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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
Ändring av Iandskapslagstiftningen om landskapets pensioner 

1995-96 nr 26 

FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning i 
landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner. Samtidigt upphävs 

gällande blankettlag. Genom den nya blankettlagen som bygger på den gamla görs 

riksförfattningarna om statens pensioner i huvudsak oförändrade tillämpliga på land

skapets anställda. 

Dessutom föreslås att lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsför

hållanden (FFS 134/62) (KAPL) och lagen om pension för vissa konstnärer och 

redaktörer i arbetsförhållande (FFS 662/85) (KoPL) skulle bli tillämpliga på land

skapets privaträttligt anställda. KAPL tillämpas på arbetstagare som anställs för bl.a. 

byggnads- , hamn-, skogs- och lantbruksarbete eller tjänstgör på ett fartyg i inrikestrafik 

medan KoPL är tillämpligt på konstnärer och andra s.k. frilansar som anställs för att 

utföra skapande arbete av tillfällig natur. 

Genom förslaget anpassas landskapslagstiftningen om pensioner till lagen om 

ändring av självstyrelselagen för Åland (FFS 520/96). Avsikten är att de föreslagna 

landskapslagarna skall träda i kraft så snart som möjligt, dock tidigast den 1 januari 

1997 när ändringen av självstyrelselagen träder i kraft. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1. Gällande bestämmelser 

Pensionsskyddet för landskapets anställda regleras av landskapslagen om till

lämpning i landskapet Åland av vissa i riket gällande författningar rörande statens 

pensioner (33/84), nedan kallad blankettlagen. Genom blankettlagen har riksförfatt

ningarna om statens pensioner i huvudsak oförändrade bringats i kraft i landskapet. 

Avsikten med detta system har varit att landskapets anställda skall komma i åtnjutande 

av samma pensionsförmåner som statens anställda. 

2. Lagstiftningsbehörigheten 

Enligt 36 § självstyrelselagen för Åland (5/52), nedan kallad gamla självstyrelsela

gen, ankom det på landskapet att inrätta "landskapsförvaltningen underlydande tjänster 

och befattningar". Denna rätt ansågs även innefatta en befogenhet att bestämma de med 

tjänsterna och befattningarna förenade pensionsförmånerna. Lagstiftningsbehörigheten 

för pensioner ansågs med stöd av 13 § 1 mom. 15 punkten gamla självstyrelselagen 

("social omvårdnad") omfatta även dem som stod i "arbetsförhållande eller i därmed 

jämförbart tjänstgöringsförhållande till landskapet". 

Högsta domstolen uttalade sig den 14 april 1994 över fördelningen av behörigheten 

att lagstifta om pensionsförmåner enligt den nya självstyrelselagen för Åland (71191) 

i samband med ett utlåtande över landskapslagen om pensionsavgift för anställda som 

omfattas av landskapets pensionssystem (37/94). Högsta domstolen fann att lagstift

ningsbehörigheten ·om pensioner till den del lagtingsbeslutet gällde privaträttsligt 

anställda tillkom riket enligt 29 § 1 mom. 3 punkten självstyrelselagen. De bestämmel

ser i landskapslagen som omfattade privaträttsligt anställda kunde dock upptas i 
lagtingsbeslutet med stöd av 19 § 3 mom. självstyrelselagen för vinnande av enhetlighet 

och överskådlighet. Rätten att bestämma om arbetspensionsskyddet för landskapets 

offentligträttsligt anställda har enligt 18 § 2 punkten självstyrelselagen fortsättningsvis 

ansetts höra till landskapets lagstiftningsbehörighet. 

I 71 § självstyrelselagen finns en bestämmelse som reglerar situationer då en 

omfördelning av lagstiftningsbehörigheten har ägt rum. Av paragrafen följer bl.a. att 

när ett rättsområde som enligt den gamla självstyrelselagen har reglerats genom land

skapslag överförs till rikets behörighet genom den nya självstyrelselagen, skall den 

lagstiftning på området som tillkommit före den nya självstyrelselagens ikraftträdande 

fortfarande tillämpas i landskapet till dess att landskapslagen har upphävts genom en 

riksförordning. 
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Med anledning av övergångsbestämmelsen tillämpas blankettlagen fortfarande på 

de privaträttsligt anställda. En annan effekt av övergångsbestämmelsen blir att blankett

lagen som reglerar landskapets pensionskydd även för de privaträttsligt anställda blir 

tillämplig i landskapet sådan landskapslagen löd vid årsskiftet 1992-93. De förändringar 

av pensionsskyddet som därefter automatiskt trätt i kraft i landskapet för de offent

ligrättsligt anställda omfattar inte de privaträttsligt anställda. 

Behörighetsförskjutningen medför att landskapet i dag har två olika grupper av 

pensionsbestämmelser för sina anställda, dels de bestämmelser som omfattar land

skapets offentligrättsligt anställda som automatiskt följer de förändringar som sker i 
statens pensionsskydd, dels de bestämmelser som omfattar landskapets privaträttsligt 

anställda som följer statens pensionsskydd sådant det löd vid årsskiftet 1992-93. Efter 

den 1 januari 1993 har ett flertal ändringar gjorts i bl.a. lagen om statens pensioner 

(280/66; ändr. 1599/92, 1600/92, 1528/93, 1529/93, 638/94, 1189/94, 315/95, 

1231195, 1232/95 och 1671195), vilka inte är tillämpliga på landskapets privaträttsligt 

anställda. 

3. Ändring av självstyrelse/agen för Åland 

Justitieministeriet tillsatte den 28 juni 1995 efter samråd med landskapsstyrelsen en 

arbetsgrupp med uppgift att bl.a. utreda de tolkningsfrågor som gäller pensioner för 

landskapet Ålands privaträttsligt anställda. I arbetsgruppen ingick representanter från 

landskapsstyrelsen, justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet . och stats

kontoret. Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande till justitieministeriet den 23 

november 1995. Arbetsgruppen föreslog att kompetensfördelningen mellan riket och 

landskapet skulle justeras så att lagstiftningsbehörigheten i fråga om arbetspensions

skyddet för landskapets privaträttsligt anställda skulle återföras till landskapet. 

På basis av arbetsgruppens förslag utarbetade justitieministeriet en regeringspropo

sition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland (RP 43/1996 rd). 

Riksdagen antog, frånsett vissa tekniska justeringar i lagtexten, förslaget oförändrat 

samtidigt som lagtinget lämnande sitt bifall till förslaget. Lagen om ändring av 

självstyrelselagen för Åland (FFS 520/96) träder i kraft den 1 januari 1997. 
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4. Landskapsstyrelsens förslag 

4.1. Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksföifattningar om 

statens pensioner 

Enligt 18 § 2a punkten i lagen om ändring av självstyrelselagen återförs behörig

heten för arbetspensionsskyddet för landskapets privaträttsligt anställda till landskapet. 

De förändringar av statens pensionsbestämmelser som inträffat mellan den 1 januari 

1993 och den 1 januari 1997 blir enligt ändringen av självstyrelselagen inte retroaktivt 

tillämpliga på landskapets privaträttsligt anställda. De försämringar av pensions

förmånerna (bl.a. FFS 1528/93) som genomförts för landskapets offentligrättsligt 

anställda skall således tillämpas på den pensionsrätt som intjänats för de privaträttsligt 

anställda efter den 1 januari 1997. 

Enligt 12 § (tidigare 6 §) Regeringsformen för Finland (ändr. FFS 969/95) är vars 

och ens egendom tryggad. Egendomsskyddet har ansetts omfatta även den ekonomiska 

förmån som intjänad pensionsrätt utgör (se GrUU 5 och 6/1977 rd samt 21/1989 rd). 

De ändringar av pensionsförmånerna som gäller redan beviljad eller intjänad pensions

rätt, åtminstone när de inte kan anses vara obetydliga, kräver den lagstiftningsordning 

som gäller för stiftande av grundlag. Om ändringarna av pensionskyddet enbart gäller 

pension som har intjänats sedan lagen trätt i kraft, finns det inget hinder att ändra 

pensionsförmånerna genom vanlig lag. 

En del av de försämringar som genomförts i fråga om landskapets offentligrättsligt 

anställda och samtliga statligt anställda gäller pensionsåldern, pensionstillväxten och 

pensionens målsatta nivå för personer i fortlöpande anställning. För att undvika en 

konflikt med regeringsformens 12 § har de ändringar som genomförts av lagen om 

statens pensioner anpassats så att ändringarna inte skall omfatta redan intjänad pen

sionsrätt eller de som uppnått 55 års ålder när ändringarna träder i kraft. Försäm

ringarna för de som är yngre har förmildrats genom övergångsbestämmelser, så att 

ändringarna av pensionsbestämmelserna med beaktande av förberedelsetiden inte kan 

anses ingripa i det grundlagsskyddade pensionsrätten. De försämrade pensionsför

månerna i fråga om pensionsålder, intjänandet av pension och pensionens målsatta nivå 

, har dock kunnat göras direkt tillämpbara på personer under 35 år, eftersom deras 

· pensionförmåner inte ansetts ha ett särskilt förmögenhetsvärde och således inte omfattas 

av grundlagsskyddet. Förberedelsetiden intill deras pensionsfall har ansetts tillräckligt 

lång. 

Eftersom de aktuella ändringarna av lagen om statens pensioner och lagen om 

statens familjepensioner anpassats i relation till respektive lagändrings ikraftträdelseda

tum fordras en justering av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa 

i riket gällande författningar rörande statens pensioner för att undvika en konflikt med 

såväl 27 § 1 punkten självstyrelselagen som 12 § regeringsformen. För att erhålla ett 
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ändamålsenligt övergångsarrangemang för landskapets privaträttsligt anställda till de 

försämrade pensionsförmånerna föreslås att de aktuella ändringarna av lagen om statens 

pensioner och lagen om statens familjepensioner anpassas till den tidpunkt då behörig

heten på området återgår till landskapet. På detta sätt hindras pensionsbestämm:elserna 

från att få en retroaktiv inverkan på redan intjänad pensionsrätt. 

Eftersom de föreslagna åtgärderna skulle innebära ett omfattande ingrepp i gällande 

blankettlag (33/84) föreslår landskapsstyrelsen att en helt ny landskapslag om till.;. 

lämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensforier antas. 

4. 2 Landskaps lag om tillämpning i landskapet Atand av riksföifattningar om pension 
för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och för vissa konstnärer och redaktörer 
i arbetsförhållande. 

Pensionsskyddet för landskapets anställda kommer såsom tidigare (blankettlag 

33/84) att ordnas med stöd av Iandskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 

vissa riksförfattningar om statens pensioner. Ett av villkoren för pensionsrätt är dock 

att förmånstagaren har fyllt 23 år och innehaft minst en månads oavbrutet fortlöpande 

anställning. Begränsningarna i fråga om anställningsförhållandets längd har ansetts·nöd

vändig, eftersom det inte är ändamålsenligt att låta lagen om statens pensioner {StPL) 

omfatta allt för obetydliga och tillfälliga anställningsförhållanden, som saknar betydelse 

med tanke på pensionsskyddet och således skulle föranleda en oskälig belastning för 

upprätthållandet av systemet. Det finns dock arbetsområden som kan hänföras till 

blankettlagen men som p.g.a. anställningsförhållandets kortvariga och tillfälliga natur 

ramlar utanför systemet, anställningsförhållanden som ofta kan ha väsentlig betydelse 

för den anställdes inkomst och pensionsskydd. Det kan inte anses ändamålenligt att 

dessa personer som regelbundet tagit del av arbetslivet skall stå utanför ett lagstadgat 

pensionsskydd på grund av att anställningsförhållandet är helt eller delvis osammanhän

gande. 

I riket finns en lag om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 

(FFS 134/62) (KAPL), som tillämpas på arbetstagare som anställts för bl.a. byggnads-, 

hamn-, skogs- och lantbruksarbete eller tjänstgör på ett fartyg i inrikestrafik. Sedan 

1985 finns även en lag om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsför

hållande (FFS 662/85) (KoPL), som tillämpas på konstnärer och andra s.k. frilansar 

som anställts för att utföra skapande arbete av tillfällig natur. 

Landskapsstyrelsen har hittills, trots att ingen lagstadgad grund finns, tecknat ett 

pensionsskydd i enlighet med KAPL och KoPL för de arbetstagare inom landskapsför

valtningen som omfattats av de i rikslagarna angivna arbetsområdena. 

Landskapsstyrelsen anser inte att rådande situation är tillfredställande och föreslår 

därför mot bakgrund av den behörighetsförskjutning som aktualiserats i samband med 

ändringen av självstyrelselagen att även KAPL och KoPL skulle göras tillämpliga i 
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landskapet på motsvarande sätt som dessa lagar är tillämpliga på statens anställda. 

För anordnandet av pensionsskyddet medger förslaget åtminstone två alternativ. 

Enligt det första alternativet skulle den pensionspremie som uppbärs av arbetsgivaren 

betalas till landskapets pensionsfond samtidigt som arbetstagarnas pensionsavgift skulle 

överföras till pensionsfonden. Samtidigt skulle ett avtal om pensionsberäkningar, -

statistik etc. ingås med pensionsskyddscentralen på motsvarande sätt som det samarbete 

som i dag finns med statskontoret i fråga om landskapets övriga anställda. Ett annat 

alternativ är att landskapsstyrelsen täcker pensionskyddet genom att teckna pensions

försäkringar i ett försäkringsbolag. Pensionspremierna och pensionsavgifterna skulle i 

ett sådant fall inte överföras till pensionsfonden utan istället användas för att finansiera 

pensionsförsäkringen och de med försäkringen förenade ·administrativa kostnaderna. 

