

3 § 
Pensioner som beviljas enligt denna lag är 

ålderspension, invalidpension, som också 
kan vara rehabiliteringsstöd eller individuell 
förtidspension, samt arbetslöshetspension 
och familjepension. En arbetstagare kan ock
så få rehabilitering och beviljas rehabilite
rinsspenning eller rehabiliteringsunderstöd 
enhgt prövning. Förutsättningarna för dessa 
förmåner och deras storlek bestäms, om inte 
något annat följer av denna lag, enligt lagen 
om pension för arbetstagare (395/61). 

En förutsättning för erhållande av pension 
är att arbetstagarens arbetsförtjänst av för
värvsarbete som avses i denna lag uppgår 
till minst 540 mark per kalenderår. Arbets
förtjänsten anses hänföra sig till det kalen
derar under vilket den utbetalts. Beloppet 

justeras enligt förändringar i den allmänna 
löne- och prisnivån, så som stadgas i 9 § 
lagen om pension för arbetstagare. 

En arbetstagare har dock rätt till ålder
spension enligt denna lag oberoende av om 
han fortsätter med arbete som avses i l §. 

4 § 
Pensionens belopp bestäms med iakttagan

de i tillämpliga delar av stadgandena i 5 § l 
mom., 2 mom. l och 3 punkten samt 4-6 
mom., 5 c §, 7 §, 7 a § och 7 b §§ lagen 
om pension för arbetstagare (134/62). 

6 § 
Vid tillämpning av 8 § lagen om pension 

för arbetstagare skall pension enligt denna 
lag jämställas med pension som grundar sig 
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på lagen om _pension för arbetstagare, och 
den arbetsförtjänst som berättigar till pen
sion enligt denna lag beaktas vid valet av 
den i nämnda stadganden förutsatta högsta 
pensionlönen. Härvid bestäms denna arbets
förtjänst på basis av den högsta i denna lag 
angivna arbetsförtjänsten, uträknad per ka
lenderår och minskad med beloppet av ar
betstagarnas pensionsavgift så som avses i 7 
a § lagen om pension för arbetstagare. 

Har ett i 8 § 3 mom. lagen om pension för 
arbetstagare nämnt, annat än i denna lag 
avsett arbets- eller tjänsteförhållande eller 
annan än i denna lag avsedd företagarverk
samhet fortgått under ett sådant kalenderår 
eller i nämnda moment angiven pension 
fortgått under minst tre på varandra följande 
sådana kalenderår, då arbetstagarens i denna 
lag angivna arbetsförtjänst har uppgått till 
mmst det i 3 § 2 mom. stadgade beloppet, 
sammanräknas för bestämmande av samord
nin~sgrunden de i denna lag ang~vna arbets
förtjänsterna med motsvarande 1 detta mo-

4. 

ment nämnd, i annan lag avsedd pensionslön 
eller arbetsförtjänst eller pension, så som 
stadgasi 8 § 3 mom. lagen om pension för 
arbetstas.are. 

Vid tillämpningen av 2 mom. ovan an
vänds som 1 denna lag angiven arbetsför
tjänst genomsnittet av arbetsförtjänsten per 
månad i arbete av detta slag under kalender
året i fråga. Innan genomsnittet uträknas 
avdras från arbetsförtjänsten beloppet av 
arbetstagarnas pensionsavgift så som avses i 
7 a § lagen om pension för arbetstagare. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 

Lagens 4 § tillämpas på pensioner i fråga 
om vilka pensionsfallet har inträffat sedan 
lagen har trätt i kraft. 

Beloppet i 3 § 2 mom. motsvarar det in
dextal som fastställts för 1996. 

Lag 

om ändring av lagen om pension för företagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 14 juli 1969 lagen om pension för företagare ( 468/69) 5 § l och 2 

mom., 7 § 2 mom. och 17 § l och 2 mom., 
av dessa lagrum 5 § l mom. sådant det lyder ändrat genom lag av den 27 mars 1991 

(615/91), 7 § 2 mom. sådant det lyder ändrat genom lag av den 28 juni 1993 (562/93) och 
17 § l mom. sådant det lyder ändrat genom lag av den 17mars 1995 (393/95) samt 

fogas till 5 § ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom nämnda lag av 
den 28 juni 1993, tilllagen nya 5 a och 5 b §§ samt till 7 a§, sådan den lyder i nämnda lag 
av den 28 juni 1993, ett nytt 4 mom. som följer: 

5 § 
Pensioner som beviljas enligt denna lag är 

ålderspension, invalidpension, som också 
kan vara rehabiliteringsstöd eller individuell 
förtidspension, samt arbetslöshetspension, 
deltidspension och familjepension. En före
tagare kan också få rehabilitering och bevil
jas rehabiliteringspenning eller rehabilite
ringsunderstöd enligt prövning. Förutsätt
ningarna för dessa rormåner och deras stor
lek bestäms, om inte något annat följer av 
denna lag, enligt lagen om pension för ar
betstagare. 

Beträffande arbetsinkomst och till pension 
berättigande tid som avses i denna lag till
lämpas i motsvarande mån vad lagen om 
pension för arbetstagare stadgar om om lön 
och till pension berättigande tjänstgöringstid. 

På pension enligt denna lag tillämpas 
likväl inte stadgandena i 7 f § lagen om 
pension för arbetstagare. 

5 a§ 
En företagare har rätt till ålderspension 

oberoende av om han fortsätter sin i l § 
avsedda verksamhet. 
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När en förtida ålderspension faststä~ls, 
tillämpas 5 a § 3 mom. lagen om penston 
för arbetstagare så, att i stället för födelseå
ret 1937 används födelseåret 1945 och att 
den minskning som beror av födelseåret sker 
enligt följande procenttal: 

Födelseår 

1930 eller tidigare 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

5 b§ 

Minskning 
i procenttal 
per månad 

0,33 
0,34 
0,36 
0,37 
0,38 
0,39 
0,40 
0,41 
0,42 
0,43 
0,44 
0,46 
0,47 
0,48 
0,49 

För att deltidpension skall beviljas förut
sätts det att 

l) företagaren minskar sitt arbete, ifall det 
omfattas av denna lag, till hälften eller helt 
upphör med det, 

2) företagarens å!.ers~ående förvärvsarb~te 
motsvarar de förutsattnmgar som stadgas 1 4 
f § l m om. 5 och 7 punkten _Iagen om P.en
sion för arbetstagare, dock sa, att om före
tagaren fortsätter sin företagarverksamhet 
förutsätts det att hans återstående arbetsin
komst uppgår till minst det belopp som 
avses i l § 3 mom. 2 punkten, och 

3) företagaren lämnar pensi?nsanstalt~n 
tillräckliga uppgifter om mmskmngen av sm 
arbetstid. 

När deltidspensionens belopp r~~as ut, 
betraktas såsom företagarens stabthserade 
arbetsinkomst den för honom fastställda 
genomsnittliga inkomsten under de fyra 

kalenderåren omedelbart före övergången till 
deltidsarbete och såsom arbetsinkomst av 
deltidsarbete hälften därav. 

7 § 

När försäkringen börjar fastställer pension
sanstalten företagarens . arbetsink<?mst. qm 
de omständigheter som mverkar l?a ~betsm
komsten senare förändras väsentligt, Justeras 
den på ansöka.n. Pensionsal!stalten ~at?- .äv~n 
justera arbetsmkomsten pa eget mttlattv. 
Arbetsinkomsten f'ar dock inte ändras retro
aktivt. Utan hinder av vad som stadgas i 
denna paragraf fastställs såsom a~betsin
komst för en företagare som f'ar deltidspen
sion hälften av den i 5 b § 2 mom. nämnda 
genomsnittliga arbetsinkomsten. 

7 a§ 

Om företagaren har uppburit en förmån 
som avses i l mom. till lägre än fullt be
lopp, används såsom förmånsdagarnas antal 
det antal fulla dagar som motsvarar de er
sättningar som uppburits. 

17 § 
Om inte något annat följer av denna lag 

gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 
mom., 3 § l och 2 mom., 3 a, 4, 4 a---4 h, 
4 j---4 n §§, 5 § l mom., 2 mom. l punk
ten, 3 och 6 mom., 5 a-5 c§§, 7 g, 7 h, 8, 
8 a-8 g, 9, 9 a, 10 och 10 c §§, 11 § l och 
2 mom., 12 § l mom. 5 punkten och 4 
mom. samt 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 
19 a-19 e, 20, 21, 21 a-21 e och 22 §§ 
lagen om pension för arbetstagare. . 

Vid tillämpningen av stadgandena 1 7 g § 
lagen om pension för arbetstagare anses 
såsom födelseårsgräns i stället för år 1939 år 
1947, i stället för år 1920 år 1928 och i 
stället för år 1919 år 1927. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 

----
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5. 
Lag 

om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare ( 467 /69) 6 §, 8 h § 

och 19 § l och 2 mom., 
dessa lagrum 6 § sådana de lyder, 6 § ändrad genom lagar av den 18 juni 1971, den 31 

december 1985, den 29 juni 1990, den 27 mars 1991 och den 28 juni 1993 (511/71, 
1089/85, 602/90, 614/91 och 563/93), 8 h§ i lag av den 29 december 1989 (1312/89), 19 § 
l mom. i lag av den 12 mars 1995 (394/95) och 19 § 2 mom. i lag av den 20 september 
1974 (751/74), samt 

fogas till 6 § ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom nämnda lag av 
den 28 juni 1993, tilllagen nya 6 a och 6 b §§ och till 8 k §, sådan den lyder ändrad genom 
nämnda lag av den 28 juni 1993, ett nytt 4 mom. som följer: 

6 § 
Pensioner som beviljas enligt denna lag är 

ålderspension, invalidpension, som också 
kan vara rehabiliteringsstöd eller individuell 
förtidspension, samt arbetslöshetspension, 
deltidspension och familjepension. En lant
bruksföretagare kan också fä rehabilitering 
och beviljas rehabiliteringspenning eller 
rehabiliteringsunderstöd enhgt prövning. 
F ömtsättningarna för dessa förmåner och 
deras storlek bestäms, om inte något annat 
följer av denna lag, enligt lagen om pension 
för arbetstagare. 

Beträffande arbetsinkomst och till pension 
berättigande tid som avses i denna lag till
lämpas i motsvarande mån vad lagen om 
pension för arbetstagare stadgar om lön och 
till pension berättigande tjänstgöringstid. 

På pension enligt denna lag tillämpas 
likväl inte stadgandena i 7 f § lagen om 
pension för arbetstagare. 

6a§ 
En lantbruksföretagare har rätt till ålder

spension oberoende av om han förutsätter 
sm i l § avsedda verksamhet. 

När en förtida ålderspension fastställs, 
tillämpas 5 a§ 3 mom. lagen om pension 
för arbetstagare så, att i stället för födelseå
ret 1937 används födelseåret 1945 och att 
den minskning som beror av födelseåret sker 
enligt följande procenttal: 

Födelseår 

1930 eller tidigare 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

6b§ 

Minskning 
i procenttal 
per månad 

0,33 
0,34 
0,36 
0,37 
0,38 
0,39 
0,40 
0,41 
0,42 
0,43 
0,44 
0,46 
0,47 
0,48 
0,49 

För att deltidpension skall beviljas förut
sätts det att 

l) lantbruksföretagaren minskar sitt arbete, 
ifall det omfattas av denna lag, till hälften 
eller helt upphör med det, 

2) lantbruksföretagarens återstående för
värvsarbete motsvarar de förutsättningar som 
stadgas i 4 f § l mom. 5 och 7 punkten 
lagen om pension för arbetstagare, och 

3) lantbruksföretagaren lämnar pensionsan
stalten tillräckliga uppgifter om minskningen 
av sin arbetstid. 
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När deltidspensionens belopp räknas ut, 
betraktas såsom lantbruksföretagarens stabi
liserade arbetsinkomst den för honom fast
ställda genomsnittliga arbetsinkomsten under 
de fyra kalenderåren omedelbart före över
gången till deltidsarbete och såsom arbetsin
komst av deltidsarbete hälften därav. 

8h§ 
Utan hinder av 8 och 8 a-8 g§§ fast

ställs såsom arbetsinkomst för en lantbruks
företagare som f'ar deltidspension hälften av 
den i 6 b § 2 mom. nämnda genomsnittliga 
arbetsinkomsten. 

8k§ 

Om företagaren har uppburit en förmån 

19 § 
Om inte något annat följer av denna lag 

gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 
mom., 3 a, 4, 4 a---4 h, 4 j---4 n §§, 5 § l 
mom., 5 § 2 mom. l punkten, 3 och 6 
mom., 5 a-5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a-8 g, 9, 
9 a och 10 c §§, 11 § l och 2 mom., 12 § l 
m om. 5 punkten samt 14, 16, 17, 17 a, 
17 b, 18, 19, 19 a-19 e, 20, 21, 
21 a-21 e och 22 §§ lagen om pension för 
arbetstagare. 

Vid tillämpningen av stadgandena i 7 g § 
lagen om pension för arbetstagare anses 
såsom födelseårsgräns i stället för år 1939 år 
1947, i stället för år 1920 år 1928 och i 
stället för år 1919 år 1927. 

som avses i l mom. till lägre än fullt be- Denna lag träder i kraft den l januari 
lopp, används såsom förmånsdagarnas antal 1996. 
det antal fulla dagar som motsvarar de er-
sättningar som uppburits. 

6. 
Lag 

om ändring av folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 20 § l mom. 2 punkten, 22 § 3 

mom., 22 a§ 10 mom., 31 § l mom., 31 a§ 4 mom., 39 § 7 mom. och 45 § l mom., dessa 
lagrum sådana de lyder, 20 § l mom. 2 punkten och 22 a§ 10 mom. i lag av den 28 juni 
1993 (564/93), 22 § 3 mom. sådan den lyder i lag av den 30 december 1964 (697/64), 31 § 
l mom. sådant det lyder i lag av den 5 februari 1982, 31 a § 4 mom. sådant det lyder i lag 
av den 18 januari 1985 (53/85), 39 § 7 mom. sådant det lyder i lag av den 27 mars 1991 
(619/91) och 45 § l mom. sådant det lyder i lag av den 14 oktober 1994 (886/94), samt 

fogas till lagen en ny 22 b § som fölJer: 

20 § 
I folkpension betalas: 

2) invaliditetspension: 
a) till en arbetsoförmögen person som inte 

har fyllt 65 år 
b) i de fall som avses i 22 § l m om. och 

22 b § i form av rehabiliteringsstöd till en 
arbetsoförmögen person som inte fyllt 65 år, 
eller 

c) i de fall som avses i 22 a § i form av 
individuell förtidspension till en person som 
har fyllt 58 men inte 65 år, eller 

22 § 

Invaliditetspension beviljas tills vidare 
eller för viss tid i form av ett i 22 b § avsett 
rehabiliteringsstöd. 

22 a§ 

De belopp som avses i l mom. justeras 
per kalenderår på grund av de förändringar 
som inträffat i den allmänna löne- och pris
nivån i landet enligt det indextal som avses i 
9 § 2 mom. första meningen lagen om pen
sion för arbetstagare. 
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22 b§ 
Invaliditetspension beviljas i form av reha

biliteringsstöd för främjande av sökandens 
rehabilitering för så lång tid som sökanden 
uppskattas vara arbetsoförmögen enligt 22 § 
l mom. När rehabiliteringsstöd beviljas skall 
pensionsanstalten försäkra sig om att en 
vård- eller rehabiliteringsplan har uppgjorts 
för sökanden. Rehabilitenngsstöd kan bevil
jas en arbetsoförmögen försäkrad även för 
den tid beredningen av vård- eller rehabilite
ringsplanen pågår. 

Vad som på något annat ställe i lag stad
gas om invaliditetspension enligt folkpen
sionslagen och mottagare av sådan pension 
skall tillämpas på rehabiliteringsstöd enligt 
denna lag och mottagare av sådant stöd. 

31 § 
Invaliditetspensionen dras in om pension

stagaren blir arbetsför innan han uppnår till 
ålderdomspension berättigande ålder. Reha
biliteringsstöd kan dras in om den som upp
bär stödet utan giltig anledning har vägrat 
delta i rehabilitenng. 

31 a§ 
Med avvikelse från vad som i lagen om 

bindande av de i folkpensionslagen stadgade 
pensionerna och understöden vid levnads
kostnaderna (348/56) stadgas om höjning 
eller sänkning av markbeloppen justeras det 
i 22 c § 2 mom. stadgade beloppet per ka
lenderår på grund av förändring i landets 
allmänna löne- och prisnivå, enligt det in
dextal som avses i 9 § 2 mom. rorsta me
ningen lagen om pension för arbetstagare. 

39 § 

Om invaliditetspension beviljas retroaktivt, 
betalas pension inte för sådan tid för vilken 
till sökanden har betalts rehabiliteringspen
ning med stöd av en lag som nämns i 8 § 4 

7 351236T 

mom. lagen om pension för arbetstagare, 
pensionsreglemente eller pensionsstadga 
eller lagen om rehabiliteringspenning 
(611191) eller till honom har betalts ersätt
ning för inkomstbortfall enligt olycksfalls
försäkringens eller trafikförsäkringens stad
ganden om rehabiliterin~. Vad detta moment 
stadgar tillämpas inte 1 fråga om invalidi
tetspension som avses i 22 § 2 mom. 

45 § 
Utbetalningen av pension eller en del 

därav kan inställas interimistiskt tills ärendet 
har avgjorts slutligt, om det finns grundad 
anledning att anta att pensionen borde dras 
in eller dess belopp nedsättas eller om den 
skyldighet som enhgt 46 § ålagts för juster
ing av pensionsrätten inte fullgörs. Utbetal
ningen av rehabiliteringsstöd kan på motsva
rande sätt avbrytas om det finns grundad 
anledning att förmoda att den som uppbär 
rehabiliteringsstöd utan giltig anledning har 
vägrat delta i rehabilitering och rehabilite
ringsstödet borde dras in. I det interimistiska 
beslutet f'ar ändring inte sökas. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 

Om en för viss tid beviljad invaliditetspen
sion påbörjas innan denna lag träder i kraft, 
betalas pensionen efter att lagen har trätt i 
kraft såsom invaliditetspension för viss tid, 
dock högst för den tid som pensionsanstalten 
beslutat bevilja pensionen. 

Om en rehabiliteringsklient som uppbär 
rehabiliteringspenning enligt lagen om reha
biliteringspenning beviljas invaliditetspen
sion eller individuell förtidspension som 
påbörjas innan denna la~ träder i kraft, till
lämpas 39 § 7 mom. sadant det lyder när 
denna lag träder i kraft. 

Åtgärder som verkställigheten av denna 
lag förutsätter :far vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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7. 
Lag 

om ändring av 6 § bostadsbidrag för pensionstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 juli 1978 (591/78) om bostadsbidrag för pensionstagare 6 § 2 mom. 

5 punkten 
sådan den lyder i lag av den27mars 1991 (622/91) som följer: 

6 § 

Som årsinkomst räknas likväl inte: 
5) förmån som för återställande eller för

bättrande av arbets- eller förvärvsförmågan 
betalas för rehabiliterings- eller utbildnings
tid, med undantag av rehabiliteringsstöd 
enligt en lag som avses i 8 § 4 mom. lagen 
om pension för arbetstagare, pensionsregle
mente eller pensionsstadga, ej heller 

8. 

förmån som betalas enligt lagen om arbets
kraftspolitisk vuxenutbildning (763/90). 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 

Rehabiliteringsstöd som avses i 6 § 2 
mom. 5 punkten räknas som inkomst när 
stödet har börjat betalas från den l januari 
1996 eller därefter. 

Lag 
om ändring av 15 b § familjepensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69) 15 b § 2 mom., det inledan

de stycket i 3 mom. och 3 mom. 9 punkten, 
av dessa lagrum 2 mom. sådant det lyder i lag av den 8 augusti 1986 (595/86) och 3 mom. 

9 punkten sådan den lyder i lag av den27mars 1991 (623/91) som följer: 

15 b§ 

Med årsinkomst avses den verkliga in
komst som en änka enligt skälig uppskatt
ning kan förutsättas fortgående årligen åtn
juta, ökad med tio procent av det belopp 
varmed värdet av änkans egendom överstt
ger 149 250 mark. När årsinkomsten fast
ställs beaktas dock som inkomst en i 5 a § 2 
och 3 mom. la~en om pension för arbets
tagare nämnd mmskning eller en minskning 
som motsvarar denna. 

Som årsinkomst räknas likväl inte: 

9) förmån som för återställande eller för
bättrande av arbets- eller förvärvsförmågan 
betalas för rehabiliterings- eller utbildnings-

tid, med undantag av rehabiliteringsstöd 
enligt en lag som avses i 8 § 4 mom. lagen 
om pension för arbetstagare, pensionsregle
mente eller pensionsstadga, ej heller förmån 
som betalas enligt lagen om arbetskraftspoli
tisk vuxenutbildning (763/90). 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 

Rehabiliteringsstöd som avses i 15 b § 3 
mom. 9 punkten räknas som inkomst när det 
har börjat betalas den l januari 1996 eller 
därefter. 

Markbeloppen i denna lag motsvarar det 
poängtal för levnadskostnadsindex som an
vänts vid uträkningen av de folkpensioner 
som skulle betalas i mars 1981. 
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9. 
Lag 

om tillämpning av 9 § lagen om pension för arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
När det i pensionslagstiftningen eller vid 

arran~emang som berör pension eller annan 
förman ~enom lag, förordning eller beslut 
av statsradet eller ett ministerium stadgas att 
förmånsbeloppet, den inkomst som förmånen 
grundar sig J?å eller något annat markbelopp 
kalenderårsvis skall justeras med anledning 
av förändringarna i landets allmänna löneni
vå enligt det löneindextal som årligen fast
ställs för tillämpning av 9 § lagen om pen
sion för arbetstagare, skall vid justeringen av 
förmånen till utgången av det kalenderår 
under vilket förmånstagaren fyller 65 år 

Helsingfors den 29 september 1995 

tillämpas det indextal som avses i 9 § 2 
mom. första meningen lagen om pension för 
arbetstagare och annars det indextal som 
avses i 9 § 2 mom. andra meningen nämnda 
lag. 

2 § 
Social- och hälsovårdsministeriet utfardar 

närmare föreskrifter om tillämpningen av 
denna lag. 