5. Ikraftträdande 

Eftersom framställningen ansluter sig till ändringen av självstyrelselagen bör de 

föreslagna landskapslagarna och ändringen av självstyrelselagen träda i kraft vid samma 

tidpunkt. Med tanke på sedvanlig lagtingsbehandling och lagstiftningskontroll är tids

marginalen dock snäv. Landskapsstyrelsen föreslår därför att ikraftträdelsedagen för de 

i framställningen föreslagna landskapslagarna med stöd av 20 § 3 mom. självstyrelsela

gen lämnas öppen för landskapsstyrelsen att fatta beslut om. 

6. Förslagets verkningar 

Genom ändringen av självstyrelselagen får de förändringar av statens pensionsbe

stämmelser som inträffat mellan den 1 januari 1993 och den 1 januari 1997, nedan 

mellantiden, inte retroaktiv verkan på landskapets privaträttsligt anställda. De försäm

ringar av pensionsförmånerna som från och med 1 januari 1993 genomförts för 

landskapets offentligrättsligt anställda berör således endast den pensionsrätt som 

intjänas för landskapets privaträttsligt anställda efter att ändringen av självstyrelselagen 

träder i kraft och behörigheten återgått till landskapet. För att samtidigt undvika en 

automatisk retroaktivitet1 i pensionsbestämmelserna måste en justering göras i lands

kapslagstiftningen av de förändringar som inträffat i statens pensionsskydd under 

mellantiden till den del de berör landskapets privaträttsligt anställda. Detta medför att 

1 De försämringar av pensionskyddet som genomförts i lagen om statens pensioner (t.ex. FFS 1528193) 
har genom olika övergångsbestämmelser anpassats till respektive ri!yslags ikrafträdelsedatum för att på så sätt 
undvika ett ingrepp i den intjänade pensionsrätt som ansetts grundlagsskyddad. Dessa övergångsbestämmelser 
måste på motsvarande sätt justeras och anpassas till landskapslagstiftningen ifråga om landskapets privaträtt
ligt anställda för att undvika en konflikt med 27 § I punkten självstyrelse/agen och 12 § regeringsformen. 
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landskapet framöver kommer att få tillämpa två olika pensionsberäkningssystem 

eftersom pensionsförsämringarna, i några fall med upp till fyra års fördröjning, 

successivt införs för landskapets privaträttsligt anställda. 

Landskapet har i dagsläget ett pensionsserviceavtal med statskontoret enligt vilket 

landskapet erbjuds vissa kunskapstjänster. Trots en ökad komplexitet i pensionshante

ringen till följd av de aktuella lagändringarna torde inte avtalet eller priset för tjänsten 

påverkas av förändringen. 

Genom förslaget skulle även KAPL och KoPL bli tillämpliga på landskapets 

privaträttsligt anställda. I maj 1996 fanns ca. 30 landskapsanställda anknytna till KAPL 

samt en person till KoPL. Eftersom landskapet saknar den expertis som erfordras för 

pensionshandläggningen avser landskapsstyrelsen att köpa dess tjänster utifrån. 

Kostnaderna för dessa tjänster kommer att beaktas i budgetframställningen. 

DETALJMOTIVERING 

1. Landskapslag om tillämpning landskapet Åland av vissa riksföifattningar om 

statens pensioner. 

1-4 §§. Bestämmelserna överensstämmer med 1-3 §§ landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av vissa i riket gällande författningar rörande statens pensioner. 

5, 9 och 11 §§. Genom de föreslagna bestämmelserna anpassas landskapslagstiftningen 

till de försämringar av pensionsförmånerna som genomförts i statens pensionslagstift

ning under mellantiden. Bestämmelserna torde genom det föreslagna förfaringssättet 

inte ingripa i intjänad pensionsrätt som är grundlagsskyddad. 

2. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksföifattningar om pension för 

arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och för vissa konstnärer och redaktörer i 

arbetsförhållande 

1 § Lagens tillämpningsområde. Enligt förslaget skulle KAPL och KoPL bli tillämpliga 

på landskapets privaträttsligt anställda. Lagen skulle därmed erbjuda ett lagstadgat 

pensionsskydd för den personal inom landskapsförvaltningen som oftast lämnats utanför 

ett lagstadgat pensionsskydd. 

2 § Förvaltning. Hänvisningen i 3 mom. till lagen om pension för arbetstagare avser 

lagens 3 § 1 mom. och ger landskapsstyrelsen möjlighet att teckna en pensionsför

säkring i exempelvis ett inhemskt försäkringsbolag. Bestämmelsen motsvarar 3 § 

KAPL. 
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4 § Avvikelser. Enligt riksförfattningarna skall arbetsgivaren erlägga en pensionsför

säkringsprernie samt överföra arbetstagarnas pensionsavgift till arbetspensionskassan. 

Enligt förslaget skulle landskapsstyrelsen och under denna lydande myndigheter och 

inrättningar betala pensionspremier och överföra pensionsavgifter till landskapets 

pensionsfond på motsvarande sätt som för övriga anställda inom landskapsförvalt

ningen. Såvida landskapsstyrelsen väljer att teckna en pensionsförsäkring i exempelvis 

ett inhemskt försäkringsbolag föreslås pensionspremierna och pensionsavgifterna direkt 

kunna användas för finansiering av pensionsförsäkringen och den adminstration som 

trots försäkringen kvarstår hos landskapet. 

3. Landskaps/ag om ändring av I § landskaps/agen om vissa pensioner, som skall 

betalas av landskapsmedel 

Enligt den gamla självstyrelselagen omfattade landskapets lagstiftnings- och 

förvaltningsbehörighet även arbetspensioner för personal i privata landskapsunderstödda 

institutioner. Enligt ändringen av självstyrelselagen återförs behörigheten till landskapet 

i fråga om den personal som anställts vid nämnda institutioner före den 1 januari 1997. 

Genom de föreslagna ändringen av landskapslagen anpassas lagen till att omfatta 

endast de som anställts före det att ändringen av självstyrelselagen trätt i kraft. 

4. Landskaps/ag om ändring av 27 § landskaps/agen om läroanstalter för hemslöjd i 

landskapet Åland. 

Förslaget överenstämmer med de ändringar som föreslås i fråga om landskapslagen 

om viss pensioner, som skall betalas av landskapsmedel. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar. 
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1. LANDSKAPSLAG 
om tillämpning i landskapet Åland 

av vissa riksförfattningar om statens pensioner 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas: 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 
Den som står i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande till 

landskapet är, med i denna lag angivna avvikelser, berättigad till ålders-, invalid-, 

arbetslöshets- och deltidspension och efter sådan person erläggs familjepension ur 

landskapets medel i enlighet med vad om personer i statlig anställning är föreskrivet i 

1) lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (FFS 280/66), 

2) lagen den 20 maj 1966 angående införande av lagen om statens pensioner (FFS 

281/66), 

3) förordningen den 9 december 1966 om statens pensioner (FFS 611/66), 

4) förordningen den 9 december 1966 om verkställighet och tillämpning av lagen 

angående införande av lagen om statens pensioner (FFS 612/66), 

5) lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (FFS 774/68), 

6) lagen den 31 december 1968 angående införande av lagen om statens familje

pensioner (FFS 775/68), 

7) förordningen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (FFS 796/68) 

samt 

8) förordningen den 31 december 1968 om verkställigheten och tillämpningen av 

lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner (FFS 797/68). 

De i 1 mom. angivna författningarna tillämpas sådana de lyder när denna lag 

träder i kraft. Sker därefter ändring i någon av författningarna skall de ändrade 

bestämmelserna gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om 

inte annat följer av denna lag. 

2 § 

Förvaltning 
De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 § 1 mom. 

ankommer på statens myndigheter skall i landskapet skötas av landskapsstyrelsen, till 

den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området. 
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3 § 

Tillämpning av hänvisningar 
till riksföifattningar vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen 

Hänvisas i de 1 § 1 mom. nämnda författningarna till bestämmelser i rikslagstift

ningen skall hänvisningarna avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. 

4 § 
Generella avvikelser 

I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i de i 1 § 1 mom. 

nämnda författningarna: 

1) anmälan om bibehållande av pensionsrätt såsom i 4 § lagen angående införande 

av lagen om statens pensioner är föreskrivet kan, utan hinder av vad i lagen är stadgat, 

göras senast när ansökan om pension inlämnas. På dem som gjort här avsedd anmälan 

skall fortfarande tillämpas vad i 35 § landskapslagen om landskapspensioner (20/67) är 

stadgat, 

2) vad i 8 § 5 mom. lagen om statens pensioner är stadgat om där avsedda 

föreskrifter skall i landskapet gälla föreskrifter i lagen om statens pensioner (FFS 

280/66), lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (FFS 

202/64), pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (FFS 298/66), lagen om 

ortodoxa kyrkosamfundet (FFS 521169), folkpensionsanstaltens pensionsreglemente 

eller pensionsstadgan för folkpensionsanstalten eller pensionsstadgan för Finlands bank, 

samt 

3) 3 § 3 mom. lagen om statens pensioner skall inte tillämpas i landskapet. 

5 § 

Avvikelser i fråga om landskapets privaträttsligt anställda 
I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i lagen om statens 

pensioner i fråga om landskapets privaträttsligt anställda: 

1) de i 1 § 3 mom. angivna årtalen skall i landskapet avse de årtal som anges i 

nedanstående tabell: 

Il §3 mom. angjvet 

årtal 

1992 

1998 

r Årtal 
i landskapet 

f 995 

2001 
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2) de i 4 § angivna årtalen skall i landskapet avse de årtal som anges i nedan

stående tabell: 

I 
I•4·§ angivet ·årtal l Årtal 

I 
. i landskapet 

t 
1959 -

I 

1962 :~ I 1997 1994 

3) den i 7a § 2 mom. avsedda ökningen skall räknas från det tredje kvartalet år 

1996 fram till utgången av det tredje kvartalet av det kalenderår som föregått året för 

intjänande av i momentet nämnda arbetsförtjänst, 

4) de i 10 § angivna årtalen skall i landskapet avse de årtal som anges i nedan

stående tabell: 

I 
... . . : 

.. 

· 1 I 
r 10 § angivet årtal 

: 

Årtal 

i landskapet 

1959 1962 

1992 1995 

1994 1997 

1995 1998 

5) de i 12 § angivna årtalen skall i landskapet avse de årtal som anges i nedan

stående tabell: 
.· 

I 12 §: angivet årtal Årtal 

i landskapet 
.· 

I 

1959 

I 
1962 j 1994 1997 

I landskapet skall i fråga om landskapets privaträttsligt anställda den i 6 § lagen 

om statens familjepensioner avsedda anställningstiden som räknas såsom pensionstid 

räknas till utgången av 1997. 

6 § 

Besvär 
Beslut som landskapsstyrelsen fattat med stöd av denna lag överklagas hos högsta 

förvaltningsdomstolen. 
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7 § 

Landskapsförordning 

11 

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas 

vid behov genom landskapsförordning. 

Denna lag träder i kraft 

8 § 

Ikraftträdande 

Genom denna lag upphävs landskapslagen den 17 maj 1984 om tillämpning i 

landskapet Åland av vissa i riket gällande författningar rörande statens pensioner 

(33/84). 

9 § 

Övergångsbestämmelser 
i fråga om landskapets privaträttsligt anställda 

vad gäller tillämpningen av lagen om statens pensioner 
Vid tillämpningen av de ändringar som vidtagits i lagen om statens pensioner 

mellan den 1 januari 1993 och den dag denna lag träder i kraft skall följande iakttas i 

fråga om landskapets privaträttsligt anställda: 

1) ändringen av 1 § 3 mom., 4 §, 6 § 1 mom. 4 punkten, 8 § 1-3 och 5 mom., 10 

§ 1,2, 6-8 mom., lOa §, lOb § 1 och 4 mom. och 20 § 1 mom. tillämpas inte på 

förmånstagare som är född före år 1943. På honom tillämpas inte heller ändringen i 5 

§ 4 mom. beträffande pensionsålder, ändringarna i 11 § till andra delar än paragrafens 

sista mening och inte heller ändringarna i 12 § till andra delar än att barntillägg enligt 

folkpensionslagen (FFS 34 7 I 56) inte skall beaktas. Ändringarna i 1 § 3 mom., 4 §, 10 

§ 1,2, 6-8 mom. och 11 § samt 12 § 1 och 2 mom. tillämpas inte på förmånstagare 

vars pensionsfall har inträffat före den dag denna lag träder i kraft; 

2) ändringen av 9 § 1 mom., 13 § 1 mom., 17 § samt 18 § 2,4 och 6-9 mom. 

tillämpas även på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet har inträffat innan denna lag 

har trätt i kraft; 

3) om en förmånstagare, som fyllt 54 år före den dag denna lag träder i kraft, har 

anställning som nämnda dag har fortgått minst tio år, avslutas anställningen enligt 1 § 

8 mom. vid utgången av det år denna lag träder i kraft, om villkoren i nämnda moment 

uppfylls; 

4) ändringen av 6 § 1 mom. 3 punkt tillämpas på oavlönade avbrott som börjar 

efter denna lags ikraftträdelse. Ett ~vbrott som börjat innan lagen trätt i kraft tas inte 

i beaktande då pensionslönen räknas ut; 

5) ändringen av 7 § samt lagens 7a, 7b, 7c, 7d och 7e §§ tillämpas på anställ

ningar som upphör den dag denna lag träder i kraft eller därefter; 
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6) till den del kalenderår från tiden före lagens ikraftträdande hänförs till de 

urvalsår som fastställs enligt 7 § 1 mom. bestäms dessa kalenderår och motsvarande 

arbetsförtjänster med tillämpning av 7 § 1 mom., sådant det lyder när denna lag träder 

i kraft. Bestämmelserna i 7 § 2 mom. sådant det lyder i lagen om ändring av lagen om 

statens pensioner (FFS 1671/95) tillämpas inte på urvalsår som hänför sig till tiden före 

denna lags ikraftträdande; 

7) lagens 7c § tillämpas på anställningar som upphör den dag denna lag träder i 

kraft eller därefter, dock så ändrad att istället för procenttalet 20 används följande 

procenttal beroende på pensionsfallsåret: 
.. ·• >··· . .. c 

Pensionsfall Procenttal i stället.för 20 procent 
. . . . .. 

1997 3 

1998 6 

1999 9 

2000 12 

2001 16 

8) ändringen av 9 § 2 mom. samt lagens 9 § 3 mom. och 18f § tillämpas på 

invalidpension som börjar eller skall fortsätta efter denna lag har trätt ikraft. Lagens 

18f § 2 mom. tillämpas dessutom på invalidpensioner som fortsätter när lagen träder 

i kraft, om beslut enligt 18b § meddelas medan lagen är i kraft; 

9) på en förmånstagare som har fyllt 55 år innan denna lag har trätt i kraft och 

som då lagen träder i kraft har rätt till dagpenning enligt landskapslagen om sysselsätt

ning (24/72) eller utbildningsstöd enligt landskapslagen om sysselsättningsfrämjande 

utbildning (39/88) tillämpas fortfarande 9a § lagen om statens pensioner sådant detta 

lagrum lyder när denna lag träder i kraft. När bestämmelsen tillämpas anses för

månstagaren ha rätt till dagpenning även under den självrisktid som gäller för erläggan

de av grunddagpenning enligt landskapslagen om sysselsättning den dag denna lag 

träder i kraft. Om villkoren i 5a och 5b §§ uppfylls anses förmånstagaren när arbets

löshetspensionen bestäms ha rätt till återstående tid enligt 5a §, även om han har blivit 

arbetslös enligt 9a § 2 mom. innan han har uppnått 63 års ålder eller en lägre avgångs

ålder; 

10) trots bestämmelserna om den nedre åldersgränsen för individuell förtidpension 

i 9c § 1 mom. behåller en förmåntagare som är född före 1943 rätten att få individuell 

förtidpension när han har fyllt 55 år. Ändringen av 9c § 3 mom. tillämpas på förhands

besked som ges medan lagen är i kraft; 
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11) ändringen av 10 § 4 mom. och 5a § 1 mom. tillämpas på sådana pensioner där 

pensionsfallet inträffar efter lagens ikraftträdande. På förmånstagare som är född före 

år 1943 och som när denna lag träder i kraft har rätt till dagpenning enligt lands

kapslagen om sysselsättning eller utbildningsstöd enligt landskapslagen om sysselsätt

ningsfrämjande utbildning tillämpas dock alltjämt 10 § 1 mom. lagen om statens 

pensioner, sådant det lyder när denna lag träder i kraft. Då 10 § tillämpas anses 

förmånstagaren har rätt till dagpenning även under den självrisktid som gäller för 

erläggande av grunddagpenning enligt landskapslagen om sysselsättning den dag denna 

lag träder i kraft. Bestämmelsen tillämpas dock inte på en förmånstagare, om han har 

rätt till dagpenning som beviljas på grundval av permittering som börjat från och med 

den dag då denna lag träder i kraft och om han senast två månader därefter på nytt 

börjar arbeta för den arbetsgivare som han var anställd hos då han permitterades; 

12) trots bestämmelsen i punkt 11 ovan tillämpas lagens 10 § 1 mom. sådan den 

lyder när denna lag träder i kraft, då pensionsbeloppet uträknas för den tid invalid

pension fortsätter enligt 5 § 4 mom. lagen om statens pensioner, om den tidigare 

pensionen har beviljats på grundval av arbetsoförmåga som bözjat före denna lags 

ikraftträdande; 

13) de genom lagen om ändring av lagen om statens pensioner (FFS 1671/95) 

upphävda 5 och 6 mom. i 12 § tillämpas på pensioner som börjat löpa innan denna lag 

träder i kraft så att kompletteringsdelen minskas med 60 mark i månaden räknat från 

denna lags i kraftträdande. Om kompletteringsdelen dagen innan denna lag träder i 

kraft uppgår till högst 250 mark i månaden, minskas den med 40 mark i månaden 

räknat från den 1 januari 1998, med 40 mark i månaden räknat från den 1 januari 

1999, med 40 mark i månaden räknat från 1 januari 2000, med 40 mark mark i 

månaden räknat från den 1 januari 2001 och med 30 mark i månaden räknat från den 

1 januari 2002. Om kompletteringsdelen dagen innan denna lag träder i kraft är större 

än 250 mark i månaden minskas den med 80 mark i månaden räknat från den 1 januari 

1998, med 80 mark i månaden räknat från den 1 januari 1999, med 80 mark i månaden 

räknat från den 1 januari 2000 och med 57 mark i månaden räknat från den 1 januari 

2002. Pensionen minskas med högst ett belopp som motsvarar kompletteringsdelen. 

Kompletteringsdelen betalas ut, minskad på detta sätt, oberoende av förmånstagarens 

ålder högst till den tidpunkt när förmånstagaren med stöd av folkpensionslagen får rätt 

att få en pension vars belopp är större än noll; 

14) den genom lagen den 30 december 1993 om ändring av lagen om statens 

pensioner (FFS 1528/93) genomförda ändringen av lOa § tillämpas endast på sådana 

förmåntagare i fråga om vilka tillväxtprocenttalet enligt 10 § lagen om statens pensio

ner eller sammanlagda tillväxtprocenttal för pensioner enligt lagen om statens pensioner 

är mindre än 60. När den nämnda paragrafen tillämpas beaktas inte i paragrafen 

nämnda förmåner som betalts innan denna lag trädde i kraft; 
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15) ändringen av 12 § 4 mom. tillämpas även på pensionsfall som har inträffat 

innan denna lag har trätt i kraft till den del det är fråga om att barntillägg som betalas 

enligt 29 § folkpensionslagen inte skall beaktas. Härvid beaktas inte barntillägg som 

betalas för barn som fötts sedan lagen har trätt i kraft. Om folkpensionens barntillägg 

för minst tre barn har beaktats vid samordning när lagen träder i kraft, fogas till 

pensionen räknat från det lagen träder i kraft den del av pensionen enligt lagen om 

statens pensioner som avdragits från pensionen på grund av sagda barntillägg; 

16) trots ikraftträdelsebestämmelserna i landskapslagen angående ändring av 

landskapslagen om tilliimpning i landskapet Åland av vissa i riket gällande författningar 

rörande statens pensioner (53/89) är det inte ett villkor för tillämpning av bestämmel

serna om valrätt och i nämnda bestämmelse avsedd pensiOnsålder att förmånstagaren 

har rätt till pension med tillämpning av 10 § 2 rnom. Bestämmelserna om nämnda 

valrätt och pensionsålder tillämpas dock inte på en sådan efter år 1942 född ny för

månstagare som avses i 1 § 3 mom. och som har fått deltidspension eller individuell 

förtid pension enligt lagen om statens pensioner. För en i denna punkt avsedd för

månstagare som har rätt att välja pensionsålder och som har minst 30 års anställningstid 

som räknas såsom pensionstid enligt lagen om statens pensioner är pensionens tillväxt

procenttal minst 60. Den tillväxt som saknas fogas till förmånstagarens sista anställ

ning. Denna punkt tillämpas från och med den 1 januari 1998; 

17) lagens 15a § 8 mom. tillämpas på invalidpension där pensionsfallet inträffar 

efter att denna lag har trätt i kraft; 

18) ändringen av 16 §tillämpas på pensioner som betalas ut efter att denna lag har 

trätt i kraft; 

19) det genom lagen om ändring av lagen om statens pensioner (FFS 1671/95) 

upphävda 18d § 2 morn. tillämpas alltjämt då det beslut som gäller rehabiliteringen har 

fattats före denna lags ikraftträdande; 

20) lagens 25a § tillämpas på beslut som fattats av landskapsstyrelsen efter att 

denna lag har trätt i kraft; 

21) pension som beviljas en gammal förmånstagare som avses i 1 § 3 mom. 

betraktas när 5 § lagen angående införande av lagen om statens pensioner (FFS 281/66) 

tillämpas såsom pension som beviljas med tillämpning av 10 § 2 och 3 mom. lagen om 

statens pensioner; 

22) lagen om ändring av 14 § lagen om statens pensioner (FFS 315/95) skall inte 

tillämpas på ett ärende som har väckts vid landskapsstyrelsen innan denna lag trätt i 

kraft. Bestämmelserna om förhöjd pension tillämpas dock på den pensionsrat som 

förfaller till betalning den dag denna lag träder i kraft eller senare; och 

23) den genom lagen om ändring av lagen om statens pensioner (FFS 1231/95) 

genomförda ändringen av 15 § skall genom denna lag tillämpas även på pensioner där 

pensionsfallet har inträffat innan denna lag träder i kraft. 
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10 § 

övergångsbestämmelser 
i fråga om landskapets privaträttsligt anställda 

vad gäller tillämpningen av lagen om statens familjepensioner 

15 

V id tillämpningen av de ändringar som vidtagits i lagen om statens familjepensio

ner mellan den 1 januari 1993 och den dag denna lag träder i kraft skall följande iakttas 

i fråga om landskapets privaträttsligt anställda: 

1) lagens 22a § tillämpas på beslut som fattats av landskapsstyrelsen efter att denna 

lag har trätt i kraft; 

2) ändringarna i 6 § 2 och 4 mom. tillämpas inte, om förmånslåtaren är född före 

den 1 januari 1943 eller om förmånslåtaren har avlidit före den 1 januari 1998; 

3) lagen om ändring av 9 § lagen om statens familjepensioner (FFS 325/95) skall 

inte tillämpas på ett ärende som har väckts vid landskapsstyrelsen innan denna lag trätt 

i kraft. Bestämmelserna om förhöjd familjepension tillämpas dock på sådan familjepen

sionsrat som avses i 9 § 2 mom. och som förfaller till betalning den dag denna lag 

träder i kraft eller senare; och 

4) den genom lagen 1995 om ändring av 9 och 11 §§lagen om statens familjepen

sioner (FFS 1672/95) genomförda ändringen av 11 § skall tillämpas på familjepensio

ner som betalas för tiden då denna lag varit i kraft. 

11 § 

Pension.~fall som har inträffat innan lagen träder i kraft 
På pensioner i fråga om vilka pensionsfallet har inträffat innan denna lag träder i 

kraft tillämpas de bestämmelser som var gällande när denna lag träder i kraft, om inte 

annat följer av denna lag. 
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2. 

Lagtext 

LANDSKAPSLAG 
om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar 

om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 
och för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas: 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 
Med de avvikelser som anges i denna lag skall följande författningar tillämpas i 

landskapet Åland: 

1) lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsför

hållanden (FFS 134/62), 

2) förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga 

arbetsförhållanden (FFS 184/62), 

3) lagen den 26 juli 1985 om pension för vissa konstnärer och redaktörer i 

arbetsförhållande (FFS 662/85) och 

4) förordningen den 15 november 1985 om pension för vissa konstnärer och 

redaktörer i arbetsförhållande (FFS 670/85) 

De i 1 mom. angivna författningarna tillämpas sådana de lyder när denna lag 

träder i kraft. Sker därefter ändring i någon av författningarna skall de ändrade 

bestämmelserna gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om 

inte annat följer av denna lag. 

2 § 

Förvaltning 
Pensionsskyddet enligt denna lag ombesörjes av landskapsstyrelsen. 

Övriga förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 § 1 mom. 

ankommer på statens myndigheter skall i landskapet skötas av landskapsstyrelsen, till 

den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området. 

Landskapsstyrelsen har rätt att anordna pensionsskydd för arbetstagare på det sätt 

som anges i lagen om pension för arbetstagare (FFS 395/61) under förutsättning att de 

förmåner arbetstagaren har rätt till enligt denna lag inte försämras och att regleringen 

inte medför betydande allmän olägenhet för verkställigheten av arbetstagarnas pensions

skydd. 
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3 § 

Tillämpning av hänvisningar 

till ribfötfattningar vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen 

Hänvisas i de 1 § 1 mom. nämnda författningarna till bestämmelser i rikslagstift

ningen skall hänvisningarna avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. 

4 § 

Avvikelser 

I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i de i 1 § 1 mom. 

nämnda författningarna: 

1) landskapsstyrelsen och under denna lydande myndigheter och inrättningar 

betalar pensionspremier och överför pensionsavgifter till landskapet Ålands pensions

fond i enlighet med vad som närmare stadgas i landskapslagen om landskapet Ålands 

pensionsfond (71/95), 

2) bestämmelserna i 10, lOa, lOb, lOc, 11 och lla §§ lagen om pension för 

arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden skall inte tillämpas i landskapet samt 

3) bestämmelserna i 7, 7a, 8, 9 och 9a §§ lagen om pension för vissa konstnärer 

och redaktörer i arbetsförhållande skall inte tillämpas i landskapet. 