3 § 
Denna lag träder i kraft den l januari 

1996. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre 
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Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring av lagen om pension för arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 8 juli 1961 om pension for arbetstagare (395/61) 4 e § 3 mom. och 

4 l§ 2 mom., 
dessa lagrum sådana de lyder, 4 e § 3 mom. i lag av den 28 juni 1993 (559/93) och 4 l § 

2 mom. i lag av den27mars 1991 (612/91), 
ändras l § 3 och 6 mom., l c § 5 mom., 2 § 3 och 5 mom., 3 a § l mom., 4 § 2, 3 och 

5 mom., 4 a §, 4 c § l mom. 2 punkten, 4 d § 2 och 6 mom., 4 e § 4 mom., 4 g § 2 mom., 
4 j §, 4 k § l och 2 mom., 5 § l - 3 mom., 5 a §, 5 b § 3 och 5 mom., 6 a § l mom. och i 
4 mom. det inledande stycket, 7 §, 7 a §, 7 b §, 7 c §, 8 § l och 5 mom., 8 d § l mom., 
9 §, 10 a§ 2 mom., 12 § l mom. 2 och 4 punkten samt 3 mom., 12 c§ l mom., 17 § 
l mom., 19 b§ 4 mom., 19 d§ 4 mom. och 19 e§, 

dessa lagrum sådana de lyder, l § 3 och 6 mom. i lag av den 17 mars 1995 (372/95), 
l c § 5 mom. i lag av den 22 december 1993 (1467/93), 2 § 3 mom. i lag av den 24 augusti 
1984 (607/84) och 5 mom. i lag av den 26 juni 1981 (472/81), 3 a§ l mom. och 12 c § 
l mom. i lag av den 17mars 1995 (390/95), 4 § 2 mom. i lag av den 26 juli 1985 (666/85) 
och 3 mom. i nämnda lag av den 26 juni 1981 samt 5 mom., 4 a§, 7 a§ och 8 d§ l mom. 
i lag av den 9 februari 1990 (100/90), 4 d § 2 mom. i lag av den 30 juni 1989 (605/89) och 
6 mom. samt 4 j §i nämnda lag av den27mars 1991, 4 e§ 4 mom., 4 g§ 2 mom., 5 b§ 3 
och 5 mom., 6 a § l mom. och i 4 mom. det inledande stycket i nämnda la~ av den 28 juni 
1993, 4 k§ l och 2 mom. i nämnda lag av den27mars 1991, 5 § l mom. 1 nämnda lag av 
den 28 juni 1993 och 3 mom. i nämnda lag av den 26 juli 1985, 5 a§ ändrad genom lagar 
av den 20 december 1968, den 29 juli 1976 och den 17 december 1982 (690/68, 659/76 och 
981/82), 7 § ändrad genom nämnda lagar av den 28 juni 1993 och den 22 december 1993, 
7 b §, 7 c §, 17 § l mom. och 19 b § 4 mom. i nämnda lag av den 28 juni 1993, 8 § 
l mom. i nämnda lag av den 27 mars 1991 och 5 mom. i nämnda lag av den 9 februari 
1990, 9 § ändrad genom nämnda lag av den 29 juli 1976 och lag av den 29 december 1983 
(1120/83), 10 a§ 2 mom. i lag av den 10 december 1990 (1068/90), 12 § l mom. 2 och 
4 punkten samt 3 mom. i lag av den 3 december 1993 (1077/93), 19 d § 4 mom. i lag av 
den 21 december 1984 (938/84) och 19 e § i lag av den 23 oktober 1992 (949/92) samt 

fogas till 4 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 26 juni 1981 och den 9 
februari 1990, nya 6 och 7 mom., till 4 n §, sådan den lyder i nämnda lag av den 27 mars 
1991, ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 5 § ett nytt 
2 mom. i stället for det 2 mom. som upphävts genom nämnda lag av den 28 juni 1993 samt 
tilllagen nya 7 d, 7 e, 7 f, 7 g och 7 h §§ som foljer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

l c § 

Om arbete som utfors utomlands har for
säkrats frivilligt, anses arbetstagaren till 
denna del vara anställad i ett nytt arbetsfor
hållande, om inte annat foljer av 7 § 2 
mom. Samma forfarande skall iakttas när 4 
mom. tillämpats vid bestämmandet av den 

Om arbete som utfors utomlands har for
säkrats frivilligt, anses arbetstagaren till 
denna del vara anställd i ett nytt arbetsfor
hållande, om inte annat foljer av 7 d§. 
Samma forfarande skall iakttas när 4 mom. 
tillämpats vid bestämmandet av den arbets-
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

arbetsförtjänst som ligger till grund för pen- förtjänst som ligger till grund för pensionen. 
sionen. 

2§ 

Förändras arbetstagares såsom regelbunden 
betraktade arbetstid i arbetsförhållande som 
faller unden denna lag och som fortgått i 
minst tre år i andra än 1 2 mom. nämnda fall 
och sjunker hans lön samtidigt med minst en 
fjärdedel eller stiger den med minst en tred
jedel, och än förändringen av arbetstiden 
inte avsedd att vara tillfällig, anses arbets
tagaren efter förändringen arbeta i ett nytt 
arbetsförhållande, om inte annat följer av 7 
§ 2 mom. Det nya arbetsförhållandet anses 
härvid ha börjat vid ingången av den månad 
som närmast följer efter den månad under 
vilken förändringen i arbetstiden har skett. 
Arbetsförhållandet anses dock inte ha av
brutits, om från början av det nya arbetsför
hållande, som avses i föregående mening, 
inte har förflutit två år när pensionsfallet 
inräffar. 

Ett arbetsfårhållande som har forgått minst 
tio år före utgången av det år under vilket 
arbetstagaren har fyllt 54 år avslutas vid 
utgången av det nämnda året. Har arbets
förhållandet vid ovan nämnda tidpunkt inte 
fortgått tio år, avslutas det vid utgången av 
det år då tioårsgränsen uppnås. Arbetsför
hållandet avslutas dock inte län_gre efter det 
år under vilket arbetstagaren tyller 62 år. 
Om arbetstagaren fortsätter att arbeta, anses 
ett nytt arbetsförhållande härvid föreligga. 
Arbetsförhållandet avbryts dock inte, om 
arbetstagarens lön i det arbetsförhållande 
som föreligger efter avbrottet har nedgått av 
ett sådant undantagsskäl som har framkom
mit innan arbetsförhållandet har avslutas så 
som avses i detta moment och om 
fårutsättningarna får tillämpning av 7 § 2 
mom. härvid uppfylls. 

3a§ 
Villkoren och grunderna för pensiosskyd

det godkänns av social- och hälsovårdsmmi
teriet. I dem :far inte utan särskild orsak 

Förändras en arbetstagares såsom regel
bunden betraktade arbetstid i arbetsförhållan
de som faller under denna lag och som fort
gått i minst tre år i andra än i 2 mom. 
nämnda fall och sjunker hans lön samtidigt 
med minst en fjärdedel eller stiger den med 
minst en tredjedel, och är förändringen av 
arbetstiden inte avsedd att vara tillfällig, 
anses arbetstagaren efter förändringen arbeta 
i ett nytt arbetsförhållande, om mte annat 
följer av 7 d§. Det nya arbetsförhållandet 
anses härvid ha börjat vid ingången av den 
månad som närmast följer efter den månad 
under vilken förändringen i arbetstiden har 
skett. Arbetsförhållandet anses dock inte ha 
avbrutits, om från början av det nya arbets
förhållande, som avses i föregående mening, 
inte har förflutit två år när pensionsfallet 
inträffar. 

Ett arbetsförhållande som har fortgått 
minst tio år före utgången av det år under 
vilket arbetstagaren har fyllt 54 år avslutas 
vid utgången av det nämnda året. Har ar
betsförhållandet vid ovan nämnda tidpunkt 
inte fortgått tio år, avslutas det vid utgangen 
av det år då tioårsgränsen uppnås. Arbetsför
hållandet avslutas dock inte län_gre efter det 
år under vilket arbetstagaren tyller 62 år. 
Om arbetstagaren fortsätter att arbeta, anses 
ett nytt arbetsförhållande härvid föreligga. 
Arbetsförhållandet avbryts dock inte, om 
arbetstagarens lön i det arbetsförhållande 
som föreligger efter avbrottet har nedgått av 
ett sådant undantagsskäl som har framkom
mit innan arbetsförhållandet har avslutats så 
som avses i detta moment och om förutsätt
ningarna för tillämpning av 7 d § härvid 
uppfylls. 

3a§ 
Villkoren och grunderna för pensionsskyd

det godkänns av social- och hälsovårdsmi
nisteriet I dem :far inte utan särskild orsak 
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Gällande lydelse 

godkännas skiljaktigheter som är ägnade att 
forsvåra skötseln av pensionsanstalternas 
gemensamma angelägenheter som avses i 
denna lag. Ministeriet kan av särskilda skäl 
även godkänna villkor som beträffande en 
eller flere förmåner inte uppfyller i denna 
lag föreskrivna minimikrav, om pensions
skyddet enligt villkoren såsom helhet kan till 
sitt pennin~värde anses motsvara åtminstone 
nämnda mmimiskydd, dock så att pensionen 
inte kan fastställas tilllägre belopp än vad 5 
§ l mom. stadgar. 

Föreslagen lydelse 

godkännas skiljaktigheter som är ägnade att 
forsvåra skötseln av pensionsanstalternas 
gemensamma angelägenheter som avses i 
denna lag. Ministeriet kan av särskilda skäl 
även godkänna villkor som beträffande en 
eller flera förmåner inte uppfyller i denna 
lag föreskrivna minimikrav, om pensions
skyddet enligt villkoren såsom helhet kan till 
sitt pennin~ärde anses motsvara åtminstone 
nämnda mmimiskydd, dock så att pensionen 
inte kan fastställas till lägre belopp än vad 
5 § 1-3 mom. stadgar. 

4§ 

Rätt till ålderspension tillkommer arbets
tagare sedan han fyllt 65 år, under forut
sättning att han inte längre står i arbetsfor
hållande som ofattas av denna lag. Pensio
nen beviljas från ingången av månaden efter 
det rätten att erhålla pension uppkommit, 
likväl tidigast från ingangen av den månad 
som närmast följer efter pensionsansökan. 
Om pension sökts inom tre månader från 
arbetsförhållandets upphörande, beviljas 
pensionen likväl från mgången av den må
nad som närmast följer efter det arbetsfor
hållandet upphörde. På ansökan beviljas 
ålderspension i fortid innan arbetstagaren 
fyllt 65 år, dock tidigast från ingån_gen av 
månaden efter den under vilken han tyllt 60 
år. Pensionen beviljas härvid minskad på det 
sätt som stadgas i 5 § 4 och 5 mom. På 
fortida ålderspension tillämpas i övrigt vad 
som i detta moment stadgas om ålderspen
sion. 

Rätt att erhålla invalidpension tillkommer 
arbetstagare vars arbetsformåga på grund av 
sjukdom, lyte eller skada, med beaktande 
jämväl av den tid som redan förflutit, kan 
uppskattas vara utan avbrott nedsatt med 
minst två femtedelar åtminstone ett år. Vid 
bedömande av i vilken mån arbetsförmågan 
är nedsatt beaktas arbetstagarens återstående 
förmåga att bereda si~ forvävningskomster 
genom sådant tillgänghgt arbete, som rimli
gen kan forutsättas av honom med hänsyn 
till hans utbildning, tidigare verksamhet, 
ålder och boendeförhållanden samt därmed 
järnforliga omständigheter. Vid varierande 
arbetsformåga beaktas den årliga förtjänsten. 
Invalidpension utgår, om inte annat jöljer av 

Rätt till ålderspension tillkommer en ar
betstagare sedan han fyllt 65 år, under forut
sättning att han inte längre står i arbetsfor
hållande som omfattas av denna lag. Pensio
nen beviljas från ingången av månaden efter 
det rätten att erhålla pension uppkommit, 
likväl tidigast från ingangen av den månad 
som närmast följer efter pensionsansökan. 
Om pension sökts inom tre månader från 
arbetsförhållandets upphörande, beviljas 
pensionen likväl från mgången av den må
nad som närmast följer efter det arbetsfor
hållandet upphörde. På ansökan beviljas 
ålderspension i fortid innan arbetstagaren 
fyllt 65 år, dock tidigast från ingån_gen av 
månaden efter den under vilken han tyllt 60 
år. Pensionen beviljas härvid minskad på det 
sätt som stadgas i 5 a § 2 och 3 mom. På 
fortida ålderspension tillämpas i övrigt vad 
som i detta moment stadgas om ålderspen
sion. 

Rätt till invalidpension tillkommer en 
arbetstagare vars arbetsformåga på grund av 
sjukdom, lyte eller skada, med beaktande 
jämväl av den tid som redan förflutit, kan 
uppskattas vara utan avbrott nedsatt med 
minst två femtedelar åtminstone ett år. Vid 
bedömningen av i vilken mån arbetsformå
gan är nedsatt beaktas arbetstagarens åter
stående formåga att bereda sig forvärvsin
komster genom sådant tillgängligt arbete, 
som rimligen kan forutsättas av honom med 
hänsyn till hans utbildning, tidigare verk
samhet, ålder och boendeförhållanden samt 
därmed järnforliga omständigheter. Vid 
varierande arbetsformåga beaktas de årliga 
inkomsterna. 
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stadgandena l 4 d §, från ingången av den 
månad som följer på den under vilken rätten 
till pension uppkommit, dock inte retroaktivt 
för längre tid än ett år före den månad som 
följer efter ansökningen om pension. Inva
lidpension indrages då pensionstagaren 
återfått sin arbetsförmåga i sådan grad att 
han inte längre uppfyller villkoren för er
hållande av pensionen. Då mottagare av 
invalidpension uppnår till erhållande av 
ålderspension berättigande ålder, förändras 
invalidpension till ålderspension. 

Förorsakas invaliditet av sjukdom, lyte 
eller skada. som arbetstagaren var behäftad 
med vid arbetsförhållandets början, är han 
berättigad till invalidpension pa grund av 
detta arbetsförhållande endast ifall invalidite
ten inrätt tidigast då ett år förflutit från 
arbetsförhållandets början. 

Sedan en arbetstagare har avlidit betalas 
till förmånstagarna familjepension, om ar
betstagaren vid sin död hade rätt till eller 
fick ålders- eller invalidpension enligt mi
nimivillkoren i denna lag. Förmånstagare 
efter en sådan förmånslåtare är 

l) en efterlevande make med vilken för
månslåtaren hade ingått äktenskap före fyll
da 65 år, 

2) förmånslåtarens barn, 
3) sådana barn till den efterlevande maken 

som vid förmånslåtarens död bodde i samma 
hushåll som förmånslåtaren och den efter
levande, samt 

4) en tidigare make till förmånslåtaren, till 
vilken förmånslåtaren vid sin död på basis 
av ett lagakraftvunnet domstolsbeslut eller 
ett avtal som har fastställts av socialnämn
den var skyldig att betala periodiskt under
hållsbidrag. Härvid gäller om den tidigare 
maken och dennes rätt till familjepension i 
tillämpliga delar vad som stadgas om efter
l~vande makar och deras rätt till familjepen
sion. 

Föreslagen lydelse 

Innan pensionsanstalten fattar beslut om 
en invalidpension, skall den vid behov se till 
att arbetstagarens möjligheter till rehabilite
ring har klarlagts. Avslås en pensionsansö
kan, skall pensionsanstalten, om så fordras, 
hänvisa arbetstagaren till rehabilitering 
eller andra tjänster som motsvarar hans 
rehabiliteringsbehov. Pensionsanstalten skall 
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vidare iaktta vad som stadgas i lagen om 
rehabiliteringssamarbete (604191). 

Invalidpension betalas, om inte annat fö
ljer av stadgandena i 4 d §, från ingången 
av den månad som följer på den under vil
ken rätten till pension uppkommit, dock inte 
retroaktivt för längre tid än ett år före den 
månad som följer efter ansökningen om 
pension. Invalidpension beviljas tills vidare 
eller i form av rehabiliteringsstöd enligt 
7 mom. för viss tid. Invalidpension indras då 
pensionstagaren återfått sin arbetsförmåga i 
sådan grad att han inte längre uppfyller 
villkoren för erhållande av pensionen. lleha
biliteringsstöd kan indras, om mottagaren 
utan giltig orsak har vägrat delta i rehabili
tering. Då mottagaren av invalidpension 
uppnår till ålderspension berättigande ålder, 
förändras invalidpensionen till ålderspen
sion. 

Rehabiliteringsstöd beviljas för främjande 
av arbetstagarens rehabilitering för sa lång 
tid som han beräknas vara förhindrad att 
handha förvärvsarbete på grund av arbets o
förmåga. När rehabiliteringsstöd beviljas 
skall pensionsanstalten se till att en vård
eller rehabiliteringsplan har uppgjorts för 
arbetstagaren. Rehabiliteringsstöd kan bevil
jas en arbetsoförmögen arbetstagare även 
för den tid beredningen av vård- eller reha
biliteringsplanen pågår. Vad som på något 
annat ställe i lag stadgas om invalidpension 
och mottagare av sådan pension skall till
lämpas på rehabiliteringsstöd och mottagare 
av sådant stöd. 

4a§ 
Sedan en arbetstagare har avlidit betalas 

till förmånstagarna familjepension, om ar
betstagaren vid sin död hade rätt till eller 
fick ålders- eller invalidpension enligt mini
mivillkoren i denna lag. Förmånstagare 
efter en sådan förmånslåtare är 

l) en efterlevande make med vilken 
förmånslåtaren hade ingått äktenskap före 
fyllda 65 år, 

2) förmånslåtarens barn, 
3) sådana barn till den efterlevande maken 

som vid förmånslåtarens död bodde i samma 
hushåll som förmånslåtaren och den efter
levande samt 

4) en tidigare make till förmånslåtaren, till 
vilken förmånslåtaren vid sin död på basis 
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En efterlevande make har rätt till familje
pension i form av efterlevandepansion, 

l) om den efterlevande har eller har haft 
ett gemensamt barn med förmånslåtaren, 
eller 

2) om den efterlevande vid förmånslåta
rens död hade fyllt 50 år eller hade fått 
invalidpension enligt folkpensionslagen 
(347/56) minst tre år och om äktenskapet 
hade ingåtts innan den efterlevande fyllde 50 
år och hade varat minst fem år. 

8 351236T 

Föreslagen lydelse 

av ett lagakraftvunnet domstolsbeslut eller 
ett avtal som har fastställts av socialnämn
den var skyldig att betala periodiskt under
hållsbidrag. Härvid gäller om den tidigare 
maken och dennes rätt till familjepension i 
tillämpliga delar vad som stadgas om efter
levande makar och deras rätt till familjepen
sion. 

En efterlevande make har rätt till familje
pension i form av efterlevandepension, 

l) om den efterlevande har eller har haft 
ett gemensamt barn med förmånslåtaren eller 

2) om den efterlevande vid förmånslåta
rens död hade fyllt 50 år eller hade fått 
invaliditetspension enligt folkpensionslagen 
(347/56) minst tre år och om äktenskapet 
hade ingåtts innan den efterlevande fyllde 50 
år och hade varat minst fem år. 

Om en änka är född före den l juli 19 5O 
förutsätter efterlevandpension en minimiål
der av 40 år i stället jör den ålder av 50 år 
som nämns i 2 mom. Vad som här stad~as 
gäller inte en tidigare make till förmåns lata
ren. 

Ett barn har rätt till familjepension i form 
av barnpension, om det inte har fyllt 18 år 
vid förmånslåtarens död. Barnpension skall 
alltid betalas till ett barn efter barnets egen 
förälder. Rätt till barnpension kan dock inte 
uppkomma efter flera än två förmånslåtare 
samtidigt. 

En efterlevande make har inte rätt till 
efterlevandepension enligt 2 mom. l punk
ten, om ett barn som avses där har givits 
som adoptivbarn före förmånslåtarens död 
eller är förmånslåtarens barn som den efter
levande har adopterat efter förmånslåtarens 
död Har den efterlevande på basis av ett 
tidigare äktenskap rätt att jä familjepension 
som motsvarar pension enligt en lag, en 
pensionsstadga eller ett pensionsreglemente 
som nämns i 8 § 4 mom., uppkommer inte 
rätt till ny familjepension. 

Rätt till familjepension har inte den som 
genom brott uppsåtligen har orsakat 
förmånslåtarens död 
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4c§ 
Berättigad till arbetslöshetspension är en 

långvarigt arbetslös arbetstagare som har 
fyllt 60 år, fårutsatt att 

2) han under de 15 kalenderår som ome
delbart föregått den tidpunkt får arbetslös
hetens början som avses i 3 mom. under 
sammanlagt minst fem år har intjänat i 8 § 
4 mom. nämnd grundpension eller annan 
därmed järnfårbar pension som grundar sig 
på arbets- eller tjänstefårhållande; på grund
val av arbetsfårtjänsten i arbetsförhållanden 
som avses i lagen om pension får arbets
tagare i kortvariga arbetsförhållanden be
aktas intjänandetiden härvid så som anges i 
4 § 5 mom. i sagda lag, 

Föreslagen lydelse 

4 c§ 
Berättigad till arbetslöshetspension är en 

långvari~ arbetslös arbetstagare som har 
fyllt 60 ar, fårutsatt att 

2) han under de 15 kalenderår som ome
delbart föregått den tidpunkt får arbetslös
hetens början som avses i 3 mom. under 
sammanlagt minst fem år har intjänat i 8 § 
4 mom. nämnd grundpension eller annan 
därmed järnfårbar pension som grundar sig 
på arbets- eller tjänstefårhållande; på grund
val av arbetsfårtjänsten i arbetsförhållanden 
som avses i lagen om pension för arbets
tagare i kortvariga arbetsförhållanden be
aktas intjänandetiden härvid så som anges i 
4 § 6 mom. i nämnda lag, 

4d§ 

Utan hinder av l mom. skall full invalid
pension betalas i enlighet med 4 § 3 mom., 
om pensionsansökan har gjorts innan dag
penning enligt sjukförsäkringslagen har 
betalts får de i l mom. nämnda 150 fårsta 
betalningsdagarna eller om invalidpension 
beviljas i form av individuell fårtidspension 
som avses i 4 e §. Härvid fårutsätts likväl 
får betalning av full invalidpension att före 
utgången av den kalendermanad som följer 
på pensionsansökan eller, om under denna 
tid har ansökts om dagpenning enligt sjuk
fårsäkringslagen, före utgången av den ka
lendermånad som följer på ansökan inte har 
beviljats sådan dagpenning, som skall beta
las får minst en månad utan avbrott och som 
hänfår sig till tiden efter arbetsoförmågans 
inträde eller, såvida dagpenningsansökan 
som hänfår sig till denna tid har avslagits, 
till tiden efter avslaget. Om utbetalningen av 
dagpenning under primärtiden upphör enligt 
15 a § sjukfårsäknngslagen på grund av att 
ålderspension som har beviljats arbetstagaren 
enligt någon annan lag eller ett pensions
reglemente eller en pensionsstadga som 
avses i 8 § 4 mom. begynner, skall till ar
betstagaren betalas full invalidpension från 
det nämnda pension betalas, dock tidigast 
från den tidpunkt som stadgas i 4 § 3 mom. 