Om landskapsstyrelsen anordnar ett pensionsskydd i enlighet med 2 § 3 mom. skall 

de i 1 mom. 1 punkten angivna pensionspremierna och pensionsavgifterna fastställas 

och uppbäras på det sätt som landskapsstyrelsen närmare bestämmer. Arbetstagarnas 

pensionsavgift skall dock beroende på vilken rikslag som är tillämplig till sin storlek 

motsvara den i 10 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsför

hållanden eller den i 7 § lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i 

arbetsförhållande stadgade avgiftsprocenten beräknad på den i respektive bestämmelse 

angivna lönen. 

5 § 

Besvär 

Beslut som landskapsstyrelsen fattat med stöd av denna lag överklagas hos högsta 

förvaltningsdomstolen. 

6 § 

Landskapsförordning 

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas 

vid behov genom landskapsförordning. 
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Denna lag träder i kraft 

Lagtext 

7 § 

Ikraftträdande 

Som pensions berättigad tid beaktas inte tiden före denna lags ikraftträdande. 

Riitt till invalidpension kan inte erhållas på grundval av sådan invaliditet som har 

inträtt före lagens ikraftträdande. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i 

kraft. 

3. LANDSKAPSLAG 
om ändring av 1 § landskapslagen om vissa pensioner, 

som skall betalas av landskapsmedel 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 mom. landskapslagen den 17 

november 1971 om vissa pensioner, som skall betalas av landskapsmedel (51171) som 

följer: 

1 § 

Den som den 1 januari 1997 är eller har varit anställd vid en i denna lag avsedd 

landskapsunderstödd institution har rätt till pensionsskydd i enlighet med bestämmelser

na i denna lag. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denna lag träder i kraft 
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LANDSKAPSLAG 
om ändring av 27 § landskapslagen om 

läroanstalter för hemslöjd i landskapet Åland 

19 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 27 § landskapslagen den 30 april 1943 om 

läroanstalter för hemslöjd i landskapet Åland (13/43), sådant detta lagrnm lyder i 
landskapslag den 25 juli 1969 (43/69), som följer: 

27 § 

Uirare som den 1 januari 1997 är eller har varit anställd vid en privat läroanstalt 

för hemslöjd har rätt till ålders- och invalidpension ur landskapets medel i tillämpliga 

delar enligt de bestämmelser som gäller personer i offentligrättsligt eller privaträttsligt 

anställningsförhållande till landskapet. 

Efter i 1 mom. avsedd lärare erlägges familjepension av landskapets medel i 

tillämpliga delar enligt de bestämmelser som gäller personer i offentligrättligt eller 

privtrUttsligt anställningsförhållande till landskapet. 

Denna lag träder i kraft 

Mariehamn den 28 augusti 1996 

Lantråd Roger Jansson 

Föredragande ledamot Roger Nordlund 



Bilaga 

3. LANDSKAPSLAG 
om ändring av 1 § landskapslagen om vissa pensioner, 

som skall betalas av landskapsmedel 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 mom. landskapslagen den 17 

november 1971 om vissa pensioner, som skall betalas av landskapsmedeI (51171) som 

följer: 

Gällande lydelse 

1 § 

I denna lag avsedd, vid landskaps

understöd åtnjutande institution anställd 

person äger rätt till pensionsskydd i 
enlighet med stadgandena i denna lag. 

Föreslagen· lydelse 

1 § 
Den som den 1 januari 1997 är 

eller har varit anställd vid en i denna 

lag avsedd landskapsunderstödd 

institution har rätt till pensionsskydd 

i enlighet med bestämmelserna i 
denna lag. 

Denna lag träder i kraft 

4. LANDSKAPSLAG 
om ändring av 27 § landskapslagen om 

läroanstalter för hemslöjd i landskapet Åland 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 27 § landskapslagen den 30 april 1943 om 

läroanstalter för hemslöjd i landskapet Åland (13/43), sådant detta lagrum lyder i 

landskapslag den 25 juli 1969 (43/69), som följer: 

Gällande lydelse 

27 § 

Lärare vid läroanstalt av privat natur 

äga rätt till ålders- och invalidpension 

ur landskapets medel i tillämpliga delar 

enligt samma stadganden som person i 

Föreslagen lydelse 

27 § 

Lärare som den 1 januari 1997 är 

eller har varit anställd vid en privat 

läroanstalt för hemslöjd har rätt till 

ålders- och invalidpension ur land-



tjänste- eller arbetsförhållande till lands

kapet. 

Efter i 1 mom. avsedd lärare erläg

ges familjepension av landskapets medel 

med iakttagande i tillämpliga delar av 

vad därom är stadgat ifråga om person 

som stått i tjänste- eller arbetsförhållan

de till landskapet. 

Bilaga 

skapets medel i tillämpliga delar 
enligt de bestämmelser som gäller 
personer i offentligrättsligt eller pri
vaträttsligt anställningsförhållande till 
landskapet. 

Efter i l mom. avsedd lärare 
erlägges familjepension av landska
pets medel i tillämpliga delar enligt 
de bestämmelser som gäller personer 
i offentligrättligt eller privträttsligt 
anställningsförhållande till landska
pet. 

Denna lag träder i kraft 



Bilaga 
I 

Lag och förordning om statens pensioner 

(Ändringar som trätt i kraft 1.1.1993 och senare) 
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Nr 1599 

Lag 
om ändring av lagen om statens pensioner 

Given i Helsingfors den 30 december 1992 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) 4 § 2 mom., 5 § 2 och 3 mom., 

i 6 § 1 mom. 4 punkten det inledande stycket, 8 § 3 mom., 10 § 1 mom. och i 10 § 2 mom. det 
inledande stycket samt 20 § l mom., 

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § 2 mom., 8 § 3 mom. och 20 § I mom. i lag av den 3 februari 
1989 (103/89), 5 § 2 och 3 mom. i lag av den 27 mars 1991 (618/91), det inledande stycket i 6 § 
I mom. 4 punkten i lag av den 23 december 1982 (1026/82) samt 10 § 1 mom. i lag av den 9 maj 
1986 (333/86) och det inledande stycket i 10 § 2 mom. i lag av den 19 december 1986 (964/86), 
samt 

fogas till 8 § ett nytt 6 mom. i stället för det 6 mom. som upphävts genom nämnda lag av den 
3 februari 1989 som följer: 

4§ 

Pensionsåldern är dock 65 år om statsan
ställningen har upphört före pensionsåldern 63 
år. Om förmånstagaren har en anställning som 
börjat efter den 31 december 1992 är pensions
åldern 65 år. 

5§ 

Har förmånstagaren bott i Finland minst 
fem år innan invaliditeten eller arbetslösheten 
började och har denna begynt innan 360 dagar 
förflutit från det anställningstiden eller deltids
pension enligt denna lag upphörde, räknas vid 
fastställandet av invalid- eller arbetslöshetspen
sionen såsom pensionstid även tiden mellan 
invaliditetens eller arbetslöshetens början och 
pensionsåldern 63 år eller avgångsåldern, om 
denna är lägre. Om förmånstagaren har en 
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anställning som börjat efter den 31 december 
1992, räknas dock såsom pensionstid tiden 
mellan invaliditetens eller arbetslöshetens bör
jan och pensionsåldern 65 år eller avgångsål
dern, om denna är lägre. När de 360 dagarna 
beräknas, beaktas inte de dagar för vilka 
förmånstagaren har fått dagpenning enligt lag
en om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), 
dock högst till det antal som svarar mot det i 
26 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
stadgade maximiantalet dagar för vilka dag
penning avvägd enligt förtjänsten kan betalas. 
Om förmånstagaren har fått dagpenning av
vägd enligt förtjänsten med stöd av 26 § 3 
mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 
skall med avvikelse från det ovan nämnda även 
tiden mellan invaliditetens eller arbetslöshetens 
början och pensionsåldern eller avgångsåldern, 
om denna är lägre, räknas såsom till pension 
berättigande tid, då den invalidpension eller 
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arbetslöshetspension som beviljas på grundval 
av detta anställningsförhållande fastställs. På 
grund av förmånstagarens anmälan beaktas 
inte dagar för vilka han har fått rehabiliterings
penning enligt de lagar, det pensionsreglemente 
och de pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 
mom. lagen om pension för arbetstagare eller 
enligt lagen om rehabiliteringspenning (611/91) 
eller ersättning för inkomstbortfall på basis av 
en olycksfalls- eller trafikförsäkring eller med 
stöd av rehabiliteringsstadgandena i lagen om 
skada, ådragen i militärtjänst ( 404/48). På 
grund av förmånstagarens anmälan beaktas 
inte heller dagar för vilka förmånstagaren 
under de tre åren omedelbart före början av 
sådan invaliditet eller arbetslöshet som avses i 
denna lag har fått dagpenning enligt sjukför
säkringslagen (364/63) och dagar för vilka 
dagpenning skulle ha betalts, om inte förmåns
tagaren hade fått i 27 § 1 mom. i sistnämnda 
lag angiven motsvarande ersättning för arbets
oförmåga på grund av sjukdom, lyte eller 
kroppsskada med stöd av någon annan lag. 
Har anställningen inte utan avbrott fortgått 
minst sex månader, räknas på grundval av den 
såsom pensionstid den tid som återstår till 
pensionsåldern endast om förmånstagaren inte 
på grundval av tjänste- eller arbetsförhållande 
eller företagarverksamhet som börjat före an
ställningen har rätt till sådan invalid- eller 
arbetslöshetspension för vilken nämnda tid 
eller mot denna svarande förvärvsinkomst re
dan beaktas. 

När invalidpension fastställs för en kvinnlig 
förmånstagare räknas såsom pensionstid tiden 
mellan invaliditetens början och pensionsåldern 
63 år eller avgångsåldern, då denna är lägre, 
om hon mellan den tidpunkt då de 360 dagarna 
enligt 2 mom. har förflutit och den tidpunkt då 
invaliditeten börjat, vilken tid får uppgå till 
högst 9 år, har haft ett i 2 § lagen om statens 
familjepensioner avsett barn som är yngre än 
tre år, dock inte om den tid som återstår till 
pensionsåldern eller motsvarande förvärvsin
komst, utan att nämnda barnavårdstid beaktas, 
skall räknas såsom pensionstid på grundval av 
något annat arbets- eller tjänsteförhållande 
eller företagarverksamhet. Om förmånstagaren. 
har en anställning som börjat efter den 31 
december 1992, räknas dock såsom pensionstid 
tiden mellan invaliditetens eller arbetslöshetens 
början och pensionsåldern 65 år eller avgångs
åldern, om denna är lägre. Har en sådan 
kvinnlig förmånstagares anställning inte fort-

gått i sex månader, gäller 2 mom. för faststäl
lande av pensionstiden. 

6§ 
Till pensionstiden räknas dock inte 

4) tid i anställning för vilken den erhållna 
inkomsten skall räknas förmånstagaren till 
godo för pension med stöd av lagen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbetsför
hållanden ( 134/62), utom om förmånstagaren 
inte har en anställning som börjat efter den 31 
december 1992, och om· 

8§ 

En förutsättning för att en förmånstagare 
som har fått deltidspension enligt denna lag 
skall få ålderspension vid pensionsåldern 63 år 
är att det deltidsarbete som avses i 9 d § 1 
mom. 4 punkten har upphört och att han innan 
deltidspensionen och deltidsarbetet upphörde 
har uppnått pensionsåldern 63 år. En sådan 
förmånstagare som får deltidspension med stöd 
av denna lag och som har en anställning som 
börjat efter den 31 december 1992, har dock 
rätt att få ålderspension först vid pensionsål
dern 65 år. 

Vad som stadgas i 5 mom. gäller inte 
förmånstagare som har en anställning som 
börjat efter den 31 december 1992. 

10 § 
Pensionen beräknas särskilt för varje anställ

ning. I fråga om varje anställning utgör pen
sionens belopp för varje till pensionstiden 
hänförlig hel månad 1112 procent för tiden före 
den 1 juli 1962 och från dennna tidpunkt 1/6 
procent av den pensionsgrundande lönen. I 
fråga om sådan anställning som har börjat 
efter den 31 december 1992 utgör pensionens 
belopp dock för varje till pensionstiden hän
förlig hel månad 1/8 procent av den pensions
grundande lönen. 

Om förmånstagaren inte har en anställning 
som börjat efter den 31 december 1992 utgör 
pensionens belopp dock i fråga om varje 
anställning för varje till pensionstiden hänförlig 
hel månad 11/60 procent av den pensionsgrun
dande lönen, 
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20 § 
Full invalidpension eller arbetslöshetspension 

som beviljats med tillämpning av 5 § 2 mom. 
övergår i ålderspension då anställningen har 
upphört och pensionstagaren har uppnått pen
sionsåldern 63 år, i fråga om pensionstagare i 
tjänsteförhållande dock senast då han uppnår 
avgångsåldern. I annat fall övergår invalidpen
sion eller arbetslöshetspension i ålderspension 
då pensionstagaren fyller 65 år. I fråga om 
sådan pensionstagare som har en anställning 
som börjat efter den 31 december 1992 övergår 
pensionen i ålderspension då han uppnår pen
sionsåldern 65 år. 

Helsingfors den 30 december 1992 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 

Denna lag tillämpas på förmånstagare som 
har en anställning som omfattas av lagen om 
statens pensioner och som börjat efter den 31 
december 1992. Lagen tillämpas inte på för
månstagare, vars anställning har varit i kraft 
innan lagen trädde i kraft och som fortsätter 
utan avbrott. 

En anställning anses fortsätta utan avbrott 
om det förflutit högst en månad sedan den 
föregående anställningen upphörde. 

Ikraftträdelsestadgandets 3 mom. tillämpas 
inte på anställning som börjat efter den 31 
december 1998. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Finansminister liro Viinanen 
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Lag 
om ändring av lagen om statens pensioner 

Given i Helsingfors den 30 december 1992 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) 5 § 6 mom., 8 § 4 mom. 1 punkten 

och i 10 § 3 mom. det inledande stycket, 
dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 6 mom. i lag av den 23 februari 1979 (215/79) samt 8 § 4 mom. 

1 punkten och det inledande stycket i I 0 § 3 mom. i lag av den 3 februari 1989 (I 03/89), som följer: 

5§ 

En innehavare av en officers- eller institutof
ficerstjänst vid luftstridskrafterna som under 
minst 5 år har innehaft en tjänst för vilken 
såsom behörighetsvillkor krävs flygarexamen, 
är berättigad att, då han pensioneras från en 
sådan tjänst, såsom pensionstid räkna sig till 
godo denna tjänstgöringstid en och en halv 
gång. 

8§ 

Uppnådd pensionsålder är dock inte en 
förutsättning för ålderspension, 

1) om en tjänsteman som tjänstgör i en 
officers- eller institutofficerstjänst, för vilken 
såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har fast
ställts tjänsteexamen för officer eller för insti
tutofficer, har fyllt 48 år när anställningen 
upphör och 55 år innan pensionen börjar eller 
om en tjänsteman som tjänstgör i en tjänst som 
förutsätter flygarexamen har fyllt 45 år när 
anställningen upphör och innan pensionen bör
jar och ovan avsedda tjänsteman innehar mili
tär grad och han i en sådan tjänst eller, om det 
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är fråga om institutofficerstjänst, sammanlagt i 
en sådan tjänst och som värvad, gränsbevakare 
eller sjöbevakare har intjänat en pensionstid av 
minst 30 år minskad, om det är fråga om en 
annan tjänsteman än en sådan som tjänstgör i 
en tjänst som förutsätter flygarexamen, med de 
fulla månader som då han avgick från sin 
tjänst återstod till 55 års ålder och av denna 
pensionstid minst 6 månader inföll omedelbart 
innan anställningen upphörde och minst 3 år 
under de 5 senaste åren innan anställningen 
upphörde, eller 

10 § 

Pensionsbeloppet för innehavaren av en of
ficers- eller institutofficerstjänst, för vilken så
som ovillkorligt behörighetsvillkor har fast
ställts examen för officerstjänst eller institutof
ficerstjänst utgör, om innehavaren har militär 
grad, för varje till pensionstiden hänförlig hel 
månad 1/6 procent av den pensionsgrundande 
lönen, 

Denna lag träder i kraft den I januari 1993. 
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Denna lag tillämpas på förmånstagare som 
har en anställning som omfattas av lagen om 
statens pensioner och som börjat efter den 31 
december 1992. Lagen tillämpas inte på för
månstagare, vars anställning har varit i kraft 
innan lagen trädde i kraft och som fortsätter 
utan avbrott. 

Helsingfors den 30 december 1992 

En anställning anses fortsätta utan avbrott 
om det förflutit högst en månad sedan den 
föregående anställningen upphörde. 

Ikraftträdelsestadgandets 3 mom. tillämpas 
inte på anställning som börjar efter den 31 
december 1998. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Finansminister Jiro Viinanen 

.................................... 1111111-------
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Lag 
om ändring av lagen om statens pensioner 

Given i Helsingfors den 30 december I 993 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioler (280/66) 5 § 2 och 3 mom., 6 § 2 mom., 

17 § 1 och 2 mom. och 18 a § 2 mom., 
av dessa lagrum 5 § 2 och 3 mom. samt 8 § 6 mom. sådana de lyder i lag av den 30 december 

1992 (1599/92), 6 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 10 december 1971 (851171) och 18 a § 
2 mom. sådant det lyder i lag av den 31 januari 1985 (91/85), 

ändras l § 3 mom., 2 § l mom. 2 punkten, 4 §, 5 § 4 mom., 6 § 1 mom. 3 punkten d- och 
e-underpunkten och 4 punkten, 7 § l och 3 mom., 8 § 1-3 och 5 mom., 9 § l mom. a-punkten, 
9 a §, 9 b § 1 mom., 9 c § I och 3 mom., 9 d § 1 mom. 2 punkten, 10 § 1, 2, 5 och 6 mom., 1 O 
a §, l 0 b § I och 4 mom., 11 och 12 §§, 13 § l mom., 15 § 1, 2 och 5 mom., 17 § 4 mom., 18 § 3 
och 4 mom., 18 d § 3 mom., 19 §, 20 § 1 mom., 25 § 1 mom. samt 26 § 1 mom., 

av dessa lagrum 2 § 1 mom. 2 punkten, 8 § 2 mom., 9 b § 1 mom., 9 c § 1 och 3 mom., 9 d § 1 
mom. 2 punkten, 10 § 5 och 6 mom., 10 b § 1 och 4 mom., 15 § 2 mom. och 26 § 1 mom. sådana 
de lyder i lag av den 3 februari 1989 ( 103/89), 4 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag 
och nämnda lag av den 30 december 1992, 5 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 7 januari 1982 
(16/82), 6 § 1 mom. 3 punkten d-underpunkten sådan den lyder i nämnda lag av den 10 december 
1971 och e-underpunkten och 18 d § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 27 mars 1991 (618/91) 
samt 4 punkten 6 § I mom. sådan den lyder ändrad genom lag av den 23 december 1982 (1026/82) 
samt genom nämnda lagar av den 10 december 1971 och 30 december 1992, 7 § 1 mom. sådant 
det lyder i lag av den 16 juni 1989 (563/89) och 3 mom. sådant det lyder i lag av den l 0 januari 
1992 (5/92), 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 21 augusti 1987 (716/87) och 5 mom. sådant 
det lyder i lag av den 19 december 1986 (964/86), 8 § 3 mom., 10 § 1 mom. och 20 § l mom. sådana 
de lyder i nämnda lag av den 30 december 1992, 9 a § sådan den lyder ändrad genom nämnda 
lag av den 31 januari 1985 och lag av den 31 december 1985 (1130/85), 10 § 2 mom. sådant det 
lyder ändrat genom nämnda lagar av den 19 december 1986, den 3 februari 1989 och den 30 
december 1992, JO a § och 18 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag av den 19 april 1985 (326/85), 
12§ sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och nämnda lag av den 3 februari 1989, 13 § 
1 mom. sådant det lyder i lag av den 4 juni 1982 (414/82), 15 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda 
lag av den 31 januari 1985 och 5 mom. sådant det lyder i lag av den 23 februari 1979 (232179), 
17 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 8 augusti 1986 (600/86), 19 § sådan den lyder ändrad 
genom lag av den 16 januari 1987 (8/87) och nämnda lag av den 27 mars 1991, samt 

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 9 maj 1986 (333/86) och nämnda 
lag av den 27 mars 1991, nya 8 och 9 mom., till lagen nya 5 a och 5 b §§, till 7 §, sådan den lyder 
delvis ändrad genom lagar av den 18 juli 1975 och den 9 januari 1981 (568175 och 15/81) samt 
genom nämnda lagar av den 16 januari 1987, den 16 juni 1989 och 10 januari 1992, nya 4 och 
5 mom., varvid de nuvarande 4-8 mom. blir 6-10 mom., till 9 § 1 mom. en ny b-punkt i stället 
för den b-punkt som upphävts genom lag av den 24 oktober 1986 (7 57 /86 ), till I 0 §, sådan den 
lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 19 december 1986 och den 3 februari I. 989 samt 
den 13 januari 1989 (21 /89), ett nytt 7 mom., till lagen en ny 17 a §, till 18 §, sådan den lyder delvis 
ändrad genom nämnda lagar av den 19 april 1985, den 3 februari 1989 och den 27 mars 1991, 
ett nytt 2 mom. i stället för det 2 mom. som upphävts genom sistnämnda lag samt nya 6-8 mom., 
varvid nuvarande 6-10 mom. blir 9-13 mom., samt till lagen en ny 25 a §som följer: 
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1 § 

Ett tjänste- eller arbetsförhållande som avses 
i I mom. benämns i denna lag anställning och 
en person som avses i samma moment för
månstagare. Med gammal förmånstagare avses 
i denna lag förmånstagare som den 31 decem
ber 1992 har en anställning som omfattas av 
denna lag och som har fortgått oavbrutet och 
fortgår oavbrutet fram till pensionsfallet. Vid 
tillämpning av detta moment anses en anställ
ning fram till den 31 december 1998 fortsätta 
utan avbrott, om det förflutit högst en månad 
sedan den föregående anställningen upphörde. 
En förutsättning är dessutom att förmånstaga
ren under sex månader omedelbart innan an
ställningen upphörde hade en anställning som 
hade fortsatt utan avbrott och att han under 
fem år omedelbart innan anställningen upphör
de har sammanlagt minst 3 år pensionstid eller 
att invalid- eller arbetslöshetspension beviljas 
med stöd av 5 a §. Andra än gamla förmånsta
gare anses vid tillämpningen av denna Jag vara 
nya förmånstagare. 

En anställning som fortgått utan avbrott 
minst tio år före utgången av det år under 
vilket arbetstagaren har fyllt 54 år avslutas 
tekniskt vid utgången av nämnda år för uträk
nande av pensionen. Har anställningen vid 
ovan nämnda tidpunkt inte fort gått tio år, 
avslutas den vid utgången av det år då tioårs
gränsen nås. Anställningen avslutas dock inte 
längre efter det år vid vars utgång det återstår 
två hela kalenderår till förmånstagarens pen
sionsålder eller avgångsålder som är lägre än 
denna. Om förmånstagaren fortsätter att arbe
ta, anses det vara fråga om en ny anställning. 
Anställningen avbryts dock inte, om förmåns
tagarens lön i den anställningen som föreligger 
efter avbrottet har nedgått av ett sådant un
dantagsskäl som har framkommit innan an
ställningen har avslutats så som avses i detta 
moment och om förutsättningarna för tillämp
ning av 7 § 2 mom. härvid uppfylls. 

Utan hinder av vad 5--8 mom. stadgar om 
anställningens upphörande, anses en anställ
ning ha fortgått utan avbrott vid beräkning av 
den tid om ett år som avses i 8 § 3 mom. lagen 
om pension för arbetstagare samt vid tillämp
ning av 9 § 4 mom. i denna lag. 

7 I\ 
~ s 

Denna Jag gäller inte 

2) anställning under den tid för \·ilken 
förmånstagaren på grundval av tjänste- eller 
arbetsförhållande eller företagarverksamhet är 
berättigad till ålderspension, med undantag för 
förtida ålderspension, enligt denna lag eller 
n;lgon annan Jag eller förordning, eller sådan 
im;alid- eller arbetslöshetspension vars storlek 
fastställs med beaktande av den tid som åter
står till pensionsåldern eller av motsvarande 
arbetsförtjänst. 

4§ 
Pensionsålder för sådan ny förmånstagare 

som avses i I ~ 3 mom. är 65 år. Pensionsåldern 
för en i näm~da lagrum avsedd gammal för
månstagare är 65 år, om han är född efter 1959 
eller on~ han inte före utgången av 1994 har 
minst fem år ansUillningstid som räknas som 
pensionstid. 

Pensionsålder för andra förmånstagare än i I 
mom. nämnda gamla förmånstagare bestäms 
på grundval av anställningstid som enligt den
na Jag räknas som pensionstid till utgången av 
1994, p<'! följande s~itt: 

Pcnsionstid minst 
30 år 
25 år 
20 år 
15 år 
10 år 
5 tir 

Pcnsionsåldcr 
63 år 
63 år 4 månader 
63 år 8 månader 
64 år 
64 år 4 månader 
64 år 8 månader 

5 '\ s 

Till pensionstiden räknas även den tid under 
vilken förmånstagaren efter fyllda 23 år har 
rätt att av statsmedel få i denna lag nämnd 
invalid- eller arbetslöshetspension som beviljats 
med tillämpning av 5 a ~ eller förtidspension 
enligt lagen om förtidspension för frontvetera
ner ( l J/82) i sådant fall då han senare på grund 
av ålder eller ny invaliditet eller arbetslöshet 
skall beviljas pension på grundval av sådan 
anställning vari beaktats tiden från invalidite
te~s eller ~arbetslöshetens början fram till pen
sionsåldern eller avgångsåldern, om denna är 
lägre. 
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S a § 
Om arbetsoförmågan eller arbetslösheten har 

börjat innan 360 dagar förflutit efter att an
ställningen upphörde, skall även tiden mellan 
arbetsoförmågans eller arbetslöshetens början 
och pensionsåldern eller avgångsåldern, om 
denna är lägre. (återstående tid) räknas såsom 
till pension berättigande tid när den invalid
eller arbetslöshetspension som beviljas på 
grundval av denna anställning fastställs. 

Vid beräknandet av de 360 dagar som avses 
i 1 mom. beaktas inte de dagar då förmånsta
garen 

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

2) har fått personligt stöd för frivillig yrkes
inriktad vuxenutbildning enligt statstjänste
mannalagen (755/86), grundskolelagen (476/ 
83), gymnasielagen (477/83) eller lagen om 
utbildnings- och avgångsbidragsfonden (537/ 
90), 

3) har fått utbildningsstöd enligt lagen om 
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90), 

4) har fått dagpenning enligt lagen om ut
komstskydd för arbetslösa (602/84) eller arbets
löshetsstöd enligt lagen om arbetsmarknads
stöd (1542/93) i högst 180 dagar, dock högst 
för maximiantalet dagar enligt 26 § lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa, 

5) har fått rehabiliteringspenning enligt en 
lag, ett pensionsreglemente eller en pensions
stadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen om 
pension för arbetstagare eller rehabiliterings
penning enligt lagen om rehabiliteringspenning 
(611/91) eller ersättning för inkomstbortfall 
enligt rehabiliteringsstadgandena inom olycks
falls- eller trafikförsäkringen, eller 

6) har fått dagpenning enligt sjukförsäkrings
lagen (364/63) under de tre senaste åren innan 
sådan arbetsoförmåga som avses i denna lag 
började; med dessa dagar jämställs dagar för 
vilka dagpenning hade betalts om inte arbets
tagaren hade fått i 27 § 1 mom. sjukförsäk
ringslagen angiven motsvarande ersättning för 
arbetsoförmåga på grund av sjukdom, lyte eller 
skada med stöd av någon annan lag. 