Utan hinder av l mom. skall full invalid
pension betalas i enlighet med 4 § 6 mom., 
om pensionsansökan har gjorts innan dag
penning enligt sjukförsäkringslagen har 
betalts för de i l mom. nämnda 150 fårsta 
betalningsdagarna eller om invalidpension 
beviljas i form av individuell förtidspension 
som avses i 4 e §. Härvid förutsätts likväl 
får betalning av full invalidpension att före 
utgången av den kalendermanad som följer 
på pensionsansökan eller, om under denna 
tid har ansökts om dagpenning enligt sjuk
försäkringslagen, före utgången av den ka
lendermånad som följer på ansökan inte har 
beviljats sådan dagpenning, som skall beta
las för minst en månad utan avbrott och som 
hänför sig till tiden efter arbetsoförmågans 
inträde eller, såvida dagl?enningsansökan 
som hänför sig till denna ttd har avslagits, 
till tiden efter avslaget. Om utbetalningen av 
dagpenning under primärtiden upphör enligt 
15 a§ sjukförsäkrmgslagen på grund av att 
ålderspension som har beviljats arbetstagaren 
enligt någon annan lag eller ett pensions
reglemente eller en pensionsstadga som 
avses i 8 § 4 mom. begynner, skall till ar
betstagaren betala~ full mvalidpensio!l _från 
det nämnda penstOn betalas, dock tldtgast 
från den tidpunkt som stadgas i 4 § 6 mom. 
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4d§ 

Beviljas en arbetstagare invalidpension 
retroaktivt får en tid under vilken till honom 
betalts rehabiliteringspenning enligt lagen 
om rehabiliteringspenning ( 611191 ), skall 
från pensionen dras av rehabiliteringspennin
gen och pensionen betalas endast till den del 
den är större än den får samma tid betalda 
rehabiliteringspenningen. Denna beaktas 
likväl inte till den del den redan har dragits 
av från någon annan pension. Invalidpen
sion betalas inte retroaktivt får den tid under 
vilken till arbetstagaren har betalts rehabili
teringspenning enligt de lagar, det pensions
reglemente och cfe pensionsstadgor som 
nämns i 8 § 4 mom. 

Beviljas invalidpension retroaktivt, betalas 
pension inte får den tid under vilken arbets
tagaren har fått rehabiliteringspenning enligt 
en lag, ett pensionsreglemente eller en pen
sionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. eller 
enligt lagen om rehabiliteringspenning ( 611-
/91) eller ersättning får inkomstbortfall en
ligt rehabiliteringsstadgandena inom olycks
falls- eller trafikförsäkringen. 

4e§ 

Arbetstagaren har rätt att få ett förhands
beslut av vilket framgår om han uppfyller de 
i l mom. och sista meningen i 2 .. mom. 
nämnda villkoren för pensionering. Andring 
i beslutet får sökas på det sätt som stadgas i 
21 §. Förhandsbeslutet är bindande för pen
sionsanstalten, om därpå grundad pensions
ansökan görs inom nio månader eller inom 
en av arbetsgivaren och arbetstagaren av
talad längre tid från det beslutet vann laga 

kriajtd. · "d Il c.· "d · b l "d" n tvt ue 10rt1 spenston ut eta as t1 tgast 
från ingången av den månad som följer efter 
ansökan om pension eller fårhandsbeslut 
Pensionen kan av undantagsskäl betalas 
retroaktivt, dock får högst ett år före den 
månad som följer efter den då pensionen 
söktes. 

(upphävs) 

Individuell fortidspension utbetalas tidigast 
från ingången av den månad som följer efter 
ansökan om pension eller om fårhandsbeslut 
enligt 19 e §. Pensionen kan av undantags
skäl betalas retroaktivt, dock får högst ett år 
före den månad som följer efter den då 
pensionen söktes. 

4g§ 

Deltidspensionen skall indras, om arbets
tagaren inte längre uppfyller de villkor får 
pension som stadgas i 4 f§. Beviljas inva
lid- eller arbetslöshetspension for en tid får 
vilken deltidspension utbetalts, betraktas 
deltidspensionen som delbetalning på inva
lid- eller arbetslöshetspensionen. Om arbets-

Deltidspensionen skall indras, om arbets
tagaren inte längre uppfyller de villkor får 
pension som stadgas i 4 f§. Beviljas inva
lid- eller arbetslöshetspension for en tid for 
vilken deltidspension utbetalts, betraktas 
deltidspensionen som delbetalning på inva
lid- eller arbetslöshetspensionen. Om arbets-
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tagaren efter att ha fyllt 65 år fortsätter i 
deltidsarbete, omvandlas deltidspensionen 
utan hinder av vad som stadgas på annat 
ställe i denna lag till en lika stor ålderspen
sion. När arbetstagaren slutar att deltidsarbe
ta utbetalas den uppskjutna delen av ålders
pensionen förhöjd enligt 5 § 3 mom. och 
ökad med det belopp som avses i 5 § 
6mom. 

4"§ 
Innan pensionsanstalten fattar beslut om en 

invalidpension skall den vid behov se till att 
arbetstagarens möjli~heter till rehabilitering 
har klarlagts. A vs las en pensionsansökan 
skall pensionsanstalten, om så fordras, hän
visa arbetstagaren till ehabilitering eller 
andra tjänster som motsvarar hans rehabili
teringsbehov. 

Pensionsanstalten skall vidare iaktta vad 
som stadgas i lagen om rehabiliteringssam
arbete. 

4k§ 
En arbetstagare har rätt till rehabiliterings

penning för de kalendermånader under vilka 
han till följd av utbildnings som avses i 4 h 
§ är förhindrad att utföra sitt förvärvsarbete. 

Rehabiliteringspennin~ kan betalas också 
för tiden från rehabiliteringsbeslutet till 
rehabiliteringens början samt för tiden mel
lan skilda rehabiliteringsperioder. Härvid 
betalas rehabiliteringspenning likväl för 

Föreslagen lydelse 

tagaren efter att ha fyllt 65 år fortsätter i 
deltidsarbete, omvandlas deltidspensionen 
utan hinder av vad som stadgas på annat 
ställe i denna lag till en lika stor ålderspen
sion. När arbetstagaren slutar att deltidsarbe
ta utbetalas den uppskjutna delen av ålder
spensionen förhöjd enhgt 5 a § J mom. och 
ökad med det belopp som avses i 5 § 
6mom. 

Rehabiliteringstillägg 
4 j§ 

Om en arbetstagare på basis av pension
sanstaltens beslut i enlighet med 4 h § 
J mom. tillhandahålls rehabiliteringsunder
sökningar, utbildning som leder. till arbete 
eller ett yrke, arbetsträning eller medicinsk 
rehabilitering betalas ett rehabiliteringstil
lägg till rehabiliteringsstödet. Tillägget 
betalas också om motsvarande beslut har 
meddelats av någon annan pensionsanstalt 
som betalar grundpension enligt 8 § 4 mom. 
i form av rehabiliteringsstöd 

Rehabiliteringstillägg betalas likaså om ett 
beslut enligt J mom. gäller en arbetstazare 
som får invalidpension i någon annan jorm 
än såsom rehabiliteringsstöd 

Rehabiliteringstillägget är 33 procent av 
det enligt 8 § samordnade beloppet av reha
biliteringsstödet eller invalidpensionen. Det 
betalas för de kalendermånader under vilka 
rehabiliteringen pågår. 

Rehabiliteringspenning, 
rehabiliteringsunderstöd och 

rehabiliteringskostnader 

4k§ 
En arbetstagare som inte är invalidpen

sionstagare har rätt till rehabiliteringspen
ning för de kalendermånader under vilka 
han till följd av rehabilitering som avses i 
4 h § är förhindrad att utföra sitt förvärvs
arbete. 
Rehabiliteringspennin~ kan betalas också 

för tiden från rehabiliteringsbeslutet till 
rehabiliteringens början samt för tiden mel
lan skilda rehabiliteringsperioder. Härvid 
betalas rehabiliteringspenning likväl för 
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högst tre månader per kalenderår, så att 
tiden beräknas särskilt för vardera grunden. 

Föreslagen lydelse 

högst tre månader per kalenderår, så att 
tiden räknas särskilt för vardera grunden, om 
det inte för tryggande av att rehabiliteringen 
framskrider är motiverat att rehabiliterings
penning betalas för en längre tid 

4 l§ 
Får arbetstagaren grundpension under (upphävs) 

rehabiliteringstiden, skall till honom som 
pensionstillägg betalas en rehabiliterings-
penning som uppgår till l O procent av sum-
man av hans i l mom. angivna grundpen-
sioner samt folkpensionens basdel, tilläggs-
del och barntillägg. Folkpensionen jämte 
tillägg beaktas sådan den var då tiden för 
rehabiliteringspenningen började löpa. 

4 n§ .. 

Pensionsanstalten skall omedelbart under
rätta folkpensionsanstalten om sådana reha
biliteringsåtgärder och rehabiliteringspen
ningsbeslut som avses l 4 h §. 

Får en arbetstagare utöver rehabiliterings
penningen lön for samma tid, skall den del 
av rehabiliteringspenningen som svarar mot 
lönebeloppet betalas till arbetsgivaren. 

5 § 
Pensionsbelor.fet är för varje hel månad 

av den ttl pension berättigande 
tjänstgöringstiden 118 procent av den pen
sionsgrundande lönen och räknat från in
gången av det år under vilket arbetstagaren 
tyller 60 år 5/24 procent av den pensions
grundande lönen. Pensionsbeloppet är dock 
118 procent till den del i den till pension 
berättigande tiden medräknas i 6 a § l mom. 
avsedd återstående tid eller med stöd av 6 c 
§ l mom. sådana tid för vilken arbetsta~aren 
har uppburit heleffektiv pension. Skall 1 den 
till pension berättigande tjänstgöringstiden 

Andring får inte sökas i beslut som gäller 
rätt till rehabilitering enligt 4 h § eller till 
rehabliteringspenning enligt 4 k § 2 mom. 
och inte heller i beslut som gäller rehabilite
ringsunderstöd enligt prövning enligt 4 k § 
3 mom. och 4 l § 3 mom. 

Pensionsanstalten skall omedelbart under
rätta folkpensionsanstalten om sådana reha
biliteringsåtgärder och rehabiliteringspen
nin~sbeslut som avses i 4 h §. 

Far en arbetstagare utöver rehabiliterings
penningen lön för samma tid, skall den del 
av rehabiliteringspenningen som svarar mot 
lönebeloppet betalas till arbetsgivaren. 

5 § 
Pensionsbeloppet är 118 procent av den 

pensionsgrundande lönen 
l) för varje hel månad av den till pension 

berättigande tjänstgöringstiden, 
2) till den del återstående tid enligt 6 a § 

l mom. medräknas i den till pension berätti
gande tiden och 

3) till den del sådan tid för vilken arbets
tagaren har uppburit heleffektiv pension 
medräknas i den till {ens i on berättigande 
tiden med stöd av 6 c l mom. 

Det pensionsbelopp som uträknas enligt 
l mom. l punkten är dock 
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medräknas tid före den l juli 1962, är pen
sionens belopp dock till denna del för varje 
hel månad av den till pension berättigande 
tjänstgöringstiden 1112 procent av den pen
sionsgrundande lönen. 

.. 5 a§ 
Ar beloppet av på denna lag underställda 

arbetsförhållanden grundad, i enlighet med 5 
§ l mom. beräknad pension till arbetstagare, 
som är född före den l mars 1922 mindre 
än i denna P.aragraf avsett minimibelopp, 
förhöjes det ttll minimibeloppet. 

Skall såsom till pension berättigande 
tjänstegöringstid räknas tiden från och med 
den l JUli 1962 tills arbetstagaren fyller 65 
år, utgör pensionens minimibelopp 33 pro
cent av den pensionsgrundande lönens be
lopp, vilket procenttal höjes i enlighet med 
nedanstående tabell. I stället för den i 3 
mom. av ikraftträdelsestadgandet till lagen 
den 20 september 1974 angående ändring av 
lagen om pension för arbetstagare (749/74) 
nämnda födelsetidsgränsen den l juli 1922 
användes som födelsetidsgräns den l juli 
1926 och procenttalet 25 ändras enligt föl-

Föreslagen lydelse 

J) 5/24 procent från ingången av det år 
under vilket arbetstagaren fyller 60 år och 

2) J/12 procent till den del tid före den J 
juli J962 skall medräknas i tjänstgöringsti
den. 

Det pensionsbelopp som uträknas enligt 
J mom. 2 och 3 punkten är dock 

J) J/JO procent till den del återstående tid 
omfattar eller pension har uppburits för tid 
efter det att arbetstagaren fyllde 50 ar fram 
till det han fyller 60 år ocfz · 

2) J/J5 procent till den del återstående tid 
omfattar eller pension har uppburits för tid 
efter det att arbetstagaren fyllde 60 år. 

5a§ 
Börjar pensionen löpa senare än vid in

gången av månaden efter den under vilken 
arbetstagaren fvllde 65 år, höjs den enligt 
8 § samordnade pensionen med en procent 
för varje månad varmed begynnelsetidpunk
ten för pensionen uppslgutits. 

Beviljas pension enligt 4 § 2 mom. i för
tid, minskas pensionen med en halv procent 
för varje månad för vilken pensionen utbeta
las före ingången av den månad som följer 
efter den då pensionsåldern uppnås. Minsk
ningen beräknas på den enligt 8 § samord
nade pension som arbetstagaren har intjänat 
fram till begynnelsetidpunkten för pensionen. 
Om härvid det arbetsförhållande som ligger 
till grund för den icke i förtid beviljade 
pensionen upphör före uppnådd pension
sålder, fogas den pension som intjänats 
genom nämnda arbetsförhållande till ålder
spensionen så ändrad att den motsvarar 
arbetstagarens ålder vid begynnelsetidpunk
ten för den pension som beviljas på grund
valen härav. 

Med avvikelse från vad som stadgas i 
2 mom. minskas den förtida ålderspensionen 
för en arbetstagare som är född före år 
J937, beroende på födelseår, enligt följande 
procenttal: 
Födelseår Minskning i procent per månad 

J930 0,42 
J93J 0,43 
J932 0,44 
J933 0,46 
J934 0,47 
J935 0,48 
J936 0,49 
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j ande: 

År i stället fllr 33 % 
användes% 

1977-1978... 35 
1979-1981... 36 
1982 och därefter .. 37 

i stället fllr 25 % 
användes% 

27 
28 
29 

Utan hinder av vad som är stadgat i 2 
mom. utgör pensionens minimibelopp 38 
procent av den pensionsgrundande lönen, 
om arbetstagaren är född före den l 
november 1922 och pensionsfallet inträffat 
den l januari 1983 eller senare. 

Skall såsom till pension berättigande 
tjänstegöringstid inte räknas hela den i 2 
mom. nämnda tiden, utgör pernsionens mi
nimibelopp en proportionellt lika stor del av 
minimibeloppet enligt 2 eller 3 mom. som 
antalet fulla tjänstgöringsmånader efter den 
l juli 1962 ut~ör av det i den nämnda hela 
tjänstegöringstiden ingående antalet fulla 
månader. 

Har arbetstagare under ovan i 2 mom. 
nämnda tis stått i flera denna lag underställ
da arbetsförhållande, beräknas det i 2, 3 och 
4 mom. avsedda beloppet särskilt för vart 
och ett av dem, och såsom pensionens mi
nimibelopp anses summan av desa belopp. 

Social- och hälsovårdsministeriet må ut
färda närmare bestämmelser angående ut
räknandet av pensionens minimibelopp. 

Föreslagen lydelse 

5 b§ 

Beloppet av full invalidpension fastställs 
enligt 5 § l mom. och 5 a §. Delpensionen 
utgör hälften av full pension. 

Indragen invalidpension kan betalas ut i 
form av delpension även för kortare tid än 
ett år. Delpension kan betalas som full pen
sion under den rehabiliteringstid som avses i 
4 l§ 2 mom. 

Beloppet av full invalidpension fastställs 
enligt 5 § l - 3 mom. Delpensionen utgör 
hälften av full pension. 

Indragen invalidpension kan betalas ut i 
form av delpension även för kortare tid än 
ett år. Delpension kan betalas som full pen
sion under den rehabiliteringstid som avses i 
4 j § l och 2 mom. 
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6a§ 
Om arbetsförmågan har börjat innan 360 

dagar har förflutit efter att arbetsförhållandet 
upphörde, skall även tiden mellan arbetso
förmågans början och pensionsåldern (åter
stående tid) räknas såsom till pension be
rättigande tid när den invalidpension som 
beviljas på grund av detta arbetsförhållande 
fastställs. 

Vid beräknandet av de 360 dagar som 
avses i l mom. beaktas inte de dagar då 
arbetstagaren 

l) har haft studieledighet enligt lagen om 
studieledighet (273/79), 

2) har fått personligt stöd för frivillig 
yrkesinriktad vuxenbildning enligt lagen om 
utbildnings- och avgångsbidragsfonden 
(537/90), statstjänstemannalagen (755/86), 
grundskoletagen (476/83) eller gymnasieta
gen (477/83), 

3) har fått utbildningsstöd enligt la~en om 
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 
(763/90), 

4) har fått dagspenning enligt lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa; dock högst 
enligt det antal som motsvarar det i 26 § 
nämnda lag stadgade maximiantalet dagar 
för vilka kan betalas dagpenning avvägd 
enligt förtjänsten, 

5) har fått rehabiliteringspenning enligt en 
lag, ett pensionsreglemente eller en 
pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. 
eller enligt lagen om rehabiliteringsrenning 
eller ersättning för inkomstbortfal enligt 
rehabiliteringsstadgandena inom olycksfalls
eller trafikförsäkringen, eller 

6) har fått dagpenning enligt sjukförsäk
ringslagen (364/63) under de tre senaste åren 
innan sådan arbetsoförmåga som avses i 
denna lag börjande; med dessa dagar jäm
ställs dagar för vilka dagpenning hade be
talts om m te arbetstagaren hade fått i 2 7 § l 
mom. sjukförsäkringslagen angiven motsva
rande ersättning för arbetsoförmåga på 
grund av sjukdom, lyte eller skada med stöd 
av någon annan lag. 

Den återstående tiden räknas såsom till 
invalidpension berättigande tid även på 
grundval av ett sådant arbetsförhållande, 
efter vars upphörande arbetstagaren under en 
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6a§ 
Om arbetsoförmågan har börjat innan 360 

dagar har förflutit efter att arbetsförhållandet 
upphörde, skall även tiden mellan arbetso
förmågans början och pensionsåldern (åter
stående tid) räknas såsom till pension be
rättigande tid när den invalidpension som 
beviljas på grundval av detta arbetsförhållan
de fastställs. En förutsättning är dock att 
arbetstagaren under det år då arbetsoförmå
gan började och de omedelbart föregående 
tio kalenderåren i minst 12 månader har 
handhaft sådant förvärvsarbete som berätti
gar til{ grundpension enligt 8 § 4 mom. och 
skall försäkras i Finland När ovan nämnda 
tid om 12 månader räknas ut betraktas så
som till pension berättigande tid en sådan 
kalendermånad under vilken arbetstagaren 
har haft sådana inkomster som avses i lagen 
om pension för arbetstagare i kortvariga 
arbetsförhållanden, dock under förutsättning 
att inkomsterna för hela kalenderåret upp
går till minst det markbelopp som nämns i 
lagens 5 .Q 2 mom. En kalendermånad under 
vilken arbetstagaren har haft sådana inkom
ster som avses i lagen om pension för vissa 
konstnärer och redaktörer i arbetsförhållan
de beaktas på motsvarande sätt, om inkom
sterna för hela kalenderåret uppgår till 
minst det markbelopp som nämns i den 
sistnämnda lagens 3 j 2 mom. 

Den återstående tiden räknas såsom till 
invalidpension berättigande tid även på 
grundval av ett sådant arbetsförhållande efter 
vars upphörande arbetstagaren under en 
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högst nio år lång tid mellan den tidpunkt då 
de i l och 2 mom. avsedda 360 dagarna har 
fårflutit och den tidpunkt då arbetsofårmå
gan börjat har haft ett barn som är yngre än 
tre år och som avses i 4 § 5 mom. Härvid 
fårutsätts dock att 

Pensionslönen 

7 § 
Den pensionsgrundande lönen 

(pensionslönen) fastställs särskilt får varje 
arbetsfårhållande. Härvid beaktas dock inte 
tiden efter det att arbetstagaren har fyllt 65 
år och inte heller tid för vilken arbetstagaren 
har varit berättigad till heleffektiv pension 
som avses i 6 § l mom. Om ett arbetsfår
hållande har upphört enligt 2 § 5 mom., 
anses det dock vid tillämpningen av detta 
moment att arbetsfårhållandet har fortlöpt 
utan avbrott, ifall pensionens belopp blir 
större om det uträknas på detta sätt. Om 
arbetsförhållandet har avslutats före 
pensionsfallet utgör pensioslönen medeltalet 
per månad av de sammanlagda arbetsfår
tjänsterna under de kalenderår som valts 
nedan på detta moment stadgat sätt. Upphör 
arbetsfårhållandet vid pensionsfallet, beräk
nas pensionslönen på motsvarande sätt, dock 
utan att pensionsfallsåret räknas till den tid 
som arbetsfårhållandet har fortgått, om ar
betsförhållanet på så sätt beräknat fortgår 
åtminstone två kalenderår. De kalenderår 
vilkas .arbetsfårtjänst~r li~~er t~ll ~ru~d för 
beräknmgen av penstonslönen 1 ststnamnda 
fall väljs på basts av de enligt 9 § l mom. 
justerade genomsnittliga arbetsfårtjänsterna 
per månad enligt fåljande: 

l) om arbetsfårhållandet har fortgått under 
minst fyra kalenderår, beräknas pensionslö
nen på basis av de fyra sista kalenderåren så 
att av dessa lämnas obeaktade det år under 
vilket den genomsnittliga arbetsfårtjänsten 
per månad är lägst och det år under vilket 
sagda arbetsförtjänst är högst, 

2) om arbetsfårhållandet har fortgått under 
minst tre kalenderår, skall av dessa lämnas 
obeaktat det år under vilket den genomsnitt
liga arbetsförtjänsten J?er månad är lägst, 

3) vid valet av penstonslöneår enligt l och 
2 punkten skall det år då arbetsfårhållandet 

9 351236T 
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högst nio år lång tid mellan den tidpunkt då 
de i l och 2 mom. avsedda 360 dagarna har 
fårflutit och den tidpunkt då arbetsofårmå
gan börjat har haft ett barn som är yngre än 
tre år och som avses i 4 a § l mom. Härvid 
fårutsätts dock att 

Pensionslönen 

7 § 
Den pensionsgrundande lönen (pensionslö

nen) fastställs särskilt får varje arbetsfår
hållande. Pensionslönen räknas ut på arbets
förtjänsterna för de högst l O sista kalender
åren före det år då arbetsförhållandet upp
hörde (urvalsår). Det år då arbetsförhållan
det upphörde beaktas dock som ett urvalsår, 
om arbetsförhållandet har fortgått under 
högst tre kalenderår eller lie/a det år då 
arbetsförhållandet upphörde. Då pensionslö
nen räknas ut justeras arbetsförtjänsterna 
för urvalsåren enligt 9 §. 
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började dock inte beaktas, såvida arbetsfår
hållandet inte under nämnda kalenderår har 
fortgått minst sex månader; om tre kalender
år härvid återstår skall det år under vilket 
den genomsnittliga arbetsfårtjänsten per 
månad är lägst lämnas obeaktat, och om två 
kalenderår återstår, beräknas pensionslönen 
på basis av arbetsfårtjänsten under dessa 
kalenderår, 

4) om arbetsförhållandet har fortgått under 
två kalenderår, beräknas pensionslönen på 
basis av arbetsfårtjänsten under dessa kalen
derår, eller 

5) om arbetsförhållandet har fortgått under 
endast ett år, beräknas pensionslönen på 
basis av arbetsfårtjänsten under sagda år. 

Om det av arbetstagarens eller fårmånsta
garens uppgifter framgår att pensionslönen i 
arbetstagarens eller förmånslåtarens arbets
fårhållande som omfattas av denna lag, av 
något undantagsskäl som yppat sig högst tio 
år fåre pensionsfallet är lägre än hans i 
enlighet med 9 § justerade lön i samma 
arbetsförhållande, innan ett sådant skäl yp
pade sig, under så lång tid att den större 
lönen kunde anses såsom stabiliserad, och 
om denna omständighet har betydande in
verkan på pensionsskyddet, anses såsom 
pensionslön i detta arbetsfårhållande den 
genomsnittliga arbetsfårtjänst som han hade 
haft om nämnda skäl inte hade funnits. Det
ta moment skall också iakttas i fråga om en 
ändring i fårtjänstnivån som följer av ett 
undantagsskäl som har yppat sig tidigare än 
vad ovan sägs, om arbetstagaren eller får
månstagaren lämnar upplysningar som kan 
anses vara tillräckliga. Om det framgår att 
pensionslönen av något undantagsskäl på 
motsvarande sätt är högre än den stabilisera
de arbetsfårtjänst som avses ovan, kan pen
sionslönen sänkas på samma sätt. Utan hin
der av vad 2 § 3 och 4 mom. stadgar om ett 
arbetsfårhållande upphörande, anses arbets
fåröhållandet vid tillämpningen av detta mo
ment ha fortgått utan avbrott. Social- och 
hälsovårdsministeriet kan meddela närmare 
föreskrifter om tillämpningen av detta mo
ment. 

Om det i de kalenderår som avses i l 
mom. ingår sådan oavlönad särskild moder
skapsledighet, moderskaps- eller föräldrale
dighet eller vårdledighet som avses i 34 § 
lagen om arbetsavtal, uträknas den pensions-
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Då pensionslönen räknas ut beaktas inte 
de urvalsår och motsvarande inkomster 
under vilka medeltalet av inkomsterna un
derstiger 50 procent av medeltalet av arbets
förtjänsterna för samtliga urvalsår. De år 
som lämnas obeaktade på detta sätt kan 
dock utgöra högst en tredjedel av antalet 
urvals år. 
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grundande lönen med avvikelse från l mom. 
så att såsom kalenderår beaktas högst de 
fyra senaste av de kalenderår som inte inbe
griper oavlönad tid av nämnda slag. Om 
sådan oavlönad tid dock ingår i alla kalen
derår under arbetsförhållandet eller om inget 
av de kalenderår som valts ingår i de fyra 
senaste kalenderåren under ett arbetsförhål
lande, anses som pensionslön medeltalet av 
den fårtjänst som har erhållits på grundval 
av tid i arbete och som motsvarar den stabi
liserade fårtjänstnivån före arbetsförhållan
dets upphörande. Pensionslönen bestäms 
dock enligt fårutsättningarna i eller 2 mom., 
om den så beräknad är större. Pensions
skyddscentralen meddelar närmare anvis
ningar om tillämpningen av detta moment. 

Räknas den återstående tiden såsom pen
sionsberättigande tid på grundval av ett 
arbetsfårhållande som har fortgått kortare tid 
än sex månader, skall pensionslönen får den 
återstående tiden fastställas på grundval av 
arbetsförhållanden som avses i denna lag 
och som har fortgått under den tid om 360 
dagar som nämns i 6 a § och under året 
närmast före denna tidsperiod. Såsom pen
sionslön används härvid medeltalet per må
nad av de löner som bestäms enligt l mom. 
och som vägts med de pensionsberättigande 
tiderna får de arbetsförhållanden som har 
fortgått under nämnda tidsperiod, varvid av 
dessa arbetsförhållanden fulla månader inom 
tidsperioden beaktas såsom pensionsberätti
gande tid, dock sammanlagt högst tolv må
nader räknat från pensionsfallet Om arbets
tagaren under nämnda tid samtidigt har varit 
i två eller flera arbetsförhållanden som avses 
i denna lag, sammanräknas vid 
tillämpningen av detta moment pensionslö
nerna får dessa arbetsförhållanden under den 
pensionsberättigande tid som har pågått 
samtidigt. 

Arbetsfårtjänst som avses i denna r.aragraf 
bestäms enligt samma grunder som tillämpas 
vid fårskottsmnehållning av skatt. Semester
sättning som skall betalas vid ett arbetsfår
hållandes upphörande beaktas dock inte. Har 
ersättning får arbete avtalats att helt eller 
delvis utgå i form av betjäningsavgift eller 
frivilliga gåvor av allmänheten, anses genom 
dem erhållen inkomst såsom arbetsfårtjänst 
som avses i denna paragraf. Från arbetsfår
tjänsten får vart och ett kalenderår avdrags 
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Pensionslönen utgör medeltalet per månad 
av arbetsförtjänsternaför de kalenderår som 
har beaktats på ovan nämnt sätt. 

Då pensionslönen räknas ut beaktas dock 
inte tid för vilken arbetstagaren har varit 
berättigad till heleffektiv pension enligt 6 § 
l mom och inte 'heller tiden efter det att 
arbetstagaren har fyllt 65 år. Om ett arbets
förhållande har avslutats enligt 2 § 5 mom., 
anses det dock tid tillämpningen av denna 
paragraf att arbetsförhållandet har fortgått 
utan avbrott, ifall pensionens belopp blir 
större om det räknas ut på detta sätt. 
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dock vid tillämpningen av denna paragraf ett 
belopp som motsvarar det i 12 b § avsedda 
procenttal för arbetstagarnas pensionsavgift 
som fastställts för kalenderåret i fråga. 

Arbetsförtjänst som avses i 5 mom. min
skas dock mte på grund av arbetstagarnas 
pensionsavgift med mera än det relativa 
belopp med vilket den relativa ökningen av 
förtjänstnivån överskrider den relativa pri
sökningen räknat från det tredje kvartalet år 
1992 fram till utgången av det tredje kvarta
let av det kalenderår som föregått året för 
intjänande av nämnda arbetsförtjänst. Varje 
år avdrags dock minst det relativa belopp 
som fastställts för föregående kalenderår. 

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer 
för varje kalenderår en koefficient för det 
avdrag som avses i 5 och 6 mom. 

7a§ 
Familjepensionens storlek bestäms på basis 

av den ålderspension eller fulla invalidpen
sion enli~ minimivillkoren i denna lag som 
förmånslataren fick vid sin död. Fick för
månslåtaren inte sådan pension, uträcknas 
beloppet av pensionen som om sådan arbets
oförmåga hade begynt på dödsdagen som 
hade medfört rätt till full invalidpension, om 
inte förmånstagaren visar något annat. När 
familjepensionens belopp räknas ut beaktas 
dock inte tillägg enligt 7 c § eller avdrag 
enligt 8 §. 

Efterlevandepensionens belopp är, såvida 
inte något annat följer av 5 mom. eller av 8 
eller 8 c - 8 f§, 

6/12 av förmånslåtarens pension, om för
månstagare är den efterlevande maken en
sam eller den efterlevande och ett barn, 

5112 av förmånslåtarens pension, om för
månstagare är den efterlevande och två barn 

3112 av förmånslåtarens pension, om för
månstagare är den efterlevande och tre barn, 
samt 

2/12 av förmånslåtarens pension, om för
månstagare är den efterlevande och fYra 
eller flera barn. 

Det sammanlagda beloppet av barnpensio
nerna är, såvida inte något annat följer av 8 
§, 

4/12 av förmånslåtarens pension, om det 
finns ett barn, 
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Social- och hälsovårdsministeriet fastställer 
för varje kalenderår en koefficient för det 
avdrag som avses i 5 och 6 mom. 

7a§ 
Då pensionslönen räknas ut avdras från 

arbetsförtjänsten för vart och ett urvalsar ett 
belopp som motsvarar det i 12 b § avsedda 
procenttal för arbetstagarnas pensionsavgift 
som fastställts för kalenderåret i fråga. 

Arbetsförtjänsten minskas dock inte på 
grund av arbetstagarnas pensionsavgift med 
mera än det relativa belopp med vilket den 
relativa ökningen av förtjänstnivån översti
ger den relativa prisökningen räknat från 
det tredje kvartalet år 1992 fram till utgång
en av det tredje kvartalet av det kalenderår 
som föregått året för intjänande av nämnda 
arbetsförtjänst. Varje år avdras dock minst 
det relativa belopp som fastställts för före
gående kalenderår. 
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7/12 av förmånslåtarens pension, om bar
nen är två, 

9112 av förmånslåtarens pension, om bar
nen är tre, samt 

l 0/12 av förmånslåtarens pension, om 
barnen är fyra eller flera. 

Det sammanlagda beloppet av barnpensio
nerna fördelas j~nt mellan de barn som är 
förmånstagare. Ar förmånstagarna barn som 
saknar båda föräldrarna, läggs till det sam
manlagda beloppet av barnpensionerna 2/12 
av vardera förmånslåtarens pension var för 
sig, om inte efterlevande- och barnpensio
nerna tillsammans överstiger beloppet av 
förmånslåtarens pension. Får ett barn barns
pension efter någon annan förmånslåtare än 
sin förälder, bestäms tillägghet enligt de av 
förmånslåtamas pensioner på grundval av 
vilka ett föräldralöst barn f'ar sin barnpen
sion. Tillägget fördelas jämnt mellan de 
nämnda föräldralösa barnen. 

storleken av familjepensionen för en tidi
gare make till förmånslåtaren fastställs så att 
dess andel av den efterlevandepension som 
har räknats ut enligt 2 mom. blir lika stor 
som 60 procent av det underhållsbidrag som 
förmånslåtaren har betalt till sin tidigare 
make utgör ay förmånslåtarens pension en
ligt l mom. Ar också en efterlevande make 
förmånstagare, uppgår det sammanlagda 
beloppet av tidigare makars familjepensioner 
dock till högst hälften av efterlevandepensio
nen. Det sammanlagda beloppet dras av från 
efterlevandepensionen och fördelas mellan 
de tidigare makarna i samma förhållande 
som underhållsbidragen. 

Om antalet förmånstagare förändras eller 
om det barn som är förmånstagare blir för
äldralöst på det sätt som avses i 3 mom., 
justeras familjepensionens belopp och för
delningen av pensionen mellan förmånsta
gama vid ingangen av månaden efter för
ändringen. 

7b§ 
Annan pension än deltidspension höjs med 

ett arbetspensionstillägg om arbetstagaren 
har fått 

l) dagpenning avvägt enligt förtjänsten 
med stöd av lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa, 

2) förtjänststöd enligt lagen om 
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, 
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Social- och hälsovårdsministeriet faststäl
ler för varje kalenderår en koefficient för det 
avdrag som avses i l och 2 mom. 

7b§ 

Räknas den återstående tiden såsom pen
sionsberättigande tid på grundval av ett 
arbetsförhållande som har fortgått kortare 
tid än sex månader, skall pensionslönen för 
den återstående tiden fastställas på grundval 
av arbetsförhållanden som avses i denna lag 
och som har fortgått under den tid om 360 
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3) personligt stöd för frivillig yrkesinriktad 
vuxenutbildnmg enligt lagen om utbildnings
och avgångsbidragsfonden, statsjänstemanna
lagen, grundskolelagen eller gymnasielagen, 
eller 

4) rehabiliteringspenning enligt de lagar, 
det pensionsreglemente eller de pensions
stadgor som nämns i 8 § 4 mom. i denna 
lag eller enligt lagen om rehabiliteringspen
nin~ eller ersättning för inkomstbortfall 
enhgt rehabiliteringsstadgandena inom 
olycKsfalls- eller trafikförsäkringen, dock 
inte om rehabiliteringspenningen har betalts 
som tillägg till pensionen. 

I l mom. nämnd förmån berättigar inte till 
arbetspensionstillägg, om förmånen har 
betalts 

l) för tiden före ingången av det kalender
år under vilket arbetstagaren har fyllt 23 år, 

2) för tiden före det kalenderår under 
vilket arbetstagaren första gången har varit i 
tjänste- eller arbetsförhållande eller i före
tagarverksamhet som berättigar till pension 
enligt en lag, ett pensionsreglemente eller en 
pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom., 
eller för det nämnda kalenderåret, 

3) för det kalenderår under vilket arbets
tagaren har varit i tjänste- eller arbetsför
hållande eller i företagarverksamhet som 
omfattas av en lag, ett pensionsreglemente 
eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 
mom., om inte arbetstagaren under samma 
kalenderår har intjänat lön som avses i lagen 
om pension för arbetstagare i kortvartga 
arbetsförhållanden till minst det gränsbelopp 
som avses i 5 § 2 mom. i nämnda lag, eller 

4) för det år under vilket pensionsfallet 
inträffar. 

Arbetspensionstillägghet beräknas så att 
pensionens belopp multipliceras med det 
antal månader för vilka en i l mom. nämnd 
förmån har betalts (förrnånsmånader), var
efter produkten divideras med det tal som 
erhålls då antalet förrnånsmånader subtrahe
ras från antalet sådana fulla månader som 
ingår i tiden från det arbetstagaren har fyllt 
23 år, dock tidigast räknat från den l JUli 
1962, tills han uppnår 65 års ålder. 
Förmånsmånaderna bestäms särskilt för varje 
förrnånsslag såsom fulla månader på basis 
av det sammanlagda antalet sådana dagar, 
för vilka arbetstagaren har uppburit förmån 
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dagar som nämns i 6 a § och under året 
närmast före denna tidsperiod. Såsom pen
sionslön används härvid medeltalet per må
nad av de löner som bestäms enligt 7 § och 
som vägts med de pensionsberättigande 
tiderna för de arbetsförhållanden som har 
fortgått under nämnda tidsperiod, varvid av 
dessa arbetsförhållanden fulla månader 
inom tidsperioden beaktas såsom pensions
berättiF;ande tid, dock sammanlagt högst 
tolv manader räknat från pensionsfall et. 

Om arbetstagaren under den tid som 
nämns i l mom. samtidigt har varit i två 
eller flera arbetsförhållanden som avses i 
denna lag, sammanräknas vid tillämpningen 
av denna paragraf pensionslönerna för des
sa arbetsjörhållanden under den pensionsbe
rättigande tid som har pågått samtidigt. 
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som enligt l mom. berättigar till arbetspen
sionstillägg. Då förmånsmånaderna bestäms, 
används som divisor för dagarna beträffande 
varje förmånsslag det antal för vilka för
månen i genomsnitt högst kan betalas per 
månad. 

I fråga om en arbetstagare som har för
kortad arbetsdag enligt 18 § lagen om ut
komstskydd för arbetslösa och som har mot
tagit deltidsarbete enligt lagens 19 § används 
såsom antal arbetslöshetsdagar det antal 
fulla dagpenningar som motsvarar de upp
burna dagpenningarna. 

.. 7 c§ 
Ar ålders- eller invalidpensionstagare född 

före den l januari 1939 och har denne eller 
dennes make sådant i 4 § 5 mom. avsett 
barn under 18 år, vilket vore berättigat till 
familjepension efter pensionstagaren, lägges 
till pensionen ett barntillägg. 

Är pensionstagaren född före den l januari 
1920, utgör barntillägget för ~tt barn 20 
procent av pensionens belopp. Ar l?ension
stagaren född efter ovan sagda ttdpunkt, 
minskas procenttalet 20 med ett för vart år, 
med vilket pensionstagarens födelseår över
stiger år 1919. F ör två eller flera barn utgår 
barntillägget med dubbla beloppet. 

Förändras antalet till barntillägg berätti
~ande barn, verkställes därav föranledd 
Justering av pensionen från ingången av den 
utbetalninsperiod, som följer närmast efter 
förändringen. 
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7c§ 
Om det i de kalenderår som avses i 7 .9 

ingår sådan oavlönad särski{d 
moderskapsledighet, moderskaps- eller för
äldraledighet eller vårdledighet som avses i 
34 § lagen om arbetsavtal, uträknas den 
pensionsgrundande lönen med avvikelse från 
7 § så att såsom kalenderår beaktas högst 
de tio sista av de kalenderår som inte inbe
griper oavlönad tid av nämnda slag. 

Om sådan oavlönad tid som avses i 
l mom. dock ingår i alla kalenderår under 
arbetsförhållandet eller om inget av de ka
lenderår som valts ingår i de tio sista kalen
deråren under ett arbetsförhållande, anses 
som pensionslön medeltalet av de inkomster 
som har erhållits på grundval av tid i arbete 
och som motsvarar den stabiliserade 
inkomstnivån före arbetsförhållandets upp
hörande. 

Pensionslönen bestäms dock enligt förut
sättningarna i 7 eller 7 d §, ifall den blir 
större om den räknas ut på detta sätt. 

Pensionsskyddscentralen meddelar närmare 
anvisningar om tillämpningen av denna 
paragraf. 

7d§ 
Om det av arbetstagarens eller förmånsta

garens uppgifter framgår att pensionslönen i 
arbetstagarens eller förmånslåtarens arbets
förhållande som omfattas av denna lag, av 
något undantagsskäl som yppat sig högst tio 
år före pensionsfallet är lägre än hans i 
enlighet med 9 § justerade pensionslön i 
samma arbetsförhållande, innan ett sådant 



72 

Gällande lydelse 

RP 118/1995 rd 

Föreslagen lydelse 

skäl yppade sig, under så lång tid att den 
större lönen kunde anses såsom stabiliserad, 
och om denna omständighet har en inverkan 
om minst 20 procent på pensionsskyddet, 
anses såsom pensionslön i detta arbetsför
hållande den genomsnittliga arbetsförtjänst 
som arbetstagaren hade haft om nämnda 
skäl inte hade funnits. 

Om arbetstagaren eller förmånstagaren 
lämnar upplysningar som kan anses vara 
tillräckliga, skall l mom. iakttas även om 
undantagsskälet har yppat sig tidigare än tio 
år före pensionsfallet. 

Om det framgår att pensionslönen av nå
got undantagsskäl på det sätt som aves i 
l mom. är högre än den stabiliserade ar
betsförtjänsten, kan pensionslönen sänkas på 
samma sätt. 

Utan hinder av vad 2 § 3 och 4 mom. 
stadgar om ett arbetsförhållandes upphöran
de på grund av en förändring i arbetstiden, 
anses arbetsförhållandet i fråga vid tillämp
ningen av denna paragraf ha fortgått utan 
avbrott. 

Social- och hälsovårdsministeriet kan med
dela närmare föreskrifter om tillämpningen 
av denna paragraf 

7 e§ 
Då pensionslönen räknas ut bestäms ar

betsförtjänsten enligt samma grunder som 
tillämpas vid förskottsinnehållning av skatt, 
dock så att semesterersättning som skall 
betalas då ett arbetsförhållande upphör inte 
beaktas. 

När pensionsskydd ordnas för arbete 
utomlands och när pensionslönen räknas ut 
skall dock såsom arbetsförtjänst som ligger 
till grund för pensionen anses sådan lön 
som skulle betalas för motsvarande arbete i 
Finland eller lön som annars kan anses 
motsvara arbetet. 

Har ersättning {ör arbete avtalats att helt 
eller delvis betafas i form av betjäningsav
gift eller frivilliga gåvor av allmänheten, 
anses genom dem erhållen inkomst såsom 
arbetsförtjänst som avses i denna paragraf 

Arbetspensionstillägg 

7 f§ 
Annan pension än deltidspension höjs med 
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ett arbetspensionstillägg, om arbetstagaren 
har fått 

l) dagpenning avvägd enligt förtjänsten 
med stöd av lagen om utkomstskydd {ör 
arbetslösa antingen såsom löntagare enligt 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller 
såsom i l a § l mom. l - 3 punkten lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa avsedd per
son som idkar företagsverksamhet, 

2) förtjänststöd enligt lagen om arbets
kraftspolitisk vuxenutbildning, 

3) personligt stöd för frivillig yrkesinriktad 
vuxenutbildning enligt {agen om utbildnings
och avgångsbidrags/anden, 
statstjänstemannalagen, grundskole/agen 
eller gymnasielagen eller 

4) rehabiliteringspenning enligt en lag, ett 
pensionsreglemente eller en pensionsstadga 
som nämns i 8 § 4 mom. eller enligt lagen 
om rehabiliteringspenning eller ersättning 
för inkomstbortfall enligt rehabiliteringsstad
gandena inom olycksfalls- eller trafikförsäk
ringen, dock inte om rehabiliteringspenning
en har betalts som tillägg till pensionen. 

I l mom. nämnd förmån berättigar inte till 
arbetspensionstillägg, om förmånen har 
betalts 

l) för tiden före ingången av det kalender
år under vilket arbetstagaren har fyllt 23 år, 

2) för tiden före det kalenderår under 
vilket arbetstagaren första gången har varit 
i tjänste- eller arbetsförhållande eller i före
tagarverksamhet som berättigar till pension 
enligt en lag, ett pensionsreglemente eller en 
pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom., 
eller för det nämnda kalenderåret, 

3) för det kalenderår under vilket arbets
tagaren har varit i tjänste- eller arbetsför
hållande eller i företagarverksamhet som 
omfattas av en lag, ett pensionsreglemente 
eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 
4 mom., om inte arbetstagaren under sam

ma kalenderår har intjänat lön som avses i 
lagen om pension för arbetstagare i kortva
riga arbetsförhållanden till minst det gräns
belopp som avses i 5 § 2 mom. i nämnda 
lag eller 

4) för det år under vilket pensionsfallet 
inträffar. 