Har en förmånstagare fatt arbetslöshetsdag
penning med stöd av 26 § 2 mom. lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa innan de i 1 eller 
2 mom. avsedda 360 dagarna har förflutit efter 
att anställningen upphörde, skall den återstå
ende tiden räknas såsom till pension berättig-

ande tid när den invalidpension som beviljas på 
grundval av detta arbetsförhållande fastställs 

Den återstående tiden räknas såsom tiil 
invalid- eller arbetslöshetspension berättigande 
tid även på grundval av en sådan anställning 
efter vars upphörande förmånstagaren unde; 
en högst nio år lång tid mellan den tidpunkt då 
de i 1 eller 2 mom. avsedda 360 dagarna har 
förflutit och den tidpunkt då arbetsoförmågan 
eller arbetslösheten börjat har haft ett b~rn 
som är yngre än tre år och som avses i 2 § Jagen 
om statens familjepensioner. Härvid förutsätts 
dock att 

1) förmånstagaren på grund av detta barn 
fått rnoderska ps-, faderskaps- eller föräldra pen
ning enligt sjukförsäkringslagen eller stöd för 
hemvård enligt lagen om stöd för hemvård av 
barn (797/92), och 

2) den återstående tiden inte räknas såsom 
till pension berättigande enligt 1-3 mom. 

Vad som ovan stadgas beträffande återstå
ende tid tillämpas endast om förmånstagaren 
har varit bosatt i Finland minst fem år innan 
arbetsoförmågan eller arbetslösheten började. 
Av särskilda skäl kan pensionsskyddscentralen 
dock besluta att förutsättningen i fråga om 
boende inte skall tillämpas. 

5 b § 
Återstående tid räknas såsom till pension 

berättigande på grundval av en anställning som 
har fortgått minst sex månader. 

Den återstående tiden räknas dock såsom till 
pension berättigande på grundval av en anställ
ning som har fortgått kortare tid än sex 
månader, om förmånstagaren inte på grundval 
av ett arbets- eller tjiinsteförhållande eller 
företagarverksamhet som börjat före denna 
anställning är berättigad till pension som har 
fastställts med beaktande av den tid som 
återstår till pensionsåldern eller av motsvaran
de arbetsförtjänst (he/ef/ektir pension). 

Om förmånstagare, sedan den till återstående 
tid berättigande anställningen har upphört, på 
grundval av ett annat arbets- eller tjänsteför
hållande eller företagarverksamhet har blivit 
berättigad till heleffektiv pension som avses i l 
och 2 mom., tillämpas inte stadgandena i 5 a § 
på den tidigare anställningen. Förmånstagar~n 
anses härvid ha förvärvat ovan avsedda rätt till 
pensionsskydd enligt lagen om pension för 
arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 
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(134/62) vid d~n tid~unkt då hans sammanlag
da arbetsfört3änst 1 arbetsförhållanden som 
avses i nämnda lag, innan han drabbats av den 
sjukdom, det lyte eller den skada som utgör 
huvudsaklig orsak till arbetsoförmågan, har 
uppgått till det gränsbelopp som förutsätts i 7 § 
J mom. i nämnda lag. 

En förmånstagare som har fyllt 55 år anses 
dock inte ha förvärvat sådan i 3 morn. nämnd 
rätt till heleffektiv pension på grundval av ett 
arbets- eller tjänsteförhållande genom vilket 
förmånstagaren har sysselsatts enligt 18 § 3 
mom. sysselsättningslagen (275/87) eller, ifall 
det är fråga om någon annan arbetsgivare än 
staten eller en kommun, enligt motsvarande 
förfarande (!?aranterat arhete) och den pensi
onsgrundande lönen i detta arbetsförhållande 
är mindre än motsvarande lön som har uträk
nats på grundval av det tidigare arbets- eller 
tjänsteförhållandet eller den tidigare företagar
verksamheten. Om förmånstagaren inte har 
förlorat sin rätt till återstående tid på grundval 
av ett tidigare arbets- eller tjänsteförhållande 
vid den tidpunkt då hans garanterade arbete 
började, anses han inte vid tillämpningen av 
detta moment till följd av det garanterade 
arbetet ha förlorat sin rätt till återstående tid 
från det tidigare arbets- eller tjänsteförhållan
det. 

6§ 
Till pensionstiden räknas dock inte 

3) tid under vilken arbete eller tjänstgöring 
under fortgående anställning varit avbruten i 
en följd längre än 30 dagar, såvida lön för 
denna tid inte betalts och orsaken härtill inte 
varit 

d) utbetalning av sådan invalid- eller arbets
löshetspension som beviljats med tillämpning 
av 5 a §; eller 

e) tjänstledighet eller ledighet som beviljats 
med stöd av 21 och 23 §§ sjukförsäkringslagen 
till den del moderskaps-, särskild moderskaps-, 
faderskaps- eller föräldrapenning hänför sig till 
den eller tjänstledighet under vilken förmåns
tagaren får rehabiliteringspenning enligt de 
lagar, pensionsreglernenten eller pensionsstad
gor som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension 
för arbetstagare, rehabiliteringspenning enligt 
lagen om rehabiliteringspenning, rehabilite-

ringspenning med stöd av statskontorets anvis
ningar för tidigrehabilitering eller ersättning för 
inkomstbortfall enligt rehabiliteringsstadgande
na inom olycksfalls- eller trafikförsäkringen, 
dock inte om rehabiliteringspenning utbetalts 
som tillägg till pension, inte heller 

4) tid i anställning för vilken den erhållna 
inkomsten skall räknas förmånstagaren till 
godo för pension med stöd av lagen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbetsför
hållanden. 

7§ 
Den pensionsgrundande lönen fastställs sär

skilt för varje anställningsförhållande genom 
att medeltalet per månad räknas ut för de 
sammanlagda, enligt 16 § justerade arbetsför
tjänsterna av anställning under de två kalender
år som på nedan nämnt sätt valts ut bland de 
högst fyra sista kalenderåren före anställ
ningens upphörande. Om anställningen har 
avslutats med stöd av I § 8 mom., anses den 
dock vid tillämpningen av denna paragraf ha 
fortgått oavbrutet, om den på detta siitt uträk
nade pensionen är större. Har anställningen 
fortgått under fler än två kalenderår, beaktas 
inte det år under vilket anställningen började, 
om anställningen inte under nämnda kalender
år fortgått minst sex månader. Kan tre ka
lenderår sålunda väljas, lämnas av dem det år 
under vilket arbetsförtjänsterna i medeltal per 
månad är lägst utan avseende, och kan fyra 
kalenderår väljas, lämnas även det år under 
vilket arbetsförtjänsterna i medeltal är störst 
utan avseende. Har anställningen fortgått 
under endast ett kalenderår, betraktas den 
genomsnittliga arbetsförtjänsten per månad så
som pensionsgrundande lön. Har anstiillningen 
fortgått under ner än fyra kalenderår, fastställs 
den pensionsgrundande lönen på ovan n~imnt 
sätt p<1 basis av de arbetsförtjiinster som 
erhållits under de fyra kalenderår som föregick 
anställningsförhållandets upphörande. Om an
ställningen upphör vid utgången av kalender
året beaktas dock det år då anställningen 
upphörde. Då det är fråga om invalidpension, 
anses anställningen vid uträkning av den pen
sionsgrundande lönen ha upphört vid utgången 
av kalendermånaden före den i 9 § I mom. 
nämnda invaliditetens början. 
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Arbetsförtjänst som avses i mom. fastställs 
enligt betalningstidpunkten på samma grunder 
som vid innehållning av skatteförskott eller 
skatt. Som arbetsförtjänst anses dock inte 
semesterersättning som betalas när anställ
ningen upphör, till förmånstagare som avses i 
I 0 mom. betalt i 2 § lagen om avlöning av 
tjänstemän inom utrikesrepresentationen 
(346/88) nämnt ortstillägg och i lagens 3 § 
nämnda ersättningar, onstillägg och ersätt
ningar enligt förordningen om ersättningar på 
grund av lokala särförhållanden till tjänstemän 
inom utrikesrepresentationen, inte heller arvo
de för arbete i kommitteer eller kommissioner 
eller för andra uppdrag som inte skall anses 
höra till anställningen. Från arbetsförtjänsten 
för vart och ett kalenderår avdras dock vid 
tillämpningen av denna paragraf ett belopp 
som motsvarar det procenttal för förmånstaga
rens pensionsavgift som fastställts för kalender
året i fråga. 

Arbetsförtjänst som avses i 3 mom. minskas 
dock inte på grund av förmånstagares pensi
onsavgift med mera än det relativa belopp med 
vilket den relativa ökningen av förtjänstnivån 
överstiger den relativa prisökningen räknat 
från det tredje kvartalet 1992 till utgången av 
det tredje kvartalet av det kalenderår som 
föregått året för intjänande av nämnda arbets
förtjänst. Varje år avdras dock minst det 
relativa belopp som fastställts för föregående 
kalenderår. 

Det i 3 och 4 mom. avsedda avdraget görs 
med hjälp av den koefficient som avses i 7 § 7 
mom. lagen om pension för arbetstagare. 

8§ 
En förutsättning för ålderspension är att 

förmånstagaren har en pensionstid av minst en 
månad, att han uppnått pensionsåldern och att 
anställningen upphört. 

Förmånstagaren har rätt att få ålderspension 
i förtid tidigast från ingången av månaden efter 
den under vilken han uppnår den ålder som är 
fem år lägre än hans pensionsålder enligt 4 §. 
Härvid minskas pensionen så som anges i l 0 
b §. På förtida ålderspension tillämpas i övrigt 
vad denna lag stadgar om ålderspension. En 
förmånstagare som avses i 4 mom. 1 punkten 
har inte rätt till förtida ålderspension 

En förutsättning för att en förmånstagare 

~om får d~ltidsp~nsion e:iligt
0 

denna lag skall få 
alderspens1on vid pens1onsaldern är att det 
deltidsarbete som avses i 9 d § I mom. 4 
punkten har upphört och att han innan del
tidspensionen och deltidsarbetet upphörde har 
uppnått pensionsåldern. 
------------

Om en förmånstagare som har en pensions
ti_d om n:inst en månad har beviljats ålderspen
s1on enligt denna lag, lagen om pension för 
kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare 
(202164), folkpensionsanstaltens pensionsregle
mente eller pensionsstadgan för folkpensions
anstalten, pensionsstadgan för Finlands Bank 
pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrka~ 
(298/66) eller lagstiftningen om det pensions
skydd som i tillämpliga delar i överensstäm
melse med stadgandena om sta

0
tens pensioner 

skall finansieras av landskapet Aland, har han 
efter det att anställningen upphört rätt till 
ålderspension enligt denna lag oberoende av 
om han har uppnått sin pensionsålder. 

9§ 
Förutsättning för erhållande av invalidpen

sion är att anställningen fortgått oavbrutet 
under minst en månad och att förmånstagaren 
på grund av sjukdom, lyte eller skada 

a) medan anställningen pågått blivit oförmö
gen att handha sin tjänst eller sitt arbete under 
en tid av sannolikt minst ett år, tiden från 
invaliditetens början däri inberäknad; rätten till 
invalidpension uppskattas dock enligt b-punk
ten, om han fortsätter att arbeta, 

b) medan han fortsätter att arbeta trots i 
a-punkten avsedd invaliditet är på så sätt 
arbetsoförmögen, att hans arbetsförmåga kan 
uppskattas vara nedsatt med minst 215 på 
grund av sjukdom, lyte eller skada för lika lång 
tid som stadgas i a-punkten, eller 

9 a § 
Berättigad till arbetslöshetspension är en 

långvarigt arbetslös förmånstagare som fyllt 60 
år och ;om har minst en månad pensionstid, 
förutsatt att 

I) vid fastställandet av hans arbetslöshets
pension såsom till pension berättigande tid kan 
beaktas den tid som återstår till pensionsåldern 
eller motsvarande arbetsförtjänst, dock inte om 
förmånstagaren har rätt till arbetslöshetspen-

________ ... _____________________ . 
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sion enligt någon annan lag. ett pensionsregle
mente eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 
4 mom., 

2) han under de .15 kalenderår som omedel
bart föregått den tJdpunkt för arbetslöshetens 
början som avses i 2 mom. under sammanlagt 
minst fem år har intjänat i 8 § 4 mom. lagen om 
pension för arbetstaga_re nämnd grun?pension 
eller annan därmed Jämförbar pension som 
grundar sig på arbets- eller tjänsteförhållande: 
på grundval av arbet~förtjänsten i arbet:>förhål
landen som avses 1 lagen om pension för 
arbetstagare i kort variga arbetsförhållanden 
beaktas intjänandetiden härvid så som anges i 
4 § 5 mom. i nämnda lag, 

3) han företer av arbetskraftsmyndighet ut
färdat intyg över att han är arbetslös arbetssö
kande hos arbetskraftsbyrån och att honom 
inte kan anvisas sådant arbete som han inte 
kan vägra att ta emot utan att förlora sin rätt 
till arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa, och att 

4) han företer ett av arbetslöshetskassa eller 
folkpensionsanstalten utfärdat intyg över att 
han enligt 26 § I och 2 mom. lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa inte längre har 
rätt till arbetslöshetsdagpenning. 