Arbetspensionstillägget beräknas så att 
pensionens belcpp multipliceras med det 
antal månader jör vilka en i l mom. nämnd 
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förmån har betalts (förmånsmånader), var
efter produkten divideras med det tal som 
erhålls då antalet förmånsmånader subtra
heras från antalet sådana fulla månader 
som ingår i tiden från det arbetstagaren har 
fyllt 23 år, dock tidigast räknat från den l 
juli 1962, tills han uppnår 65 års ålder. 
Förmånsmånaderna bestäms särskilt för 
varje förmånsslag såsom fulla månader på 
basis av det sammanlagda antalet sådana 
dagar för vilka arbetstagaren har uppburit 
förmån som enligt l mom. berättigar till 
arbetspensionstillägg. Då förmånsmånader
na bestäms, används som divisor för dagar
na beträffande varje förmånsslag det antal 
dagar för vilka förmånen i genomsnitt högst 
kan betalas per månad. 

I fråga om en arbetstagare som har fått 
jämkad arbetslöshetsdagpenning enligt 17 § 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa an
vänds såsom antal arbetslöshetsdagar det 
antal fulla dagar som motsvarar de uppbur
na dagpenningarna. Samma förfarande skall 
iakttas om någon annan förmån som nämns 
i l mom. har betalts yå något annat sätt än 
såsom motsvarande jul! dagpenning. 

Barntillägg 
.. 7 g§ 
Ar en ålders- eller invalidpensionstagare 

född före den l januari 1939 och har denne 
eller dennes make ett sådant i 4 a § l mom. 
avsett barn under 18 år, vilket vore berätti
gat till familjepension efter pensionstagaren, 
läggs till pensionen ett barntillägg. 

Ar pensionstagaren född före den l janua
ri 1920, utgör barntillägget för ~tt barn 20 
procent av pensionens belopp. Ar pension
stagaren född efter ovan nämnda tidpunkt, 
minskas procenttalet 20 med ett för vart år, 
med vilket pensionstagarens födelseår över
stiger år 1919. För två eller flera barn ut
gör barntillägget det dubbla beloppet. 

Förändras antalet till barntillägg berätti
gande barn, verkställs därav föranledd jus
tering av pensionen vid ingången av den 
utbetalningsperiod som följer närmast efter 
förändringen. 
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Familjepensionens belopp 

7h§ 
Familjepensionens storlek bestäms på 

basis av den ålderspension eller fulla m
validpension enligt minimivillkoren i denna 
lag som förmånslåtaren fick vid sin död. 
Fick förmånslåtaren inte sådan pension, 
uträknas beloppet av pensionen som om 
sådan arbetsoförmåga hade begynt få döds
dagen som hade medfört rätt tillful invalid
pension, om inte förmånstagaren visar något 
annat. När familjepensionens belopp räknas 
ut beaktas dock inte tillägg enligt 7 g § eller 
avdrag enligt 8 §. 
Efterlevandepensionens belopp är, såvida 
inte något annat följer av 5 mom. eller av 8 
eller 8 c - 8 f§, 

6/12 av förmånslåtarens pension, om för
månstagare är den efterlevande maken en
sam eller den efterlevande och ett barn, 

5112 av förmånslåtarens pension, om för
månstagare är den efterlevande och två 
barn, 

3/12 av förmånslåtarens pension, om för
månstagare är den efterlevande och tre 
barn, samt 

2112 av förmånslåtarens pension, om för
månstagare är den efterlevande och fyra 
eller flera barn. 

Det sammanlagda beloppet av barnpensio
nerna är, såvida inte nagot annat följer av 
8 §, 

4/12 av förmånslåtarens pension, om det 
finns ett barn, 

7/12 av förmånslåtarens pension, om bar
nen är två, 

9/12 av förmånslåtarens pension, om bar
nen är tre, samt 

10112 av förmånslåtarens pension, om 
barnen är fyra eller flera. 

Det sammanlagda beloppet av barnpensio
nerna fördelas jqmnt mellan de barn som är 
förmånstagare. Ar förmånstagarna barn som 
saknar båda föräldrarna, läggs till det sam
manlagda beloppet av barnpensionerna 2/12 
av vardera förmånslåtarens pension var för 
sig, om inte efterlevande- och barnpensio
nerna tillsammans överstiffer beloppet av 
förmånslåtarens pension. Far ett barn barn
pension efter någon annan förmånslåtare än 
sin förälder, bestäms tillägget enligt de av 
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Samordning och pensionsjämkning 

8 § 
Om ålder- eller invalidpension enligt de i 

denna lag stadgade minimivillkoren eller, då 
arbetstagaren dessutom f'ar på lagen om 
olycksfallsfårsäkring (608/48) baserad dag
penning eller olyckfalls_pension, med stöd av 
trafikförsäkringslagen (279/59) på grund av 
egen skada beviljad fortlöpande ersättning, 
med stöd av lagen om rehabilitering som 
ersätts enligt olycksfallsförsäkringslagen 
(625/91) eller lagen om rehabilitering som 
ersätts enligt lagen om trafikfårsäkring 
(626/91) beviljad ersättning får inkomstbort
fall, med stöd av lagen om skada, ådragen i 
militartjänst beviljad livränta eller nedan i 4 
mom. nämnd grundpension eller annan där
med jämförbar, på arbets- eller tjänstefår
hållande grundad pension, det sammanlagda 
beloJ?pet av dessa prestationer överskrider 
den 1 2 mom. stadgade samordningsgränsen, 
avdras från ålders- eller invalidpensionen 
enligt denna lag ett belopp, som utgör en 
lika stor del av den överskjutande delen, 
som pensionen enligt de i denna lag stad-
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förmånslåtarnas pensioner på grundval av 
vilka ett föräldralöst barn får sin barnpen
sion. Tillägget fördelas jämnt mellan de 
nämnda föräldralösa barnen 

Storleken av familjepensionen för en tidi
gare make till förmånslåtaren fastställs så 
att dess andel av den efterlevandepension 
som har räknats ut enligt 2 mom. blir lika 
stor som 60 procent av det underhållsbidrag 
som förmånslåtaren har betalt till sin tidiga
re make utgör GY, förmånslåtarens pension 
enligt l mom. Ar också en efterlevande 
make förmånstagare, uppgår det samman
lagda beloppet av tidigare makars familje
pensioner dock till högst hälften av efter
levandepensionen. Det sammanlagda belop
pet dras av från efterlevandepensionen och 
fördelas mellan de tidigare makarna i sam
ma förhållande som underhållsbidragen. 

Om antalet förmånstagare förändras eller 
om det barn som är förmånstagare blir för
äldralöst på det sätt som avses i 3 mom., 
justeras jami/jepensionens belopp och för
delningen av pensionen mellan förmånsta
garna vid ingången av månaden efter för
ändringen. 

Samordning och pensionsjämkning 

8 § 
Om ålders- eller invalidJ?ension enligt de i 

denna lag stadgade minimtvillkoren el1er, då 
arbetstagaren dessutom får på lagen om 
olycksfallsfårsäkring (608/48) baserad dag
penning eller olycksfallspension, med stöd 
av trafikfårsäkringsla~en (279/59) på grund 
av egen skada bevilJad fortlöpande ersätt
ning, med stöd av lagen om rehabilitering 
som ersätts enligt lagen om olycksfallsfår
säkring ( 625/91) eller lagen om rehabilite
ring som ersätts enligt lagen om trafikfår
säkring (626/91) beviljad ersättning får 
inkomstbortfall, med stöd av lagen om ska
da, ådragen i militärtjänst beviljad livränta 
eller nedan i 4 mom. nämnd grundpension 
eller annan därmed jämförbar, på arbets
eller tjänstefårhållande grundad pension, det 
sammanlagda beloppet av dessa prestationer 
överskrider den i 2 mom. stadgade samord
ninf?;sgränsen, avdras från ålders- eller in
validpensionen enligt denna lag ett belopp, 
som utgör en lika stor del av den överskju
tande delen som pensionen enligt de i denna 
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gade minimivilkoren utgör av samtliga 
grundpensioner. Om ålderspensionen enligt 
5 § 3 mom. beviljas från en senare tidpunKt 
än ingången av månaden efter den då pen
sionsåldern nås, fårrättas samordningen då 
arbetstagaren når den ålder som berättigar 
till ålderspension. 

Om det sammanlagda beloJ?pet av en fa
miljepension som betalas enhgt minimivill
koren i denna lag, någon annan familjepen
sion som motsvarar de grundpensioner som 
avses i 4 mom. eller en familJepension eller 
fortlöpande ersättning som motsvarar någon 
annan pension eller förtlapande ersättmng 
som avses i l mom., i de fall då pensionerna 
eller ersättningarna har beviljas fårmånsta
garna med anledning av den och samma 
förmånslåtarens död, överskrider samord
ningsgränsen, skall från den pension som 
betalas enligt ~enna lag dras av ett belopp 
som utgör en hka stor del av det överskju
tande beloppet som den familjepension som 
betalas enligt i denna lag stadgade minimi
villkor utgör av alla de familjepensioner som 
motsvarar de grundpensioner som avses i 4 
mom. Härvid beaktas dock inte får viss tid 
beviljade förhöjningar som ingår i en pen
sion eller i en förtlöpande ersättning. Sa
mordningsgränsen är 60 procent av den i 
enlighet med 2 och 3 mom. uträknade sa
mordpin&sgrunden ~?r ~en pension . som 
förmanslataren har ratt till och som hgger 
till grund får familjepensionen, minskat får 
varje barn som är fårmånstagare med 
grundbeloppet av barnpensionen enligt fa
miljepenslonslagen samt, om också en efter
levande make är fårmånstagare enligt denna 
lag, med beloppet av basdelen av efterle
vandepensionen enligt familjepensionslagen. 
Som avdrag beaktas dock inte mer än 30 
procent av samordningsgrunden. Då en tidi
gare make till förmånslåtaren f'ar pension i 
stället får den efterlevande maken, avdras 
beloppet av basdelen av efterlevandepensio
nen enligt familjepensionslagen inte vid 
samordningen. Om beloppet av den familje
pension som har räknats ut enligt 7 a § på 
basis av antalet fårmånstagare är mindre än 
förmånslåtarens pension, sänks de nämnda 
procentsatserna 1 motsvarande grad. Den 
samordnade familjepension fårdelas mellan 
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lag stadgade minimivillkoren utgör av samt
liga grundpensioner. Om ålderspensionen 
enligt 5 a§ J mom. beviljas från en senare 
tidpunkt än ingången av månaden efter den 
då pensionsåldern nås, fårrättas samordning
en då arbetstagaren når den ålder som be
rättigar till ålderspension. 

Om det sammanlagda beloppet av en fa
miljepension son betalas enligt minimivillko
ren i denna lag, någon annan familjepension 
som motsvarar en grundpension som avses i 
4 mom. eller en familjepension eller fortlö
pande ersättning som motsvarar någon annan 
pension eller fortlöpande ersättning som 
avses i l mom., i de fall då pensionerna 
eller ersättningarna har beviljats fårmånsta
garna med anledning av en och samma för
månslåtares död, överskrider samordnings
gränsen, skall från den pension som betalas 
enligt denna lag dras av ett belopp som 
utgör en lika stor del av det överskjutande 
beloppet som den familjepension som beta
las enligt i denna lag stadgade minimivillkor 
utgör av alla de familjepensioner som mot
svarar de grundpensioner som avses i 
4 mom. Härvid beaktas dock inte får viss tid 
beviljade fårhöjningar som ingår i en pen
sion eller i en fortlöpande ersättning. Sa
mordningsgränsen är 60 procent av den i 
enlighet med 2 och 3 mom. uträknade sa
mordningsgrunden får den pension som 
förmånslåtaren har rätt till och som ligger 
till grund får familjepensionen, minskat fur 
varje barn som är fårmånstagare med ~rund
beloppet av barnpensionen enligt familJepen
sionslagen samt, om också en efterlevande 
make är fårmånstagare enligt denna lag, 
med beloppet av basdelen av efterlevande
pensionen enligt familjepensionslagen. Som 
avdrag beaktas dock inte mer än 30 procent 
av samordningsgrunden. Då en tidigare 
make till förmånslåtaren får familjepension i 
stället får den efterlevande maken, avdras 
beloppet av basdelen av efterlevandepensio
nen enligt familjepensionslagen inte vid 
samordningen. Om beloppet av den familje
pension som har räknats ut enligt 7 h § på 
basis av antalet fårmånstagare är mindre än 
förmånslåtarens pension, sänks de nämnda 
procentsatserna 1 motsvarande grad. Den 
samordnade familjepensionen fårdelas mel-
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förmånstagarna enligt de tal som nämns i 7 
a§ 

8d§ 
Vid pensionsjämkningen minskas den 

efterlevandepenston som har fastställts enligt 
7 a och 8 §§, om den efterlevande makens i 
8 c § nämnda pensioner som grundar sig på 
förvärvsarbete överstiger pensionsjämknings
grunden. Denna är 255mark per månad, om 
förmånslåtrens enligt 7 a § l mom. beräk
nade pension och pension enligt de lagar, 
pensiosstadgor eller pensionsreglementen 
som nämns i 8 § 4 mom. eller andra med 
dem jämförbara pensioner som grundar sig 
på arbets- eller tjänsteförhållande tillsam
mans överstiger nämnda belopp. Pensions
jämkningsgrunden utgörs av det samman
lagda beloppet av de nämnda pensionerna, 
om detta belopp överstiger 127,50 men inte 
255 mark. I övriga fall är grunden 127,50 
mark. Om pensionsjämkning första gången 
förrättas före 2004, uppgår pensionsjämk
ningsgrunden 1990 i stället för255mark till 
348 mark, från vilket belopp dras av 6,64 
mark varje följande år. 

9§ 
Pensionsskyddet bindes vid landets löne

nivå. För detta ändamål fastställer social
och hälsovårdsministeriet för ettvart kalen
derår ett löneindextal med iakttagande av 
medeltalet för de i löne- och prisnivån in
träffande allmänna förändringarna. På det 
sätt ändring av löneindextalet, förutsätter 
justeras, då pension beviljas eller då 
samordning av pensioner förrättas ånyo, den 
pensionsgrundande lönen och därefter pen
sionens belopp kalenderårsvis i enlighet med 
av ministeriet utfärdade anvisningar. 
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lan förmånstagarna enligt de tal som nämns 
i 7 h§. 

8 d§ 
Vid pensionsjämkningen minskas den 

efterlevandepensiOn som har fastställts enligt 
7 h och 8 §§, om den efterlevande makens i 
8 c § nämnda pensioner som grundar sig på 
förvärvsarbete överstiger pensionsjärnknings
grunden. Denna är 255mark per månad, om 
förmånslåtarens enligt 7 h § l mom. beräk
nade pension och pension enligt de lagar, 
pensionsstadgor eller pensionsreglementen 
som nämns 1 8 § 4 mom. eller andra med 
dem jämförbara pensioner som grundar sig 
på arbets- eller tjänsteförhållande tillsam
mans överstiger nämnda belopp. Pensions
jämkningsgrunden utgörs av det sammanlag
da beloppet av de nämnda pensionerna, om 
detta belopp överstiger 127,50 men inte 255 
mark. I övriga fall är grunden 127,50 mark. 
Om pensionsjämkning första gången för
rättas före år 2004, uppgår pensionsjämk
ningsgrunden år 1990 i stället för 255 mark 
till 348 mark, från vilket belopp dras av 
6,64 mark varje följande år. 

Indexjustering 

9 § 
Pensionsskyddet binds vid förändringen i 

landets löne- och prisnivå så som närmare 
stadgas genom förordning. För detta ända
mål fastställer social- och hälsovårdsminis
teriet indextal för varje kalenderår. När 
dessa fastställs, avdras från förändringen i 
lönenivån ett belopp som motsvarar föränd
ringen i procenttalet för arbetstagarnas 
pensionsavgift enligt 12 b § vid ingången av 
föregående kalenderår. 

Fram till utgången av det kalenderår då 
arbetstagaren fyller eller förmånslåtaren 
skulle ha fyllt 65 år binds pensionsskyddet 
vid ett index där vägningskoefficienten för 
förändringen i lönenivån är O, 5 och 
vägningskoefficienten för förändringen i 
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prisnivån 0,5. För tiden efter detta används 
ett index där vägningskoefficienten för för
ändringen i lönenivån är 0,2 och vägnings
koefficienten för förändringen i prisnivån 
0,8. 

På det sätt en ändring av indextalen förut
sätter justeras, då pension beviljas eller då 
samordning av pensioner förrättas på nytt, 
pensionslönen och därefter pensionens be
lopp kalenderårsvis så som närmare bestäms 
genom social- och hälsovårdsministeriets 
beslut. 

10 a§ 

Om utredningen av arbetsförhållandet 
gäller ett ärende som pensionsskyddscentra
len enligt l § 5 mom. skall avgöra, med
delar pensiosskyddscentralen ett beslut om 
avses t l mom. 

12 § 
Pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar får 

pensionerna och rehabiliteringspenningen 
bestäms och pensionsanstalternas omkost
nader får pensionerna och rehabiliterings
penningen fårdelas mellan pensionsanstal
terna, om dessa inte har kommit överens om 
något annat, enligt följande: 

2) får invalidpension som beviljas med 
tillämpning av 6 a §, får halva beloppet av 
sådan arbetslöshetspension som har beviljats 
med tillämpning av 6 a § {'å ett arbetsfår
hållande som har pågått mmst fem år, får 
familjepension till grund får vilken ligger 
formanslåtarens invalidpension, beräknad 
med tillämpning av 6 a §, till den del den 
utbetalts får en tid före utgången av den 
månad under vilken förmånslåtaren skulle ha 
nått pensionsåldern, i dessa pensioner även 
inbegripet en pensionsdel som eventuellt 
betalas enligt lagen om pension får arbets
tagare i kortvariga arbetsförhållanden och en 
i 3 a § 4 mom. lagen om sjömanspensioner 
angiven pensionsdel som eventuellt betalas 
enligt nämnda lag, dock varken fårhöjning 
enligt 7 c § eller med stöd av 9 § efter pen
sionens begynnande, i fråga om arbetslös-

Om utredningen av arbetsförhållandet 
gäller ett ärende som pensionsskyddscentra
len enligt l § 6 mom. skall avgöra, meddelar 
pensionsskyddscentralen ett beslut som avses 
t l mom. 

12 § 
Pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar får 

pensionerna och rehabiliteringspenningen 
bestäms och pensionsanstalternas omkost
nader får pensionerna och rehabiliterings
penningen fårdelas mellan pensionsanstalter
na, om dessa inte har kommit överens om 
något, på följande sätt: 

2) får invalidpension som har beviljats 
med tillämpning av 6 a § och for halva 
beloppet av sådan arbetslöshetspension som 
har beviljats med tillämpning av 6 a § på ett 
arbetsfårhållande som har pågått minst fem 
år, i dessa pensioner även inbegripet en 
pensionsdel som eventuellt betalas enli~ 
lagen om pension får arbetstagare i kortvari
ga arbetsforh~~landen oc~ en t 3 a_§ 4 mom. 
lagen om SJomanspenstoner angtven pen
sionsdel som eventuellt betalas enligt nämn
da lag, dock varken tillägg enligt 4 j eller 
7 g § eller med stöd av 9 § efter penstonens 
begynnande, i fråga om arbetslöshetspensio
nen dock efter den tidpunkt får arbetslös
hetens början som avses i 4 c §, fåreta~a 
förhöjningar, samt for den del av rehabilite
ringspenningen som till sitt belopp motsva
rar den med tillämpning av 6 a §, på ovan 
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hetspensionen dock efter den tidpunkt för 
arbetslöshetens början som avses i 4 c §, 
företagna förhöjningar, samt för den del av 
rehabiliteringspenningen som till sitt belopp 
motsvarar den med tillämpning av 6 a §, på 
ovan nämnt sätt fastställda delen av invalid
pensionen, svarar enbart den pensionsanstalt 
till vars verksamhetskrets arbetstagaren se
nast hörde före pensionsfallet på grundval av 
ett arbetsförhållande som det ar den nämnda 
åldern uppnåddes eller därefter oavbrutet 
fortgått i minst sex månader; 

4) för övriga ålders-, invalid-, arbetslös
hets- och familjepensioner, med undantag av 
belopp enligt 9 § l mom. 2 punkten la~en 
om pension för arbetsta~are i kortvanga 
arbetsförhållanden och enhgt 3 a § 2 mom. 
2 punkten lagen om sjömanspensioner, samt 
för de delar av pensionerna och rehabilite
ringspenningen som överstiger de 1-3 
punkten angivna beloppen, för deltidspen
sion samt för kostnaderna för en allmän 
förändring i beräkningsgrunderna i fråga om 
premierna eller fråga om premierna eller 
fonderna och över föring som avses i l 
punkten samt för den 9 § l mom. 3 punk
ten lagen om pension forarbetstagare i kort
variga arbetsförhållanden och 3 a § 2 mom. 
3 punkten om sjömanspensioner avgivna 
andelen i kostnaderna för pensionsskyddet 
enligt nämnda lagar svarar pensionsanstal
terna gemensamt enligt de grunder som social-
och hälsovårdsministeriet har fastställt för 

de olilka slagen av kostnader; samt 

För andra rehabiliteringskostnader än de 
som orsakas av rehabiliteringspenningen 
svarar enbart den pensionsanstalt som om
besörjer rehabilitenngen, och för kostnader 
för tillämpning av 4 b § 3 mom. svarar 
pensiosanstalterna med iakttagande i 
tillämpliga delar av vad som stadgas om 
kostnaderna för familjepension. 

12 c§ 
För täckande av det ansvar och de kost

nader som beaktandet av arbetslöshets- och 
utbildningstid förorsakar pensionsanstalter 
som bednver i denna lag och i om lagen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbets-
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nämnt sätt fastställda delen av invalidpensio
nen, svarar enbart den pensionsanstalt till 
vars verksamhetskrets arbetstagaren hörde på 
grundval av ett arbetsförhållande som avses 
1 nämnda paragraf; 

För andra rehabiliteringskostnader än de 
som orsakas av rehabiliteringsstödet och 
rehabiliteringspenningen svarar enbart den 
pensionsanstalt som ombesörjer rehabilite
ringen. 

12 c§ 
För täckande av det ansvar och de kost

nader som beaktandet av arbetslöshets- och 
utbildningstid förorsakar pensionsanstalter 
som bedriver i denna lag och i lagen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbets-
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förhållanden nämnd verksamhet, den i lagen 
om sjömanspensioner nämnda sjömanspen
siaskassan samt den i lagen om pension för 
kommunala tjänsteinnehavare och arbets
tagare nämnda kommunala pensionsanstal
ten, skall den i lagen om arbetslöshetskassor 
(603/84) nämnda centralkassan för arbets
löshetskassorna inom en tid som bestäms av 
social- och hälsovårdsministeriet årligen till 
pensionsskyddscentralen betala en försäk
ringspremie som beräknas enligt ett av soci
al- och hälsovårdsministeriet fastställt pro
centtal av de stödavgifter som centralkassan 
betalt. Detta procenttal skall fastställas så att 
i försäkringspremie enligt uppskatDing in
flyter samma belopp som skulle erhållas, om 
för dagar som motsvarar i 7 b § l mom. 
1-3 punkten nämnd förmån skulle betalas 
en mot medelpremien enligt denna lag sva
rande premie. I den genomsnitliga premien 
beaktas härvid inte den del av försäkrings
premien som uppbärs för pensionsskydds
centralens kreditförsäkring. Såsom lön som 
ligger till grund för försäkringspremien 
används den arbetsförtjänst som uppskattas 
motsvara den genomsnittliga lön som ligger 
till grund för den förmån som avses i 7 b § 
l mom. l punkten. På gemensam framställ
ning av pensionsskyddscentralen och cen
tralkassan för arbetslöshetskassornakan social-
och hälsovårdsminiseriet bestämma att 

förskott på ovan nämnd försäkringspremie 
skall betalas. 

17 § 
En arbetsgivare är skyldig att lämna pen

sionsanstaltema, pensionsskyddscentralen 
och en besvärsmyndighet som avses i denna 
lag alla uppgifter som behövs för verkstäl
ligheten av denna lag. Nämnda anstalter har 
rätt att i arbetsgivarens böcker granska upp
giftemas riktighet. Till den del arbetsgivaren 
underlåter att sända in nämnda uppgifter 
eller gör detta senare än vad som närmare 
stadgas genom förordning, påförs arbets
givaren enligt uppskattning en till högst 
dubbelt belopp förhöjd försäkringspremie, 
om det inte finns särskilda skäl för att asvstå 
från förhöjning. Pensionsskyddscentralen ger 
vid behov närmare anvisningar om påföran
de av förhöjning och om avstående från 
sådan. Vad som ovan stadgas om arbets-

Il 351236T 
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förhållanden nämnd verksamhet, den i lagen 
om sjömanspensioner nämnda sjömanspen
sionskassan samt den i lagen om pension för 
kommunala tjänsteinnehavare och arbets
tagare nämnda kommunala pensionsanstal
ten, skall den i lagen om arbetslöshetskassor 
(603/84) nämnda centralkassan för arbetslös
hetskassorna inom en tid som bestäms av 
social- och hälsovårdsministeriet årligen till 
pensionsskyddscentralen betala en försäk
ringspremie som beräknas enligt ett av soci
al- och hälsovårdsministeriet fastställt pro
centtal av de stödavgifter som centralkassan 
betalt. Detta procenttal skall fastställas så att 
i försäkringspremie enligt uppskattning in
flyter samma belopp som skulle erhållas, om 
för dagar som motsvarar i 7 f § l mom. l -
3 punkten nämnd förmån skulle betalas en 
mot medelpremien enligt denna lag svarande 
premie. Såsom lön som ligger till grund för 
försäkringspremien används den arbetsför
tjänst som uppskattas motsvara den genom
snittliga lön som ligger till grund för den 
förmån som avses i 7 f § l mom. l punkten. 
På gemensam framställning av pensions
skyddscentralen och centralkassan för arbets
löshetskassorna kan social- och hälsovårds
ministeriet bestämma att förskott på ovan 
nämnd försäkringspremie skall betalas. 

17 § 
En arbetsgivare är skyldig att lämna pen

sionsanstaltema, pensionsskyddscentralen 
och en besvärsmyndighet som avses i denna 
lag alla uppgifter som behövs för verkstäl
ligheten av denna lag. Nämnda anstalter har 
rätt att i arbetsgivarens böcker granska upp
giftemas riktighet. Till den del arbetsgivaren 
underlåter att sända in nämnda uppgifter 
eller gör detta senare än vad som närmare 
stadgas genom förordning, påförs arbetsgiva
ren enligt uppskattning en till högst dubbelt 
belopp förhöjd försäkringspremie, om det 
inte finns särskilda skäl för att avstå från 
förhöjning. Pensionsskyddscentralen med
delar vid behov närmare anvisningar om 
påförande av förhöjning och om avstående 
från sådan. Vad som ovan stadgas om ar-



82 RP 118/1995 rd 

Gällande lydelse 

givare gäller i tillämpliga delar även de 
myndigheter och inrättningar som beviljar 
förmåner som avses i 6 a och 7 §§. 
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hetsgivare gäller i tillämJ?liga delar även de 
myndigheter och inrättmngar som beviljar 
förmåner som avses i 6 a och 7 f§§. 

19 b§ 

Om beloppet av ålders- eller familjepen
sion eller sådan full invalidpension, vars 
storlek inte har fastställts med tillämpning 
av 6 a §, före förrättandet av samordning 
som avses i 8 § understiger 2,50 mark i 
månaden, har pensionsanstalten rätt att beta
la ut pensionen som ett engångsbelopp, som 
beräknas enligt grunder som fastställs av 
social- och hälsovårdsministeriet Den som 
fått engångsbetalning är därefter inte med 
anlednin~ av samma pensionsfall berättigad 
till penston på grundval av de arbetsförhål
landen på basis av vilka pensions som mot
svarar engångsbetalningen skulle ha utbe
talts. Har för viss tid beviljad invalidpension 
utbetalts som ett engångsbelopp, kan pen
sionstagaren dock beviljas pension för den 
tid under vilken hans arbetsoförmåga fortgår 
efter utgången av nämnda vissa tid. Det 
ovan nämnda beloppet justeras årlisen vid 
ingången av januari månad enhgt det 
löneindextal som fastställs för tillämpning av 
9 §l mom. 

Om beloppet av en ålders- eller familje
pension eller sådan full invalidpension, vars 
storlek inte har fastställts med tillämpning 
av 6 a §, före förrättandet av samordning 
som avses i 8 § understiger 2,50 mark i 
månaden, har pensionsanstalten rätt att beta
la ut pensionen som ett engångsbelopp, som 
beräknas enligt grunder som fastställs av 
social- och hälsovårdsministeriet Den som 
fått engångsbetalning är därefter inte med 
anledning av samma pensionsfall berättigad 
till pension på grundval av de arbetsförhål
landen på basis av vilka pension som mot
svarar engångsbetalningen skulle ha utbe
talts. Har för viss tid beviljad invalidpension 
utbetalts som ett engångsbelopp, kan pen
sionstagaren dock beviljas pension för den 
tid under vilken hans arbetsoförmåga fortgår 
efter utgången av nämnda vissa tid. Det 
ovan nämnda beloppet justeras årligen vid 
ingången av januar1 månad enligt det index
tal som fastställs för tillämpning av l me
ningen i 9 § 2 mom. 

19 d§ 

Förmånsförhöjning som understiger 15 
mark skall inte betalas. Beloppet Justeras 
årligen enligt det löneindextal som nämns i 
9 §. Det justerade beloppet avrundas till när
maste fulla markbelopp. 

Förmånsförhöjning som understiger 15 
mark skall inte betalas. Beloppet Justeras 
årligen enligt det indextal som nämns i l 
meningen i 9 § 2 mom. Det justerade be
loppet avrundas till närmaste fulla markbe
lopp. 
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Förhandsbeslut 

J9 e§ 

En arbetstagare har rätt att få ett förhands
beslut av vilket framgår om han uppfyller 

J) de i 4 e§ J mom. och i sista meningen 
i 2 mom. nämnda villkoren för individuell 
förtidspension eller 

2) de i 4 § 3 mom. och 5 b § J mom. 
nämnda villkoren {ör invalidpension som 
beviljas i form av cfelpension. 

Förhandsbeslutet är bindande {ör pension
sanstalten, om en därpå grundad pension
sansökan görs inom nio månader eller inom 
en av arbetsgivaren och arbetstagaren av
talad längre tid från det beslutet vann laga 
kraft. 

Andring i ett förhandsbeslut får sökas på 
det sätt som stadgas i 2J §. 

Denna lag träder i kraft den J januari 
J996. 

Lagens 4 § 5 - 7 mom. och 4 j § tillämpas 
på invalidpensioner som börjar eller skall 
fortsätta efter lagens ikraftträdande. Lagens 
4 j § 2 mom. tillämpas dessutom på invalid
pensioner som fortsätter när lagen träder i 
kraft, om beslut enligt 4 h § meddelas me
dan lagen är i kraft. 

Lagens 5 § och 6 a § J mom. tillämpa~å 
sådana pensioner där pensionsfallet inträ ar 
efter lagens ikraftträdande. På en ar els
tagare som är född före år J943 och som 
när denna lag träder i kraft har rätt till 
dagpenning enligt lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa eller till utbildningsstöd enligt 
lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbild
ning tillämpas dock alltjämt 5 § J mom. 
lagen om pension för arbetstagare, sådant 
detta la[["um lyder när denna lag träder i 
kraft. Da stadgandet tillämpas anses arbets
tagaren ha rätt till dagpenning även under 
självrisktiden enligt J2 § lagen om utkomst
skydd för arbetslösa och den J januari 
J996. stadgandet tillämpas dock inte, om 
arbetstagaren har rätt till dagpenning på 
grundval av permittering som börjar ejter 
den 3J oktober J995 och om han före den 
29 februari J996 på nytt börjar arbeta för 
den arbetsgivare som han var anställd hos 
då han permitterades. 
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Utan hinder av 3 mom. tillämpas lagens 
5 §J mom., sådant det lyder när denna lag 
träder i kraft, då pensionsbeloppet uträknas 
för den tid en tidigare invalidpension fort
sätter enligt 6 c § J mom. lagen om pension 
för arbetstagare, om nämnda pension har 
beviljats på grundval av arbetsoförmåga 
som börjat före denna lags ikraftträdande. 

stadgandena i lagens 5 a § tillämpas 
sådana de lyder när denna lag träder i 
kraft, om arbetstagaren eller förmånslåtaren 
har nått pensionsåldern före lagens ikraft
trädande. 

Lagens 7, 7 a, 7 b, 7 c och 7 e § § tilläm
pas på arbetsförhållanden som upphör den J 
januari J996 eller därefter. 

Till den del kalenderår från tiden före 
lagens ikraftträdande hänförs till de urval
sår som fastställs enligt 7 § J mo m. bestäms 
dessa kalenderår och motsvarande arbetsför
tjänster med tillämpning av 7 § J mom., 
sådant det lyder när denna lag träder i 
kraft. stadgandena i 7 § 2 mom. i denna lag 
tillämpas inte på urvalsår som hänför sig till 
tiden före lagens ikraftträdande. 

Lagens 7 d § tillämpas på arbetsförhållan
den som upphör den J januari J996 eller 
därefter, dock så ändrad att i stället för pro
centtal 20 används följande procenttal bero
ende på pensionsfallsåret: 

Pensionsfallsår 

J996 
J997 
J998 
J999 
2000 

Procenttal i stället för 
20% 

7,5 
JO, O 
J2,5 
J5,0 
17,5 

Lagens 9 § tillämpas på pensioner som 
betalas ut för den tid lagen är i kraft. Då 
indextalen för år J996 fastställs används 
poängtal 1712 som indextal för år J99 5 och 
härvid tillämpas inte sista meningen i 9 § 
J mom. i denna lag. 

Om en arbetstagare när lagen träder i 
kraft omfattas av ett sådant pensionsarrang
emang enligt vilket för honom har anordnats 
ett pensionsskydd som överensstämmer med 
JJ § lagen om pension för arbetstagare eller 
ett/ensionsskydd som annars är bättre än 
va de i lagen stadgade minimivillkoren 
förutsätter, höjs nämnda tilläggspensions-
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skydd inte på grund av att pensionsskyddet 
enligt minimivillkoren sjunker med stöd av 
stadgandena i denna lag. Villkoren för till
läggspensionsskyddet eller pensionskassans 
eller pensionsstiftelsens stadgar kan ändras i 
tillämpliga delar så att de överensstämmer 
med denna lag. Social- och hälsovårdsminis
teriet meddelar närmare föreskrifter om 
tillämpningen av detta moment. 

Den ändring i indexjusteringen som föran
leds av att 9 § i denna lag träder i kraft 
beaktas i enlighet med den skälighetsprincip 
som förutsätts i andra meningen i 12 a § 
2 mom. lagen om pension för arbetstagare i 
de grunder för en försäkring enligt 11 § 
lagen om pension för arbetstagare vilka 
fastställs av social- och hälsovårdsministeri
et. 

I 8 d § l mom. och 19 b § 4 mom i denna 
lag stadgade markbelO{>P motsvarar det för 
år 1966 tastställda lönemdextalet. 

I 19 d § 4 mom. i denna lag stadgade 
markbelopp motsvarar det för år 1984 fast
ställda löneindextalet. 
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2. 

Lag 
om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsför

hållanden (134/62) 4 a§ 3 mom., sådant det lyder i lag av den 28 juni 1993 (560/93), 
ändras l § l mom., 4 § 3 mom., 4 a § 4 mom., 4 b § l mom., 5 § l 

och 2 mom., 5 a § l mom., 5 b § 4 mom., 5 d §, 7 § l och 4 mom., 7 a § l och 4 mom. 
samt 9 § l mom. 2 punkten, 

av dessa lagrum l § l mom. sådant det lyder i lag av den 17mars 1995 (391/95), 4 § 3 
mom. sådant det lyder i lag av den 26 juni 1981 (473/81), 4 a§ 4 mom., 5 § l och 2 mom., 
5 b § 4 mom., 5 d §, 7 § l och 4 mom. samt 7 a § l och 4 mom. sådana de lyder i nämnda 
lag av den 28 juni 1993, 4 b § l mom. sådant det lyder i lag av den27mars 1991 (613/91), 
5 a§ l mom. sådant det lyder i lag av den 26 juli 1985 (667/85) och 9 § l mom. 2 punkten 
sådan den lyder i lag av den 3 december 1993 (1078/93), samt 

fogas till 4 §, sådan den lyder ändrad ~enom lagar av den 29 december 1972, den 26 juni 
1981, den 26 juli 1985, den 8 augusti 1986 och den 9 februari 1990 (935/72, 473/81, 
667/85, 604/86 och 101/90), ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom. och 
det nuvarande 5 mom. blir 6 mom. samt till lagen en ny 8 § i stället för den 8 § som upp
hävts genom lag av den 20 december 1968 (691/68) och en ny 13 a§ som följer: 

Gällande lydelse 

l § 
F ör en arbetstagare som efter det år då han 

har fyllt 13 år är sysselsatt i skogsarbete, 
flottningsarbete, olika till gårdsbruk och 
trädgårdshushållning hörande arbeten, jord-, 
vatten- och husbyggnadsarbete, jordförbät
tringsarbete, arbete mom torvindustrin eller 
hamnarbete eller som tjänstgör på ett fartyg 
i inrikesfart eller, enhgt vad som stadgas 
genom förordning, arbetar inom något annat 
sådant område som kännetecknas av kortva
riga arbetsförhållanden, skall arbetsgivaren 
bekosta pensionsskydd för ålderdom och 
invaliditet samt för arbetstagarens anhöriga 
familjepensionsskydd enligt denna lag. Ar
betstagaren är skyldig att delta i bekostandet 
av pensionsskyddet enligt denna lag så som 
l O c §. Om inte något annat stadgas i denna 
lag, gäller i övrigt i tillämpliga delar 3 § 2 
mom., 3 a §, 4 § l, 3 och 5 mom., 
4 a§--4 d, 4 f--4 h och 4 j--4 n §§, 5 § 6 
mom., 5 c, 7 a-7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 10, 
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l § 
F ör en arbetstagare som efter det år då han 

har fyllt 13 år är sysselsatt med skogsarbete, 
flottningsarbete, olika till gårdsbruk och 
trädgårdshushållning hörande arbeten, jord-, 
vatten- och husbyggnadsarbete, jordförbät
tringsarbete, arbete mom torvindustrin eller 
hamnarbete eller som tjänstgör på ett fartyg 
i inrikesfart eller, enhgt vad som stadgas 
genom förordning, arbetar inom något annat 
sådant område som kännetecknas av kortva
riga arbetsförhållanden, skall arbetsgivaren 
bekosta pensionsskydd för ålderdom och 
invaliditet samt för arbetstagarens anhöriga 
familjepensionsskydd enligt denna lag. Ar
betstagaren är skyldig att delta i bekostandet 
av pensionsskyddet enligt denna lag så som 
10 c§ stadgar. 
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10 a, 10 c, 12, 13 a, 13 b och 14 §§, 15 § 2 
mom., 15 a§, 15 b, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 
19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 f, 22 och 23 
§§ lagen om pension för arbetstagare. 

4 § 

Invalidpension beviljas, om inte annorlun
da är stadgad, för viss tid eller tills vidare 
från ingången av den månad som följer näst 
efter den under vilken rätten till pension 
uppkommit, dock inte retroaktivt för längre 
tid än ett år före den månad som följer näst 
efter ansökningen om pension. Invalidpen
sion indrages då pensionstagaren återfått sin 
arbetsförmåga i sadan grad att han inte läng
re uppfyller villkoren för erhållande av pen
sionen. 

4a§ 

Arbetstagaren har rätt att få ett förhands
beslut av vilket framgår om han uppfyller de 
i l mom. och i 2 mom. sista m~nin~en 
nämnda villkoren för pensionering. Andrmg 
i beslutet rar sökas på det sätt som stadgas i 
21 §. Förhandsbeslutet är bindande för pen
sionsanstalten, om därpå grundad ansökan 
görs inom nio månader eller inom en av 
arbetsgivaren och arbetstagaren avtalad läng
re tid från det beslutet vann laga kraft. 

Föreslagen lydelse 

4 § 

Invalidpension beviljas, om inte annat 
följer av 4 d § lagen om pension för arbets
tagare, från ingången av den månad som 
följer näst efter den under vilken rätten till 
pension uppkommit, dock inte retroaktivt för 
längre tid än ett år före den månad som 
följer näst efter den då l?ensionen söktes. 
Invalidpension beviljas ttlls vidare eller 
såsom ett i 4 mom. avsett rehabiliteringsstöd 
för viss tid. Invalidpension dras in när pen
sionstagaren återfått sin arbetsförmåga i 
sådan grad att han inte längre upptyller 
villkoren för pensionen. Rehabilitenngsstöd 
kan dras in om den som uppbär stödet utan 
giltig anledning har vägrat delta i rehabilite
ring. 

Rehabiliteringsstöd beviljas för främjande 
av arbetstagarens rehabilitering och för så 
lång tid som han beräknas vara förhindrad 
att handha förvärvsarbete på grund av ar
betsoförmåga. När rehabiliteringsstöd bevil
jas skall pensionsanstalten försäkra sig om 
att en vard- eller rehabiliteringsplan har 
uppgjorts för arbetstagaren. Rehabiliterings
stöd kan bevifjas en arbetsoförmögen arbets
tagare även jör den tid berednin~en av vård-
eller rehabiliteringsplanen pågar. Vad som 

på något annat ställe i lag stadgas om in
validpension och mottagare av sådan pen
sion skall tillämpas på rehabiliteringsstöd 
och mottagare av sådant stöd 

4a§ 

( 3 mom. upphävs) 
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Individuell förtidspension utbetalas tidigast 
från ingången av den månad som följer efter 
ansökan om pension eller förhandsbeslut 
Pensionen kan av undantagsskäl betalas 
retroaktivt, dock för högst ett år före den 
månad som följer efter den under vilken 
pensionen söktes. 

4b§ 
Rehabilitering ges samt förutsättningarna 

för och storleken av rehabiliteringspenning 
och rehabiliteringsunderstöd enligt prövning 
bestäms enligt lagen om pension för arbets
tagare. Den tid som enhgt 4 h § 2 mom. 
lagen om pension för arbetstagare återstår 
till pensionsåldern motsvaras av den lön som 
avses nedan i 7 § l mom. 

5 § 
Pensionens årliga belopp utgör 1,5 procent 

av det sammanla~da beloppet av de enligt 9 
§ lagen om penston för arbetstagare justera
de löner, minskade med beloppet av arbets
tagarnas, pensionsavgift så som avses i 7 § 
5-7 mom. lagen om pension för arbets
tagare, som arbetstagaren har förtjänat sedan 
han fyllt 23 år och på basis av vilka för
säkringspremie enligt denna lag har betalts, 
och räknat från ingången av det år under 
vilket arbetstagaren fyller 60 år 2,5 procent 
av det sammanlagda beloppet av dessa lö
ner. Pensionens belopp är dock 1,5 procent 
till den del den till pension berättigande 
lönen fastställs på grundaval av i 7 § l 
mom. avsedda arbetsförtjänster som motsva
rar återstående tid eller på grundval av lön 
som beräknats med stöd av 7 b § l mom. 
för sådan tid för vilken arbetstagaren har 
uppburit heleffektiv pension. Såsom ålders
pensionsgrundande lön beaktas inte sådana 
löner som arbetstagaren har förtjänat under 
den månad då han fyllde 65 år och under de 
sex månader som föregick denna månad. För 
denna period beräknas såsom arbetstagarens 
inkomst per månad den i enlighet med 9 § 
lagen om pension för arbetstagare justerade 
lön som han i medeltal förtjänat per månad 
under de tolv månader som föregick nämnda 
period, minskad med beloppet av arbetsta
gamas pensionsavgift på det sätt som avses i 
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Individuell förtidspension utbetalas tidigast 
från ingången av den månad som följer efter 
ansökan om pension eller ett i 8 § avsett 
förhandsbeslut Pensionen kan av undantags
skäl betalas retroaktivt, dock för högst ett år 
före den månad som näst följer efter den då 
pensionen söktes. 

4 b§ 
Rehabilitering ges samt förutsättningarna 

för och storleken av rehabiliteringstillägg, 
rehabiliteringspenning och rehabiliterin~s
understöd enli~ prövning bestäms enh~ 
lagen om penston för arbetstagare. Den ttd 
som enligt 4 h § 2 mom. lagen om pension 
för arbetstagare återstår till pensionsåldern 
motsvaras av den lön för återstående tid som 
avses nedan i 7 § l mom. 