Vid fastställande av pensionen anses för
månstagaren ha blivit arbetslös den dag för 
vilken till honom första gången har utbetalts 
arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknads
stöd under de 60 senast förflutna veckorna, 
räknat från den dag som infaller tidigast en 
månad före den dag då det i I mom. 3 punkten 
nämnda intyget utfärdats av arbetskraftsmvn-
digheten. -

9 b § 
I 9 § I mom. b- och c-punkten nämnd 

i~validpension beviljas antingen som full pen
sion eller som del pension. Härvid beviljas full 
invalidpension förmånstagare vars arbetsför
måga kan uppskattas var; nedsatt med minst 
315 under åtminstone ett år. Är arbetsförmågan 
nedsatt med mindre än detta, men likväl ~ed 
minst 215, beviljas pensionen som delpension. 
I~validpension som beviljas i form av delpen
s1on utgör hälften av full invalidpension. 
------

9 c § 
Utan hinder av vad 9 § 1 mom. stadgar om 

erhållande av invalidpension har en förmåns
tagare som fyllt 58 år rätt att få invalidpension 
i form av individuell förtidspension, om hans 
arbetsförmåga, med beaktande av sjukdom, 
lyte eller skada, faktorer förknippade med 
åldrande. lång tid i anställningen, ett för 
honom påfrestande och slitsamt arbete samt 
arbetsförhållandena, varaktigt har nedgått i 
sådan grad att det inte skäligen kan förutsättas 
att han skall fortsätta sin anställning. Ett 
villkor är dock att förmånstagaren har upphört 
med sådant förvärvsarbete som avses i en lag, 
ett pensionsreglemente eller en pensionsstadga 
som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för 
arbetstagare eller att hans förvärvsinkomst per 
månad av dessa arbeten kan uppskattas bli i 
genomsnitt mindre än det belopp som avses i 
2 § 1 mom. i denna lag. Med undantag av det 
fall som avses i 9 § 1 mom. d-punkten och det 
fall att förmånstagaren är berättigad till ålders
pension vid en ålder som är lägre än 65 år 
enligt någon annan lag, ett pensionssreglemente 
eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. 
lagen om pension för arbetstagare, är en 
förutsättning för individuell förtidspension 
dessutom att då den individuella förtidspensio
nen fastställs, såsom pensionstid även räknas 
den tid som återstår till pensionsåldern eller till 
avgångsåldern om denna är lägre. 

Förmånstagaren har rätt till förhandsbesked 
om huruvida han uppfyller de i första och sista 
meningen i I mom. och de i 2 mom. nämnda 
villkoren för pension. Ändring i beslutet får 
sökas enligt 23 §. Ett positivt förhandsbesked 
är bindande för statskontoret, om en därpå 
grundad ansökan görs inom nio månader eller 
inom en av arbetsgivaren och arbetstagaren 
avtalad längre tid från det beslutet vann laga 
kraft. 

9 d s s 
Rätt till deltidspension har en förmånstagare 

som har fyllt 58 år, 

2) om han under en tid av sex månader 
omedelbart före deltidspensionens början haft 
oavbrutet fortgående anställning och har sam
manlagt minst tre år pensionstid under fem år 
omedelbart före deltidspensionens början och 
om han under denna tid har haft en sådan 

........................................... 
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anställning på heltid, där hans arbetsförtjänst 
enligt denna lag eller arbetsförtjänst av en i 
denna Jag angiven anställning och av verksam
het som omfattas av de stadganden som nämns 
i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare 
sammanlagt är minst fyra gånger det belopp 
som nämns i 2 § l mom. 4 punkten i denna Jag. 

10 § 
Pensionen beräknas särskilt för varje anställ

ning. I fråga om varje anställning uppgår 
pensionens belopp för varje till pensionstiden 
hänförlig hel månad till I/ 12 procent för tiden 
före den l juli 1962 och från denna tidpunkt 
fram till den 31 december 1994 till 1/6 procent 
av den pensionsgrundande lönen. Från och 
med den l januari l 995 utgör pensionens 
belopp för varje till pensionstiden hänförlig hel 
månad 1/8 procent av den pensionsgrundande 
lönen. I fråga om i l § 3 mom. avsedd ny 
förmånstagares anställning som har börjat efter 
l 992 är pensionens belopp dock även för varje 
till pensionstiden hänförlig hel månad som 
hänför sig till tiden före 1995 1/8 procent av 
den pensionsgrundande lönen. Från och med 
den l januari l 995 utgör dock pensionens 
belopp för varje till pensionstiden hänförlig hel 
månad 1/6 procent av den pensionsgrundande 
lönen räknat från ingången av den månad som 
följer efter månaden under vilken en i l § 3 
mom. avsedd gammal förmånstagare fyller 55 
år, och från och med den 1 januari 1994 för 
varje till pensionstiden hänförlig hel månad 
5/24 procent av den pensionsgrundande lönen 
räknat från ingången av det år under vilket en 
i 1 § 3 mom. avsedd ny förmånstagare fyller 60 
år, dock inte till den del tiden mellan arbets
oförmågans eller arbetslöshetens början och 
pensionsåldern eller avgångsåldern. om denna 
är lägre, räknas såsom pensionstid enligt 5 a § 
eller med stöd av 5 § 4 mom. den tid under 
vilken förmånstagaren erhållit pension. 

Pensionsbeloppet för en i I § 3 mom. nämnd 
gammal förmånstagare är dock fram till den 31 
december 1994 för varje till pensionstiden 
hänförlig hel månad 11/60 procent av den 
pensionsgrundande lönen. Detsamma gäller 
förmånstagare som har beviljats pension enligt 
de i 8 § 5 mom. nämnda stadgandena eller 
bestämmelserna och som har räknats för an
ställningstiden fram till den 31 december 1994 

med tillämpning av motsvarande stadganden 
som i detta moment. 

-----------
De pensioner som fastställs för varje anställ

ning skall sammanräknas. För en sådan i I § 3 
mom. i denna Jag nämnd gammal förmånsta
gare som är född efter 1959 eller som inte före 
~tgången av 1994 har minst fem år anställ
ningstid som enligt denna lag räknas såsom 
pensionstid och för i nämnda lagrum avsedd nv 
förmånstagare får pensionernas sammanlagd~ 
belopp uppgå till högst 60 procent av den 
högsta pensionsgrundande lönen för pension 
som beräknas enligt denna lag, då pensionsti
den är minst två år. Finns det inte sådan 
pension, får pensionernas sammanlagda belopp 
uppgå till högst 60 procent av den högsta 
pensionsgrundande lönen enligt denna Jag. I 
fråga om andra än i detta moment avsedda 
gamla förmånstagare samt förmånstagare som 
på grundval av de i 8 § 5 mom. nämnda 
stadgandena eller bestämmelserna har beviljats 
pension enligt 2 mom. och som före utgången 
av 1994 har minst fem år pensionstid enligt 
denna lag, bestäms pernsionerna dock i procent 
av den ovan nämnda pensionsgrundande lönen 
på grundval av anställningstid som enligt den
na lag räknas såsom pensionstid till utgången 
av 1994, på följande sätt: 

Pcnsionstid minst 

30 år 
25 år 
20 år 
15 år 
10 år 
5 år 

Pensionernas maximibelopp 

66 procent 
65 procent 
64 procent 
63 procent 
62 procent 
61 procent 

Om en förmånstagare på grundval a\· 
anställning som avses i 5 § 5 rnom. 2 eller 3 
punkten har rätt till pension även med stöd aY 
lagen om pension för arbetstagare eller om han 
på grundval av verksamhet som avses i 6 § l 
mom. 3 punkten c-underpunkten har rätt till 
pension från en internationell organisation eller 
ett internationellt samarbetsorgan eller för upp
drag inom det internationella utvecklingssam
arbetet med beaktande av minst fem års verk
samhet eller om han på grund av anställning 
hos staten i egenskap av i utlandet anställd 
arbetstagare har rätt även till sådan pension 
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eller motsvarande förmån från utlandet i vars 
kostnader staten har deltagit, avdras från pen
sion som betalas enligt denna lag 

I) pension som betalas enligt lagen om 
pension för arbetstagare, till den del den 
grundar sig på samma anställningstid som 
pension enligt denna lag, 

2) pension som betalas av en internationell 
organisation eller internationellt samarbetsor
gan eller som betalas på grundval av uppdrag 
inom internationellt utvecklingssamarbete, till 
den del den baserar sig på andra premier än 
sådana som uppburits hos förmånstagaren och 
på samma anställningstid som pension enligt 
denna lag, och 

3) pension eller motsvarande förmån från 
utlandet på grundval av anställning hos staten 
i egenskap av i utlandet anställd arbetstagare, 
till den del den baserar sig på samma anställ
ningstid som pension enligt denna lag, 

varvid avdrag som till följd av andra pen
sioner och ersättningar skall göras från pension 
som betalas enligt lagen om pension för arbets
tagare inte skall beaktas. Angående pensionens 
maximibelopp gäller i övrigt vad som stadgas 
nedan. 

En förmån som motsvarar i 6 mom. 3 
punkten nämnd pension avdras från pension 
enligt denna Jag enligt de beräkningsgrunder 
som fastställs av finansministeriet. 

10 a § 
Annan pension än deltidspension höjs med 

ett arbetspensionstillägg, om förmånstagaren 
har fått 

I) dagpenning avvägd enligt förtjänsten med 
stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 

2) förtjänststöd enligt lagen om arbetskrafts
politisk vuxenutbildning, 

3) personligt stöd för frivillig yrkesinriktad 
vuxenutbildning enligt statstjänstemannalagen, 
grundskolelagen, gymnasielagen eller lagen om 
utbildnings- och avgångsbidragsfonden, eller 

4) rehabiliteringspenning enligt de lagar, det 
pensionsreglemente eller de pensionsstadgor 
som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för 
arbetstagare eller enligt lagen om rehabilite
ringspenning eller ersättning för inkomstbort
fall enligt rehabiliteringsstadgandena inom 
olycksfalls- eller trafikförsäkringen, dock inte 
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om rehabiliteringspenningen har betalts som 
tillägg till pensionen. 

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

1) för tiden före ingången av det kalenderår 
under vilket förmånstagaren har fyllt 23 år, 

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

3) för det kalenderår under vilket förmåns
tagaren har varit i tjänste- eller arbetsförhål
lande eller i företagarverksamhet som omfattas 
av en lag, ett pensionsreglemente eller en 
pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen 
om pension för arbetstagare, om inte förmåns
tagaren under samma år har intjänat lön som 
avses i lagen om pension för arbetstagare i 
kortvariga arbetsförhållanden 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 pen
sionens belopp multipliceras med det antal 
månader för vilka en i 1 mom. nämnd förmån 
har betalts (förmånsmånader), varefter produk
ten divideras med det tal som erhålls då antalet 
förmånsmånader subtraheras från antalet så
dana fulla månader som ingår i tiden från det 
att förmånstagaren har fyllt 23 år, dock tidigast 
räknat från den 1 juli 1962, till det han uppnår 
65 års ålder. Förmånsmånaderna bestäms sär
skilt för varje förmånsslag såsom fulla månader 
på basis av det sammanlagda antalet sådana 
dagar för vilka förmånstagaren har uppburit 
förmån som enligt I mom. berättigar till 
arbetspensionstillägg. Då förmånsmånaderna 
bestäms, används som divisor för dagarna 
beträffande varje förmånsslag det antal dagar 
för vilka förmånen i genomsnitt högst kan 
betalas per månad. 

I fråga om en förmånstagare som har för
kortad arbetsdag enligt 18 § lagen om ut
komstskydd för arbetslösa eller som har mot
tagit deltidsarbete enligt lagens 19 § används 
såsom antal arbetslöshetsdagar det antal fulla 
dagpenningar som motsvarar de uppburna 
dagpenningarna. 
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10 b § 
Beviljas ålderspension enligt 8 § 2 mom. i 

förtid, minskas pensionen med en halv procent 
för varje månad för vilken pensionen utbetalas 
före ingången av månaden efter den då pen
sionsåldern uppnås. Minskningen beräknas på 
den samordnade pension som förmånstagaren 
har intjänat fram till den tidpunkt då pensio
nen börjar. 

Deltidspensionens maximibelopp är 75 pro
cent av den enligt 11 eller 12 § samordnade 
pension som förmånstagaren enligt de stadgan
den som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension 
för arbetstagare har intjänat före den tidpunkt 
då deltidspensionen börjar. Har förmånstaga
ren rätt till deltidspension också med stöd av 
något annat ovan avsett stadgande och mins
kar den begränsning som här avses deltidspen
sionen, görs minskningen enligt dessa stadgan
den i förhållande till de pensionsrättigheter 
som intjänats och samordnats enligt dem. 

11 § 
Då pension beviljas en ny förmånstagare 

som avses i I § 3 mom. beräknas pensionens 
maximibelopp i tillämpliga delar enligt 8 § 
lagen om pension för arbetstagare. Ålderspen
sioner som har beviljats i förtid beaktas vid 
samordningen utan den minskning som beror 
på att pensionen utbetalas i förtid. 