5 § 
Den pensionsgrundande lönen (pensionslö

nen) utgörs av det sammanlagda beloppet av 
de föner som arbetstagaren har förtjänat och 

l) på basis av vtlka försäkringspremie 
enligt denna lag har betalts, 

2) som justerats enligt 9 § lagen om pen
sion för arbetstagare, och 

3) som minskats med beloppet av arbets
tagamas pensionsavgift så som avses i 7 a § 
lagen om pension för arbetstagare. 
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7 § 5-7 mom. lagen om pension för ar
betstagare. 

Har arbetstagaren under något kalenderår 
förtjänat mindre än 200 mark i arbeten som 
avses i denna lag, beaktas under ett sådant 
år förtjänad lön dock inte såsom pensions
grundande. Likaså lämnas sådana löner 
obeaktade som har förtjänats efter den må
nad under vilken arbetstagaren fyllde 65 år. 

5a§ 
Begynner pension senare än vid ingången 

av den månad som följer efter det arbets
tagaren fyllt 65 år, höjs den enligt 8 § lagen 
om pension för arbetstagare samordnande 

12 35l236T 
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I pensionlönen inräknas dock inte löner 
som arbetstagaren förtjänat 

l) före den månad under vilken han fyllde 
23 år, 

2) ett kalenderår under vilket han fortjäna-
de mindre än 200 mark i arbeten som 
avses i denna lag, eller 

3) efter den månad under vilken han fyllde 
65 år. 

I pensionslönen for ålderspension beaktas 
inte löner som arbetstagaren förtjänat den 
månad under vilken han fyllt 65 år och 
under de sex månader som närmast föregått 
nämnda månad. Såsom arbetstagarens må
nadsförtjänst för denna tidsperiod betraktas 
den enligt 9 § lagen om pension för arbets
tagare justerade lön som han i medeltal 
förtjänat per månad under de tolv månader 
som närmast föregick denna tidsperiod, 
minskad med beloppet av arbetstagamas 
pensionsavgift. 

Pensionens årliga belopp utgör 1,5 procent 
av 

l) den pensionslön som avses i 1-3 m om., 
2) den lön for återstående tid som avses i 

7 § l mom., och 
3) den enligt 7 b § l mom. beräknade 

lönen för den tid för vilken arbetstagaren 
har fått heleffektiv pension. 

Från ingången av det år under vilket ar
betstagaren fyller 60 år 
är beloppet av en pension som räknas enligt 
4 mom. l punkten dock 2,5 procent. 

Beloppet av en pension som räknas enligt 
4 mom. 2 och 3 punkten är dock 

l) l ,2 procent till den del som lön för 
återstående tid gäller eller pension har er
hållits för tiden efter det att arbetstagaren 
fyllt 50 år och till dess han fyllt 60 år, och 

2) 0,8 procent till den del som lön for 
återstående tid gäller eller pension har er
hållits för tiden efter det att arbetstagaren 
fyllt 60 år. 

5a§ 
Om pensionen börjar senare än vid 

ingången av den månad som följer näst efter 
det arbetstagaren fyllt 65 år, höjs den enligt 
8 § lagen om pension för arbetstagare sa-
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pensionen, beroende på tiden for uppskjutan
det av pensionen, på det sätt som stadgas i 5 
§ 3 mom. lagen om pension for arbetstagare. 

5 b§ 

Indragen invalidpension kan betalas ut i 
form av delpension även for kortare tid än 
ett år. Delpension kan betalas som full pen
sion under den rehabiliteringstid som avses i 
4 l § 2 mom. lagen om pension for arbets
tagare. 

5 d§ 
Vid tillämpning av stadgandena i 8 § la

gen om pension for arbetstagare skall pen
sion enligt denna la~ jämställas med l?ension 
som grundar sig pa lagen om penston for 
arbetstagare. Vid valet av samordningsgrund 
skall beaktas den högsta på grundval av 
kalenderåret beräknade lön som berättigar 
till pension enligt denna lag, minskad med 
beloppet av arbetstagamas pensionsavgift så 
som avses i 7 § 5-7 mom. lagen om pen
sion for arbetstagare, eller arbetstagarens 
genomsnittliga lön beräknad enligt 7 a§. 

Har ett i 8 § 3 mom. lagen om pension for 
arbetstagare avsett annat arbets- eller tjänste
forhållande än ett sådant varom stadgas i 
denna lag eller annan än däri avsedd fåre
tagarverksamhet fortgått under ett sådant 
kalenderår eller i nämnda moment avsedd 
pension under minst tre på varandra foljande 
sådana kalenderår då arbetstagaren i arbete 
som avses i denna lag har fortjänat minst 
800 mark, sammanräknas for valet av sa
mordningsgrund den lön som fortjänats i 
arbete som avses i denna lag med motsva
rande pensionsgrundande lön eller arbetsin
komst eller pension enligt en annan ovan i 
detta moment avsedda lag, så som stadgas i 
8 § 3 mom. lagen om pension for arbets
tagare. Härvid används sasom lön som upp
burits i arbete som avses i denna lag 
genomsnittet per månad av de under ifråga
varande parallella kalenderår i dylikt arbete 
fortjänade faktiska lönerna. Innan genom
snittet räknas ut avdras från lönerna med 
beloppet av arbetstagamas pensionsavgift så 
som avses i 7 § 5-7 mom. lagen om pen-

Föreslagen lydelse 

mordnade pensionen, beroende på tiden for 
uppskjutandet av pensionen, på det sätt som 
stadgas i 5 a § J mom. lagen om pension 
for arbetstagare. 

5 b§ 

Indragen invalidpension kan betalas ut i 
form av delpension även for kortare tid än 
ett år. Delpension kan betalas som full pen
sion under den rehabiliteringstid som avses i 
4 j § lagen om pension for arbetstagare. 

5 d§ 
Vid tillämpning av stadgandena i 8 § la

gen om pension for arbetstagare skall pen
sion enligt denna la~ jämställas med l?ension 
som grundar sig pa lagen om penston for 
arbetstagare. Vid valet av samordningsgrund 
skall beaktas den högsta på grundval av 
kalenderåret beräknade lön som berättigar 
till pension enligt denna lag, minskad med 
beloppet av arbetstagamas pensionsavgift så 
som avses i 7 a § lagen om pension for 
arbetstagare, eller arbetstagarens genomsnitt
liga lön beräknad enligt 7 a §. 

Har ett i 8 § 3 mom. lagen om pension for 
arbetstagare avsett annat arbets- eller tjänste
forhållande än ett sådant varom stadgas i 
denna lag eller annan däri avsedd fåretagar
verksamhet fortgått under ett sådant kalen
derår eller i nämnda moment avsedd pension 
under minst tre på varandra foljande sådana 
kalenderår då arbetstagaren i arbete som 
avses i denna lag har fortjänat minst 800 
mark, sammanräknas for valet av samord
ningsgrund den lön som fortjänats i arbete 
som avses i denna lag med motsvarande 
pensionslön eller arbetsinkomst eller pension 
enligt en annan ovan i detta moment avsedd 
lag, så som stadgas i 8 § 3 mom. lagen om 
pension for arbetstagare. Härvid används 
såsom lön som uppburits i arbete som avses 
i denna lag genomsnittet per månad av de 
under ifrågavarande parallella kalenderår i 
dylikt arbete intjänade faktiska lönerna. 
Innan genomsnittet räknas ut avdras från 
lönerna beloppet av arbetstagamas pension
savgift, så som avses i 7 a § lagen om pen
sion for arbetstagare. 
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sion för arbetstagare. 

7 § 
Om arbetstagaren omedelbart före upp

komsten av den sjukdom, det lyte eller den 
skada som utgör den huvudsakliga orsaken 
till arbetsoförmåga under 540 da~ar i arbete 
som avses i denna lag har förtjänat minst 
800 mark, beaktas såsom pensionsgrundande 
lön även den lön som han skulle ha förtjänat 
från arbetsoförmågans början till dess han 
uppnått pensionsåldern (lön för återstående 
tid). Har arbetstagaren på grund av samma 
pensionsfall även enligt lagen om pension 
för lantbruksföretagare ( 467 /69) rätt till 
heleffektiv invalidpension, skall såsom ovan 
nämnda gränsbelopp anses 200 mark. Vid 
fastställandet av arbetslöshetspensionens 
belopp räknas ovan nämnda 540 dagar från 
den i 4 c § 3 mom. lagen om pension för 
arbetstagare avsedda dagen för arbetslös
hetens begynnande. 

Lönen för den återstående tiden räknas 
såsom till invalidpension berättigande även i 
sådana fall där arbetstagaren under högst nio 
år omedelbart före uppkomsten av den sjuk
dom, det lyte eller en skada som utgör den 
huvudsakliga orsaken till arbetsoförmågan 
har haft ett barn som är yngre än tre år och 
som avses i 4 § 5 mom. lagen om pension 
för arbetstagare och om den ovan avsedda 
perioden om 540 dagar har löpt ut under 
nämnda tid. Härvid förutsätts dock 

7a§ 
Det årliga beloppet av lönen för återstå-
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7 § 
Om arbetstagaren omedelbart före upp

komsten av den sjukdom, det lyte eller den 
skada som utgör den huvudsakliga orsaken 
till arbetsoförmåga under 540 da~ar i arbete 
som avses i denna lag har förtjänat minst 
800 mark, beaktas såsom pensionslön även 
den lön som han skulle ha förtjänat från 
arbetsoförmågans början till dess han upp
nått pensionsåtden (lön för återstående tid). 
Har arbetsta~aren på grund av samma pen
sionsfall enhgt lagen om pension för lant
bruksföreta~are ( 467 /69) rätt till heleffektiv 
invalidpensiOn, skall såsom ovan nämnda 
gränsbelopp anses 200 mark. Vid faststäl
landet av arbetslöshetspensionens belo_Pp 
räknas ovan nämnda 540 dagar från den t 4 
c § 3 mom. lagen om pension för arbets
tagare avsedda dagen för arbetslöshetens 
begynnande. För att lön för återstående tid 
skall inräknas i pensionslönen förutsätts det 
dessutom att arbetstagaren under det år då 
arbetsoförmågan börjat och de tio kalenderår 
som omedelbart föregått nämnda år under en 
tid om minst 12 månader har haft förvärvs
arbete som skall försäkras i Finland och som 
berättigar till sådan grundpension som avses 
i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbets
tagare. Vid beräknandet av ovan nämnda tid 
om 12 månader skall tillämpas vad som 
stadgas i 6 a § l mom. 3 och 4 meningen 
lagen om pension för arbetstagare. 

Lönen för den återstående tiden räknas 
såsom till invalidpension berättigande även i 
sådana fall där arbetstagaren under högst nio 
år omedelbart före uppkomsten av den sjuk
dom, det lyte eller den skada som utgör den 
huvudsakliga orsaken till arbetsoförmågan 
har haft ett barn som är yngre än tre år och 
som avses i 4 § 5 mom. lagen om pension 
för arbetstagare och om den ovan avsedda 
perioden om 540 dagar har löpt ut under 
nämnda tid. Härvid förutsätts dock 

7a§ 
Det årliga beloppet av lönen för återståen-
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ende tid är detsamma som det enligt 9 § 
lagen om pension för arbetstagare justerade 
belopp, mmskat med beloppet av arbetsta
garnas pensionsavgift så som avses i 7 § 
5-7 mom. lagen om pension för arbets
tagare, för vilket på grundval av arbetstaga
rens arbetsförhållande i genomsnitt har beta
lats försäkringspremie enligt denna lag under 
de kalenderår då han i arbete som avses i 
denna lag har förtjänat minst det i 7 § l 
mom. nämnda gränsbeloppet 

Vid beräkningen av det i l mom. angivna 
beloppet för vilket i genomsnitt har betalts 
försäkringspremien, beaktas inte den tid för 
vilken arbetstagaren före pensionsfallsåret 
har uppburit i 7 b § l mom. lagen om pen
sion för arbetstagare nämnd förmån som 
berättigar till arbetspensionstillägg. 

9§ 
F ör det i denna lag stadgade pensionsskyd

det svarar de i 2 § avsedda pensionsanstal
terna, såframt de icke annorlunda överen
skommit, på följande sätt: 

2) för invalidpension som beviljats med 
tillämpning av 7 § l mom. och för 30/100 
av en arbetslöshetspension som beviljats 
med tillämpning av 7 § l mom., i dessa 
pensioner även inbegripet en pensionsdel 

Föreslagen lydelse 

de tid är detsamma som det enligt 9 § lagen 
om pension för arbetstagare justerade be
lopp, minskat med beloppet av arbetstagar
nas pensionsavgift som avses i 7 a § lagen 
om pension för arbetstagare, för vilket på 
srundval av arbetstagarens arbetsförhållande 
1 genomsnitt har betalats försäkringspremie 
enligt denna lag för de kalenderår da han i 
arbete som avses i denna lag har förtjänat 
minst det i 7 § l mom. nämnda gränsbe
loppet 

Vid beräkningen av det i l mom. angivna 
beloppet för vilket i genomsnitt har betalts 
försäkringspremie, beaktas inte den tid för 
vilken arbetstagaren före pensionsfallsåret 
har uppburit i 7 f § l mom. lagen om pen
sion för arbetstagare nämnd förmån som 
berättigar till arbetspensionstillägg. 

8 § 
Arbetstagaren har rätt att få ett förhands

beslut av vilket framgår om han uppfyller 
villkoren för 

J) individuell förtidspension enligt 4 a§ J 
mom. eller sista meningen i 4 a § 2 mom., 
eller 

2) invalidpension som delpension enligt 4 
§ 2 mom. och 5 b § J mom. 

Förhandsbeslutet är bindande för pension
sanstalten om därpå grundad pensionsansö
kan görs inom nio månader eller inom en av 
arbetsgivaren och arbetstagaren avtalad 
längre tid från det beslutet vann laga kraft. 

Andring i förhandsbeslutet får sökas på 
det sätt som stadgas i 2J § lagen om pen
sion för arbetstagare. 

9 § 
Om de pensionsanstalter som avses i 2 § 

inte har kommit överens om något annat, 
ansvarar de för pensionsskyddet enligt denna 
lag på följande sätt: 

2) för invalidpension som beviljats med 
tillämpning av 7 § l m om. och för 301100 
av en arbetslöshetspension som beviljats 
med tillämpning av 7 § l mom., i dessa 
pensioner även inbegripet en pensionsdel 
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som eventuellt betalas enligt lagen om pen
sion för arbetstagare, och en pensionsdel 
som avses i 3 a § 4 mom. lagen om sjö
manspensioner och som eventuellt betalas 
enligt nämnda lag, dock varken förhöjning 
enligt 7 c § lagen om pension för arbets
tagare eller med stöd av 9 § i nämnda lag 
efter pensionens begynnande, i fråga om 
arbetslöshetspensionen likväl efter den tid
punkt för arbetslöshetens början som avses i 
4 c § lagen om pension för arbetstagare, 
företagna förhöjningar, samt för den del av 
rehabiliteringspenningen som motsvarar den 
på ovan nämnt sätt fastställda delen av den 
med tilläm{>ning av 7 § l mom. beviljade 
invalidpensionen, svarar enbart den 
pensionsanstalt till vars verksamhetskrets 
arbetstagaren hörde då han ådrog sig sjuk
dom, lyte eller skada som avses i 7 § l 
mom., eller då han blev arbetslös eller, om 
han då inte längre stod i ett arbetsförhållan
de som omfattas av denna lag, den pensions
anstalt till vars verksamhetskrets han senast 
har hört: 

Föreslagen lydelse 

som eventuellt betalas enligt lagen om pen
sion för arbetstagare, och en pensionsdel 
som avses i 3 a § 4 mom. lagen om sjöman
spensioner och som eventuellt betalas enligt 
nämnda lag, dock varken förhöjning enligt 4 
j § eller 7 g § lagen om pension för arbets
tagare eller med stöd av 9 § i nämnda lag 
efter pensionens begynnande, i fråga om 
arbetslöshetspensionen likväl efter den tid
punkt för arbetslöshetens början som avses i 
4 c § lagen om pension för arbetstagare, 
företagna förhöjningar, samt för den del av 
rehabiliteringspenningen som motsvarar den 
på ovan nämnt sätt fastställda delen av den 
med tilläm{>ning av 7 § l mom. beviljade 
invalidpensionen, svarar enbart den pension
sanstalt till vars verksamhetskrets arbets
tagaren hörde då han ådrog sig sjukdom, 
lyte eller skada som avses i 7 § l mom. 
eller då han blev arbetslös eller, om han då 
inte längre stod i ett arbetsförhållande som 
omfattas av denna lag, den pensionsanstalt 
till vars verksamhetskrets han senast har 
hört; 

13 a§ 
Om inte annat följer av denna lag, gäller 

dessutom i tillämpliga delar vad som stad
gas i l § 6 mom., 3 § 2 mom., 3 a §, 4 § l 
och 5 mom., 4 a/ 2-6 mom., 4 b-4 d 
§ §, 4 f-4 h § och 4 j-4 n § §, 5 § 6 
mom., 5 c§, 7 f-7 h§§, 8 §, 8 a-8 g§§, 
9, 9 a, JO, JO a, JO c, 12, 13 a, 13 b och 14 
§§, 15 § 2 mom., 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 
17 b, 18, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 f 
samt 22-23 §§ lagen om pension för ar
betstagare. 

Denna lag träder i kraft den den l januari 
1996. 

stadgandena i 4 § 3 och 4 mom. tillämpas 
på invalidpension som begynner eller }ort
sätts sedan lagen har trätt i kraft. 

Lagens 5 § och 7 § l mom. tillämpas på 
pensioner i fråga om vilka pensionsfallet 
inträffar sedan lagen har trätt i kraft. På en 
arbetstagare som är född före år 1943 och 
som då lagen träder i krqft har rätt till da$
penning enligt lagen om utkomstskydd jör 
arbetslösa eller utbildningsstöd enligt lagen 
om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, 
tillämpas dock fortfarande 5 § l mo m. lagen 
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3. 

Föreslagen lydelse 

om pension för arbetstagare i kortvariga 
arbetsförhållanden sådant detta lagrum 
lyder när denna lag träder i kraft. När stad
gandet tillämpas anses arbetstagaren ha rätt 
till dagpenning även under den självrisktid 
som avses i 12 § lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa och den l januari 1996. stadgan
det tillämpas dock inte på en arbetstagare 
som har rätt till dagpenning med anledning 
av en permittering som inletts efter den 31 
oktober 1995, om han senast den 29 februa
ri 1996 återupptar arbetet hos den arbetsgi
vare i vars tjänst han var när han permitte
rades. 

Utan hinder av vad 3 mom. stadgar till
lämpas dock 5 § l mom. sådant det lyder 
när denna lag träder i kraft vid uträkning av 
pensionsbeloppet för den i 7 b § lagen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbets
förhållanden avsedda fortsatta tiden för 
tidigare invalidpension, ifall nämnda pen
sion har beviljats med anledning av arbetso
förmåga som börjat innan denna lag trädde 
i kraft. 

I 5 § 2 mom. 2 punkt, 5 d § 2 mom. och 7 
§ l mom. i denna lag stadgade markbelopp 
motsvarar det för år 1962 fastställda lönein
dextalet. 

Lag 
om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i 

arbetsförhållande 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 26 juli 1985 om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbets

förhållande (662/85) 5 och 10 §§, 
av dessa lagrum 5 § l mom. sådant det lyder ändrat genom lag av den 28 juni 1993 

(561/93), och 
ändras 3 §, 4 § l mom. och 6 §, 
av dessa lagrum 3 § l mom., sådant det lyder i lag av den27mars 1991 (616/91) och 4 § 

l mom. samt 6 § sådana nämnda lagrum lyder i lag av den 28 juni 1993 (561/93) och 
fogas till 3 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 27 mars 1991, ett nytt 3 

mom. som fölJer: 

Gällande lydelse 

3 § 
Förutsättningarna för ålders-, invalid- och 

arbetspension, rehabilitering, rehabilite-

Föreslagen lydelse 

3 § 
Pensioner som beviljas enligt denna lag 

är ålderspension, invalidpension, som också 
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rin~spenning och rehabiliteringsunderstöd 
enhgt prövning samt familjepension även
som beloppets storlek bestäms, om inte 
något annat följer av denna lag, enligt lagen 
om pension för arbetstagare (395/61 ). En 
arbetstagare har dock rätt till ålderspension 
enligt denna lag oberoende av om han fort
sätter med arbete som avses i l §. 

En förutsättning för erhållande av pension 
är att arbetstagarens arbetsförtjänst av för
värvsarbete som avses i denna lag uppgår 
till minst 540 mark per kalenderår. Arbets
förtjänsten anses hänföra sig till det kalen
derår under vilket den utbetalas. 

4§ 
Såsom till pension berättigande tid räknas 

varje kalenderår för vilket arbetstagaren har 
uppburit sådan inkomst som enligt 3 § 2 
mom. berättigar till pension, dock med iat
tagande i tillämpliga delar av vad som stad
gas i 6 § l mom. och 6 a-6 c§§ lagen om 
pension för arbetstagare 

5 § 
Beloppet av pension enligt denna lag ut

räknas per kalenderår för den till pension 
berättigande tid som fastställts enligt 4 § 
ovan, på den enligt 9 § lagen om pension 
för arbetstagare justerade arbetsjörtjänst, 
minskad med beloppet arbetstagarnas pen
sionsavgift så som avses i 7 § 5-7 mom. 
lagen om pension för arbetstagare, som 
arbetstagaren hajt under ifrågavarande år 
och som legat till grund för de försäk
ringspremier som erlagts enligt denna lag. 

Vid fastställande av invalidpension 
bestäms den lön som utgör grund jör pen
sion för den återstående tiden från det in
validiteten inrätt till det pensonsåldern upp
nås, med tillämpning av stadgandena i 7 § 
lagen om pension för arbetstagare, på basis 
av den i 3 § 2 mom. angivna arbetsförtjänst 

Föreslagen lydelse 

kan vara rehabiliteringsstöd eller individuell 
förtidspension, samt arbetslöshetspension 
och familjepension. En arbetstagare kan 
också få rehabilitering och beviljas rehabili
teringspenning eller rehabiliteringsunderstöd 
enligt prövning. Förutsättningarna för dessa 
förmåner och deras storlek bestäms, om inte 
något annat följer av denna lag, enligt lagen 
om pension för arbetstagare (395/61). 

En förutsättning för erhållande av pension 
är att arbetstagarens arbetsförtjänst av för
värvsarbete som avses i denna lag uppgår 
till minst 540 mark per kalenderår. Arbets
förtjänsten anses hänföra sig till det kalen
derar under vilket den utbetalts. Beloppet 
justeras enligt förändringar i den allmänna 
löne- och prisnivån, så som stadgas i 9 § 
lagen om pension för arbetstagare. 

En arbetstagare har dock rätt till ålder
spension enligt denna lag oberoende av om 
han fortsätter med arbete som avses i l §. 

4§ 
Pensionens belopp bestäms med iakttagan

de i tillämpliga delar av stadgandena i 5 § 
l mom., 2 mom. l och 3 punkten samt 4-6 
mom., 5 c§, 7 §, 7 a§ och 7 b§§ lagen om 
pension för arbetstagare (134/62). 

5 § 
(upphävs) 
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som arbetstagaren haft under den månad då 
invaliditeten inträdde, året då invaliditeten 
inträdde medräknat, och under vilka den 
årliga arbetsförtjänsten uppgått till minst 
540 mark. 

6 § 
Vid tillämpningen av 8 § lagen om pen

sion för arbetstagare skall pension enligt 
denna lag jämställas med pension som grun
dar sig på lagen om pension för arbetstagare 
och den arbetsförtjänst som berättigar till 
pension enligt denna lag beaktas vid valet av 
den in nämnda stadganden förutsätta högsta 
pensionsgrundande lönen. Härvid bestäms 
denna arbetsförtjänst på basis av den högsta 
i denna lag angivna arbetsförtjänsten, uträ
knad per kalenderår och minskat med be
loppet av arbetstagarnas pensionsavgift så 
som avses i 7 § 5-7 mom. lagen om pen
sion för arbetstagare. 

Har ett i 8 § 3 mom. lagen om pension för 
arbetstagare nämnt, annat än i denna lag 
avsett arbets- eller tjänsteförhållande eller 
annan än i denna lag avsedd företagarverk
samhet fortgått under ett sådant kalenderår 
eller i nämnda moment angiven pension 
fortgått under minst tre på varandra följande 
sådana kalenderår, då arbetstagarens i denna 
lag angivna arbetsförtjänst har uppgått till 
mmst det i 3 § 2 mom. stadgande beloppet, 
sammanräknas för bestämmande av 
samordningsgrunden de i denna lag angivna 
arbetsförtjänsterna med motsvarande i detta 
moment nämnd, i annan lag avsedd pen
sionslön eller arbetsförtjänst eller pension så 
som stadgas i 8 § 3 mom. lagen om pension 
för arbetsta~are. Härvid används som i den
na lag angtven arbetsförtjänst genomsnittet 
av arbetsförtjänsten per månad i arbete av 
detta sia~ under kalenderåren i fråga. Innan 
genomsmttet utråknas avdras från arbetsför
tjänsten beloppet av arbetstagarnas pension
savgift så som avses i 7 § 5-7 mom. lagen 
om pension för arbetstagare. 

Föreslagen lydelse 

6 § 
Vid tillämpning av 8 § lagen om pension 

för arbetstagare skall pension enligt denna 
lag jämställas med pension som grundar sig 
på lagen om pension för arbetstagare, och 
den arbetsförtjänst som berättigar till pen
sion enligt denna lag beaktas vid valet av 
den i nämnda stadganden förutsatta högsta 
pensionlönen. Härvid bestäms denna arbets
förtjänst på basis av den högsta i denna lag 
angivna arbetsförtjänsten, uträknad per ka
lenderår och minskad med beloppet av ar
betstagarnas pensionsavgift så som avses i 7 
a § lagen om pension för arbetstagare. 

Har ett i 8 § 3 mom. lagen om pension för 
arbetstagare nämnt, annat än i denna lag 
avsett arbets- eller tjänsteförhållande eller 
annan än i denna lag avsedd företagarverk
samhet fortgått under ett sådant kalenderår 
eller i nämnda moment angiven pension 
fortgått under minst tre på varandra följande 
sådana kalenderår, då arbetstagarens i denna 
lag angivna arbetsförtjänst har uppgått till 
mmst det i 3 § 2 mom. stadgade beloppet, 
sammanräknas för bestämmande av samord
nin~sgrunden de i denna lag angivna arbets
förtjänsterna med motsvarande i detta mo
ment nämnd, i annan lag avsedd pensionslön 
eller arbetsförtjänst eller pension, så som 
stadgasi 8 § 3 mom. lagen om pension för 
arbetstagare. 

Vid tillämpningen av 2 mom. ovan an
vänds som i denna lag angiven arbetsför
tjänst genomsnittet av arbetsförtjänsten per 
månad i arbete av detta slag under kalen
deråret i fråga. Innan genomsnittet uträknas 
avdras från arbetsförtjänsten beloppet av 
arbetstagarnas pensionsavgift så som avses i 
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10 § 
De i 3 § 2 mom., 4 § 2 mom. och 5 § 2 

mom. fastställda markbeloppen justeras i 
enlighet med förändringar i den allmänna 
löne- och prisnivån på det sätt som stadgas 
i 9 § lagen om pension för arbetstagare. 

4. 

Föreslagen lydelse 

7 a § lagen om pension för arbetstagare. 

(upphävs) 
10 § 

Denna lag träder i kraft den J januari 
1996. 
Lagens 4 § tillämpas på pensioner i fråga 
om vilka pensionsfallet har inträffat sedan 
lagen har trätt i kraft. 
Beloppet i 3 § 2 mom. motsvarar det 
indextal som fastställts för 1966. 

Lag 
om ändring av lagen om pension för företagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 5 § l och 2 mom., 7 § 2 mom. och 17 § l och 2 mom. lagen om pension för 

företagare ( 468/69), 
av nämnda lagrum 5 § l mom. sådant det lyder ändrat genom las av den27mars 1991 

(615/91), 7 § 2 mom. sådant det lyder ändrat genom lag av den 28 Juni 1993 (562/93) och 
17 § l mom. sådant det lyder ändrat genom lag av den 17 mars 1995 (393/95) samt 

fogas till 5 § ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom nämnda lag av 
den 28 juni 1993, till lagen nya 5 a och 5 b §§ samt till 7 a§, sådan den lyder i nämnda lag 
av den 28 juni 1993, ett nytt 4 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

5 § 
Förutsättningarna för ålders-, invalid- och 

arbetslöshetspension, individuell förtidspen
sion, rehabilitering samt beloppets storlek 
bestäms, om inte något annat följer av 
denna lag, enligt lagen om pension för ar
betstasare, och härvid skall beträffande 
arbetsmkomst och till pension berättigande 
tid som avses i denna lag i motsvarande 
mån tillämpas vad nämnda lagar stadgar om 
lön och till pension berättigande tjänstsö
ringstid. En förutsättning för deltidspensiOn 
är att företagaren minskar sitt av denna lag 
omfattade förvärvsarbete till hälfen eller helt 
och hållet upphör med det och att hans 
13 351236T 

Föreslagen lydelse 

5 § 
Pensioner som beviljas enligt denna lag 

är ålderspension, invalidpension, som också 
kan vara rehabiliteringsstöd eller individuell 
förtidspension, samt arbetslöshetspension, 
deltidspension och familjepension. En före
tagare kan också få rehabilitering och bevil
jas rehabiliteringspenning eller rehabilite
ringsunderstöd enligt prövning. Förutsätt
ningarna för dessa :ffirmåner och deras stor
lek bestäms, om inte något annat följer av 
denna lag, enligt lagen om pension för ar
betstagare. 



98 RP 118/1995 rd 

Gällande lydelse 

återstående fårvärvsarbete motsvarar de 
fårutsättningar som stadgas i 4 f § l mom. 5 
och 7 punkten. Om han fortsätter med sin 
fåretagarverksamhet, fårutsätts det likväl att 
hans återstående arbetsinkomst uppgår till 
minst det belopp som avses l § 3 mom. 2 
punkten. Företagaren skall får pensionsan
stalten lämna tillräckliga uppgifter om 
minskningen av sin arbetstid. När deltids
pensionens belopp räknas ut, betraktas så
som fåretagarens stabiliserade arbetsinkomst 
den får honom fastställda genomsnittliga 
inkomsten under de fyra kalenderåren om
edelbart före övergången till deltidsarbete, 
och såsom arbetsinkomst av deltidsarbete 
hälften därav. På pension enligt denna lag 
tillämpas likväl inte 5 a och 7 b §§ la~en 
om pension får arbetstagare. Då forttda 
ålderspension fastställs, tillämpas 5 § 5 
mom. lagen om pension får arbetstagare så 
att i stället får födelseåret 1937 används 
födelseåret 1945 och att den minskning som 
beror av födelseåret sker enligt följande 
procenttal: 

Födelseår 

1930 eller tidigare .................... . 
1931 ......................................... . 
1932 ......................................... . 
1933 ......................................... . 
1934 ......................................... . 
1935 ......................................... . 
1936 ......................................... . 
1937 ......................................... . 
1938 ········································· 
1939 ........................................ . 
1940 ········································· 
1941 ........................................ . 
1942 ········································· 
1943 ········································· 
1944 ········································· 

Minskning i 
procent per 

månad 

0,33 
0,34 
0,36 
0,37 
0,38 
0,39 
0,40 
0,41 
0,42 
0,43 
0,44 
0,46 
0,47 
0,48 
0,49 

F öretagaren äger rätt till ålderspension 
oberoende av, huruvida han fortsätter sin i l 
§ avsedda verksamhet. 

Föreslagen lydelse 

Beträffande arbetsinkomst och till pen
sion berättigande tid som avses i denna lag 
tillämpas i motsvarande mån vad lagen om 
pension för arbetstagare stadgar om om lön 
och till pension berättigande tjänstgöring
stid. 

På pension enligt denna lag tillämpas 
likväl inte stadgandena i 7 f 9· lagen om 
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pension för arbetstagare. 

5a§ 
En företagare har rätt till ålderspension 

oberoende av om han fortsätter sin i l § 
avsedda verksamhet. 

När en förtida ålderspension fastställs, 
tillämpas 5 a § 3 mom. lagen om pension 
för arbetstagare så, att i stället för födelseå
ret 1937 används födelseåret 1945 och att 
den minskning som beror av födelseåret sker 
enligt följande procenttal: 

Födelseår 

1930 eller tidigare 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

Minskning i procenttal 
per månad 

5 b§ 

0,33 
0,34 
0,36 
0,37 
0,38 
0,39 
0,40 
0,41 
0,42 
0,43 
0,44 
0,46 
0,47 
0,48 
0,49 

För att deltidpension skall beviljas förut
sätts det att 

J) företagaren minskar sitt arbete, ifall det 
omfattas av denna lag, till hälften eller helt 
upphör med det, 

2) företagarens återstående förvärvsarbete 
motsvarar de förutsättningar som stadgas i 4 
f§ J mom. 5 och 7 punkten lagen om pen
sion för arbetstagare, dock så, att om före
tagaren fortsätter sin företagarverksamhet 
förutsätts det att hans aterstående arbetsin
komst uppgår till minst det belopp som av
ses i J § 3 mom. 2 punkten, och 

3) företagaren lämnar pensionsanstalten 
tillräckliga uppgifter om minskningen av sin 
arbetstid. 

När deltidspensionens belopp räknas ut, 
betraktas såsom företagarens stabiliserade 
arbetsinkomst den för honom fastställda 
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7 § 

När fårsäkringen börjar fastställer pension
sanstalten fåretagarens arbetsinkomst. Om 
de omständigheter som inverkar på arbets
inkomsten senare fårändras väsentligt, juste
ras den på ansökan. Pensionsansta1ten kan 
även justera arbetsinkomsten på eget initia
tiv. Arbetsinkomsten f'ar dock inte ändras 
retroaktivt. Utan hinder av vad som stadgas 
i denna paragraf fastställs såsom arbetsm
komst får en företagare som får deltidspen
sion hälften av den i 5 § l mom. nämnda 
genomsnittliga arbetsinkomsten. 

17 § 
Om inte något annat fåjer av denna lag, 

gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 
mom., 3 § l och 2 mom., 3 a, 4, 4 a--4 h, 
4 j--4 n §§, 5 § l och 3-6 mom., 5 b, 5 c, 
7 a, 7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 10 och 10 c§§, 
11 § l och 2 mom., 12 § l mom. 5 punkten 
och 4 mom. samt 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 
19, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e och 22 
§§ lagen om pension får arbetstagare. 

Vid tillämpning av stadgandena i 7 c § 
lagen om pension får arbetstagare anses 
såsom födelseårsgräns i stället får år 1939 år 
194 7, i stället får år 1920 år 1928 och i 
stället får år 1919 år 1927. 

Föreslagen lydelse 

genomsnittliga inkomsten under de fyra 
kalenderåren omedelbart före övergången 
till deltidsarbete och såsom arbetsinkomst av 
deltidsarbete hälften därav. 

7 § 

När fårsäkringen börjar fastställer pension
sanstalten fåretagarens arbetsinkomst. Om 
de omständigheter som inverkar {>å arbetsin
komsten senare fårändras väsentligt, justeras 
den på ansökan. Pensionsanstalten kan även 
justera arbetsinkomsten på eget initiativ. 
Arbetsinkomsten får dock inte ändras retro
aktivt. Utan hinder av vad som stadgas i 
denna paragraf fastställs såsom arbetsin
komst får en företagare som f'ar deltidspen
sion hälften av den i 5 b § 2 mom. nämnda 
genomsnittliga arbetsinkomsten. 

7a§ 

Om företagaren har uppburit en förmån 
som avses i l mom. till lägre än fullt be
lopp, används såsom förmånsdagarnas antal 
det antal fulla dagar som motsvarar de er
sättningar som uppburits. 

17 § 
Om inte något annat följer av denna lag 

gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 
mom., 3 § l och 2 mom., 3 a, 4, 4 a - 4 h, 
4 j - 4 n §§, 5 § l mom., 2 mom. l punk
ten, 3 och 6 mom., 5 a - 5 c §§, 7 g, 7 h, 8, 
8 a- 8 g, 9, 9 a, lO och lO c §§, 11 § l och 
2 mom., 12 § l mom. 5 punkten och 4 
mom. samt 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 
19 a - 19 e, 20, 21, 21 a - 21 e och 22 §§ 
lagen om pension får arbetstagare. 

Vid tillämpningen av stadgandena i 7 g § 
lagen om pension får arbetstagare anses 
såsom födelseårsgräns i stället får år 1939 år 
194 7, i stället får år 1920 år 1928 och i 
stället får år 1919 år 1927. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 
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5. 
Lag 

om ändring av lagen om pension för lantbruksforetagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 14 juli 1969 om lantbruksföretagare (467/69) 6 §, 8 h § och 19 § l 

m om., 
av dessa lagrum 6 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 18 juni 1971, den 31 

december 1985, den 29 juni 1990, den 27 mars 1991 och den 28 juni 1993 (511/71, 
1089/85, 602/90, 614/91 och 563/93), 8 h § sådan den lyder i lag av den 29 december 1989 
(1312/89), 19 § l mom. sådant det lyder i lag av den 17 mars 1995 (394/95) och 19 § 2 
mom. sådant det lyder i lag av den 20 september 1974 (751/74), samt 

fogas till 6 § ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom nämnda lag av 
den 28 juni 1993, tilllagen nya 6 a och 6 b §§ och till 8 k§, sadan den lyder ändrad genom 
lag av den 28 juni 1993, ett nytt 4 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

6 § 
Förutsättningarna för ålders-, invalid- och 

arbetslöshetspension, individuell förtidspen
sion, rehabihterin~ samt rehabiliteringspen
ning och rehabiliteringsunderstöd enligt 
prövning, deltidpension och familjepension 
samt beloppets storlek bestäms, om inte 
något annat följer av denna lag, enligt lagen 
om pension for arbetstagare, och härvid 
skall beträffande arbetsinkomst och till pen
sion berättigande tid som avses i denna lag i 
motsvarande mån tillämpas vad nämnda lag 
stadgar om lön och till pension berättigande 
tjänstegöringstid. En förutsättning för del
tidspension är att lantbruksföretagaren min
skar sin av denna lag omfattande verksamhet 
till hälften eller helt och hållet upphör med 
den och att hans återstående förvärvsarbete 
motsvarar de förutsättningar som stadgas i 4 
f§ l mom. 5 och 7 punkten lagen om pen
sion för arbetstagare. Lantbruksföretagaren 
skall lämna pensionsanstalten tillräckliga 
uppgifter om minskningen av sin arbetstid. 
När deltidspensionens belopp räknas ut, be
traktas som lantbruksföretagarens stabilisera
de arbetsinkomst den för honom fastställda 
~enomsnittliga arbetsinkomsten under de 
tyra kalenderåren före övergången till del
tidsarbete, och såsom arbetsmkomst av del
tidsarbete hälften därav. På pension enligt 

Föreslagen lydelse 

6 § 
Pensioner som beviljas enligt denna la~ 

är ålderspension, invalidpension, som ocksa 
kan vara rehabiliteringsstöd eller individuell 
förtidspension, samt arbetslöshetspension, 
deltidspension och familjepension. En lant
bruksföretagare kan också få rehabilitering 
och beviljas rehabiliteringspenning eller 
rehabiliteringsunderstöd enhgt prövning. 
Förutsättningarna for dessa formaner och 
deras storlek bestäms, om inte något annat 
följer av denna lag, enligt lagen om pension 
for arbetstagare. 
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denna lag tillämpas likväl inte 5 a och 7 b 
§§ om pension för arbetstagare. Då förtida 
ålderspension fastställs, tillämpas 5 § 5 
mom. lagen om pension för arbetstagare så 
att i stället för födelseåret 1937 används fö
delseåret 1945 och att den minsking som 
beror av födelseåret sker enligt följande pro
centtal: 

Födelseår 

1930 eller tidigare .................... . 
1931 ......................................... . 
1932 ......................................... . 
1933 ......................................... . 
1934 ......................................... . 
1935 ......................................... . 
1936 ......................................... . 
1937 ·········································· 
1938 ........................................ . 
1939 ········································· 
1940 ········································· 
1941 ........................................ . 
1942 ........................................ . 
1943 ........................................ . 
1944 ........................................ . 

Minskning i 
procent per 

månad 

0,33 
0,34 
0,36 
0,37 
0,38 
0,39 
0,40 
0,41 
0,42 
0,43 
0,44 
0,46 
0,47 
0,48 
0,49 

Lantbruksföretagare äger rätt att erhålla 
ålderspension oberoende av om han fort
sätter sin i l § avsedda verksamhet. 

Föreslagen lydelse 

Beträffande arbetsinkomst och till pension 
berättigande tid som avses i denna lag till
lämpas i motsvarande mån vad lagen om 
pension för arbetstagare stadgar om lön och 
till pension berättigande tjänstgöringstid. 

På pension enligt denna lag tillämpas 
likväl inte stadgandena i 7 f ~· lagen om 
pension för arbetstagare. 

6a§ 
En lantbruksföretagare har rätt till ålder

spension oberoende av om han förutsätter 
sin i l § avsedda verksamhet. 

När en förtida ålderspension fastställs, 
tillämpas 5 a § 3 mom. lagen om pension 
för arbetstagare så, att i stället för 
födelseåret 19 3 7 används födelseåret 1945 
och att den minskning som beror av 
födelseåret sker enligt följande procenttal: 
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8 h§ 
Utan hinder av 8 och 8 a-8 g §§ fast

ställs såsom arbetsinkomst för en lantbruks
företagare som f'ar deltidspension hälfen av 
den 6 § l mom. nämnda genomsnittliga 
arbetsinkomsten. 

Föreslagen lydelse 

Födelseår 

1930 eller tidigare 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

Minskning i procenttal 
per månad 

6b§ 

0,33 
0,34 
0,36 
0,37 
0,38 
0,39 
0,40 
0,41 
0,42 
0,43 
0,44 
0,46 
0,47 
0,48 
0,49 

För att deltidpension skall beviljas förut
sätts det att 

l) lantbruksföretagaren minskar sitt arbete, 
ifall det omfattas av denna lag, till hälften 
eller helt upphör med det, 

2) lantbruksföretagarens återstående för
värvsarbete motsvarar de förutsättningar som 
stadgas i 4 f § l mom. 5 och 7 punkten 
lagen om pension för arbetstagare, och 

3) lantbruksföretagaren lämnar pensionsan
staften tillräckliga uppgifter om minskningen 
av sin arbetstid. 

När deltidspensionens belopp räknas ut, 
betraktas såsom lantbruksföretagarens stabi
liserade arbetsinkomst den för honom fast
ställda genomsnittliga arbetsinkomsten under 
de fyra kalenderåren omedelbart före över
gången till deltidsarbete och såsom arbetsin
komst av deltidsarbete hälften därav. 

8 h§ 
Utan hinder av 8 och 8 a - 8 g §§ fast

ställs såsom arbetsinkomst för en lantbruks
företagare som f'ar deltidspension hälften av 
den i 6 b § 2 mom. nämnda genomsnittliga 
arbetsinkomsten. 

8k§ 

Om företagaren har uppburit en förmån 
som avses i J mom. till lägre än fullt be
lopp, används såsom förmånsdagarnas antal 
det antal fulla dagar som motsvarar de er-
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19 § 
Om inte något annat följer av denna lag 

gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 
mom., 3 § 3 och 4 mom., 4 och 4 a---4 n 
§§, 5 § l och 3-6 mom., 5 b, 5 c, 7 a, 7 c, 
8, 8 a-8 g, 9, 9 a och 10 c §§, 11 § l och 
2 mom., 12 § l mom. 5 punkten samt 14, 
16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 a-19 d, 20, 
21, 21 a-21 e och 22 §§ lagen om pension 
för arbetstagare samt 10 § 3 mom. lagen om 
pension for arbetstagare i kortvariga arbets
förhållanden. 

Vid tillämpning av 7 c § lagen om pension 
for arbetstagare anses såsom födelsearsgräns 
i stället for år 1939 år 1947, i stället for år 
1920 år 1928 och i stället för år 1919 år 
1927. 

Föreslagen lydelse 

sättningar som uppburits. 

19 § 
Om inte något annat följer av denna lag 

gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 
mom., 3 a, 4, 4 a - 4 h, 4 j - 4 n §§, 5 § l 
mom., 5 § 2 mom. l punkten, 3 och 6 
mom., 5 a - 5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a - 8 g, 9, 9 
a och 10 c §§, 11 § l och 2 mom., 12 § l 
mom. 5 punkten samt 14, 16, 17, 17 a, 17 
b, 18, 19, 19 a - 19 e, 20, 21, 21 a - 21 e 
och 22 §§ lagen om pension för arbetstaga
re. 

Vid tillämpningen av stadgandena i 7 g § 
lagen om penston för arbetstagare anses 
såsom födelseårsgräns i stället för år 1939 år 
1947, i stället för år 1920 år 1928 och i 
stället för år 1919 år 1927. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 