12 § 
När pension beviljas en gammal förmånsta

gare som avses i 1 § 3 mom. beräknas pensio
nens maximibelopp i tillämpliga delar enligt 8 § 
lagen om pension för arbetstagare. För en 
sådan gammal förmånstagare som är född efter 
1959 eller som inte före utgången av 1994 har 
minst fem år anställningstid som enligt denna 
lag räknas såsom pensionstid fås dock samord
ningsgränsen genom att av samordningsgrund
en tas 60 procent, varifrån om samordnings
grunden överstiger 586 mark. avdras 6 procent 
av den överskjutande delen, dock högst ett 
belopp som motsvarar folkpensionens basdel. 
När pensionen för andra än i detta moment 
avsedda gamla förmånstagare och förmånsta
gare enligt I 0 § 2 mom. samordnas används 
dock i stället för sagda 60 procent ett procent
tal enligt följande tabell, vilket bestäms enligt 

anställningstid enligt denna lag som räknas 
såsom pensionstid till utgången av 1994: 

Pensionstid minst 
30 år 
25 år 
20 år 
15 år 
10 år 
5 år 

Procent 
66 
65 
64 
63 
62 
61 

Vid samordning av såsom delpension be
viljad invalidpension utgör samordningsgrän
sen 30 procent av samordningsgrunden. 

Vid samordningen beaktas de i 8 § lagen om 
pension för arbetstagare nämnda prestatio
nerna. Pension enligt denna lag som beviljats 
en i 1 § 3 mom. avsedd gammal förmånstagare 
beaktas likväl oförändrad vid samordningen. 
Ålderspensioner som har beviljats i förtid 
beaktas vid samordningen utan den minskning 
som beror på att pensionen utbetalas i förtid. 
Överskrider det sammanlagda beloppet av pre
stationerna samordningsgränsen, avdras den 
överskjutande delen från pension som betalas 
enligt denna lag. 

Till en ålders pensionstagare betalas, till dess 
han får rätt till pension enligt folkpensionsla
gen, i kompletteringsdel det belopp som med 
andledning av att folkpensionen beaktas har 
avdragits från pension enligt denna lag. Kom
plelteringsdel betalas dock inte till den som får 
förtida ålderspension. 

Folkpensionens basdel beaktas under varje 
kalenderår till det belopp som den uppgår till 
den l november föregående kalenderår. 

13 § 
Samordning som avses i 11 och 12 §§ görs på 

nytt i tillämpliga delar enligt 8 § lagen om 
pension för arbetstagare. 

15 § 
Ålders- och invalidpension betalas. om inte 

något annat följer av 15 a §, från ingången av 
månaden näst efter den under vilken rätten till 
pension uppkommit, i fråga om annan pension 
än delinvalidpension likväl tidigast från ingång
en av månaden näst efter den då löneutbetal
ningen upphört. Individuell förtidspension be
talas enligt vad som stadgas ovan dock tidigast 
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från ingången av månaden näst efter den då 
ansökan om pension gjordes eller förhandsbes
ked begärdes. Arbetslöshetspension betalas 
från ingången av månaden näst efter den under 
vilken förmånstagaren uppfyller de i 9 a § 1 
mom. nämnda förutsättningarna för pensionen. 

Ålders- eller invalidpension beviljas inte utan 
grundad anledning retroaktivt för längre tid än 
ett år innan pensionsansökningen gjordes. Ar
betslöshetspension eller deltidspension beviljas 
inte för längre tid än sex månader före måna
den efter den tidpunkt då ansökningen gjordes. 
Individuell förtidspension kan av undantags
skäl beviljas retroaktivt, dock högst för ett år 
före månaden näst efter den tidpunkt då 
ansökningen gjordes. 

Är beloppet av ålderspension eller sådan full 
invalidpension, vid vars fastställande 5 a § inte 
tillämpats, före uträknandet av pensionens 
maximibelopp enligt 11 eller 12 § mindre än 
2,50 mark i månaden, kan pensionen utbetalas 
i ett för allt, varvid beloppet beräknas enligt de 
grunder som social- och hälsovårdsministeriet 
fastställt för tillämpning av 19 b § lagen om 
pension för arbetstagare. Den som erhållit 
betalning i ett för allt är därefter inte berättigad 
till pension på grundval av samma pensionsfall 
för den tjänstgöring på vilken pension som 
motsvarar utbetalningen i ett för allt är base
rad. Har för bestämd tid be\·iljad invalidpen
sion utbetalts i ett för allt, kan pensionstagaren 
likväl beviljas pension för den tid hans arbets
oförmåga fortgår efter utgången av den be
stämda tiden. Ovan nämnda markbelopp jus
teras årligen från ingången av januari månad 
enligt det löneindextal som fastställs för 
tillämpning av 9 § 1 mom. lagen om pension 
för arbetstagare. 

17 § 

Om en pensionstagare fått i Jagen om ut
komstskydd för arbetslösa nämnd arbetslös
hetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd enligt 
lagen om arbetsmarknadsstöd för den tid, för 
vilken honom beviljas pension retroaktivt, skall 
på yrkande av antingen socialförsäkringskom
missionen eller arbetslöshetskassan den retro
aktiva pensionen utbetalas till socialförsäk
ringskommissionen eller arbetslöshetskassan, 
till den del pensionen motsvarar beloppet av 

arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknads
stöd som utbetalts för samma tid. 

17 a § 
Är en förmånstagare minderårig eller är han 

på grund av sjukdom eller av annan orsak 
oförmögen att själv söka pension och saknar 
han vårdnadshavare eller för ändamålet förord
nad god man, kan en av statskontoret godkänd 
nära anhörig eller annan person som huvud
sakligen har hand om honom, i egenskap av 
intressebevakare föra hans talan i ett ärende 
som gäller pension enligt denna lag. 

18 § 

Om den som uppbär individuell förtidspen
sion börjar förvärvsarbeta och härvid förtjänar 
det belopp som avses i 2 § 1 mom. eller mera, 
kan utan hinder av vad som stadgas i 9 b § 2 
mom. individuell förtidspension utbetalas enligt 
samma belopp som delpension enligt 9 b §. 
Överstiger pensionstagarens förvärvsin koms ter 
dock 3/5 av den pensionsgrundande lönen, 
utbetalas pensionen inte utan lämnas vilande. 

Förändras förmånstagares arbetsförmåga så 
att förändringen enligt 9 b § inverkar på pen
sionens storlek och kan förändringen, med 
beaktande även av den tid som redan förflutit, 
antas bli bestående åtminstone under ett år, 
justeras pensionens belopp på ansökan av 
förmånstagaren eller på statskontorets initiativ 
från början av den månad som närmast följer 
på förändringen, om inte annat följer av 
stadgandena i 15 a §. Pensionen minskas inte 
för den tid för vilken den redan utbetalts och 
höjs inte för längre tid än för sex månader före 
den kalendermånad som närmast följer efter 
förmånstagarens ansökan eller statskontorets 
justeringsbeslut. Invalidpension som har be
viljats i form av delpension ändras på ansökan 
av pensionstagaren till individuell förtidspen
sion från ingången av månaden närmast efter 
den månad under vilken pensionstagaren har 
uppfyllt de förutsättningar som stadgas i 9 c § 1 
mom., dock inte retroaktivt för längre tid än 
sex månader före den månad som följer efter 
ansökan. 

Indragen invalidpension kan betalas ut i 
form av delpension även för kortare tid än ett 
år. Delpension kan betalas som full pension 
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under den rehabiliteringstid som avses i 18 d § 
2 mom. 

Om den som uppbär individuell förtidspen
sion börjar förvärvsarbeta, varav det enligt 2 
mom. följer att pensionen skall betalas enligt 
samma belopp som delpension eller att den inte 
alls får utbetalas, ändrar statskontoret pen
sionsbeloppet eller avbryter pensionsutbetal
ningen räknat från följande möjliga betalnings
period. I dessa fall kan statskontoret återkräva 
de pensionsrater som har betalts utan grund 
räknat från det att pensionstagaren började 
förvärvsarbeta. 

Då arbetet upphör eller minskar så att 
arbetstagaren har rätt till individuell förtids
pension till fullt belopp eller enligt samma 
belopp som delpension, börjar vilande indivi
duell förtidspension utbetalas räknat från in
gången av den månad som närmast följer efter 
ansökan. Av undantagsskäl kan pensionen 
betalas retroaktivt, dock högst för ett år före 
den månad som följer efter ansökan. 

Vilande individuell förtidspension kan på 
ansökan av pensionstagaren dras in räknat från 
ingången av den månad som närmast följer 
efter ansökan. Om krav på ny utbetalning av 
vilande individuell förtidspension inte fram
ställs inom fem år räknat från avbrottet, anses 
det utan särskilt beslut att förtidspensionen 
upphör vid utgången av denna tid. 

18 d § 

Det rehabiliteringsunderstöd enligt prövning 
som avses i 18 c § 3 mom. uppgår högst till 
rehabiliteringspenningen för sex månader. U n
derstödet fastställs som en engångsbetalning 
och betalas i en eller flera poster. Rehabilite
ringsunderstöd enligt prövning betalas inte för 
en tid under vilken förmånstagare har rätt till 
arbetslöshetsdagpenning som avses i lagen om 
utkomstsskydd för arbetslösa eller arbetsmark
nadsstöd som avses i lagen om arbetsmark
nadsstöd. 

19 § 
Beviljas någon, sedan hans med tillämpning 

av 5 a § beviljade invalidpension indragits, ny 
invalidpension på grund av sådan arbetsoför-

-

måga som har börjat innan två år förflutit 
sedan den indragna pensionen upphörde, eller 
blir han senare på grund av samma sjukdom, 
lyte eller skada på nytt arbetsoförmögen, skall 
han beviljas invalidpension enligt samma grun
der som i fråga om den indragna pensionen. 

Fastställs sådan pension som fastställts med 
beaktande av den tid som återstår till pensions
åldern eller av motsvarande arbetsförtjänst och 
som grundar sig på arbets- eller tjänsteförhål
lande eller på företagarverksamhet, på grund 
av ny arbetsoförmåga enligt samma grunder 
som den tidigare pensionen, beaktas inte det 
arbets- eller tjänsteförhållande eller den företa
garverksamhet som har fortsatt efter det att 
den tidigare pensionen upphörde såsom till 
pension berättigande. 

Beviljas en förmånstagare som fått rehabili
teringspenning enligt denna lag invalidpension 
på grund av arbetsoförmåga som börjat innan 
två år förflutit efter att tiden för betalning av 
rehabiliteringspenning gick ut, skall pensionen 
fastställas på de grunder enligt vilka den skulle 
ha fastställts om arbetsförmågan hade börjat 
när rehabiliteringsbeslutet fattades. 

20 § 
Full invalidpension eller arbetslöshetspenslon 

övergår i ålderspension då anställningen har 
upphört och pensionstagaren har uppnått pen
sionsåldern, i fråga om pensionstagare i tjäns
teförhållande dock senast då han uppnår av
gångsåldern. 

25 § 
En grundlöst erlagd förmån får återkrävas 

även genom kvittning mot framtida pensions
belopp. Från det pensionsbclopp som varje 
gång skall erläggas kan dock inte utan pen
sionstagarens samtycke dras av mer än en 
sjättedel av den del av pensionsbeloppet som 
återstår efter det förskott på pensionsbeloppet 
enligt lagen om förskottsuppbörd (418/59) eller 
källskatt med stöd av lagen om beskattning av 
begränsat skattskyldig för inkomst och förmö
genhet (627178) innehållits. 

25 a § 
Statskontoret och statens pensionsnämnds 

lagakraftvunna beslut om återkrav av pension 

e 
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får verkställas på samma sätt som lagakraft
vunna domar i tvistemål. 

26 § 
Kommunernas och andra offentligrättsliga 

samfunds myndigheter och inrättningar, pen
sionsskyddscentralen, försäkrings- och pensi
onsanstalterna, privata arbetsgivare och sjuk
husen samt myndigheter och inrättningar som 
beviljar i 5 a och I 0 a §§ nämnda förmåner är 
skyldiga att på begäran avgiftsfritt meddela 
statskontoret uppgifter som de innehar och 
som kan inverka på avgörandet av ett pensions
ärende som är under behandling eller på 
utbetalningen av pension, likväl med iakttagan
de av vad som i någon annan lag stadgas om 
tystnadsplikt. För läkarutlåtanden och läkarin
tyg skall dock skälig ersättning betalas. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1994. 
Stadgandena i I § 3 mom., 4 §, 6 § I mom. 4 

punkten, 8, JO, 10 a, 10 b och 20 ~ tillämpas 
inte på förmånstagare som är född före 1940. 
På honom tillämpas inte heller ändringarna i 
5 § beträffande pensionsålder, ändringarna i 
11 § till andra delar än paragrafens sista me
ning och inte heller ändringarna i 12 §till andra 
delar än att barntillägg enligt folkpensionslagen 
inte skall beaktas. Ändringarna i I § 3 mom., 4, 
10 och 11 §§samt 12 § l och 2 mom. tillämpas 
inte på förmånstagare vars pensionsfall har 
inträffat före den I januari 1995. om de inte 
har en anställning som har börjat efter den 31 
december 1992 och det har gått mer än en 
månad sedan den tidigare ansUillningen upp
hörde. 

Lagen tillämpas på pensioner i fråga om 
vilka pensionsfallet inträffar sedan lagen har 
trätt i kraft. Stadgandena i 9, 13 och 17 a ~ 
samt 18 § 2. 4 och 6-9 mom. tillämpas dock 
även på pensioner i fråga om vilka pensions
fallet har inträffat innan lagen har trätt i kraft. 

Utan hinder av 3 mom. tilbmpas I § 8 och 9 
mom. i denna lag på anställningar som iir i 
kraft när lagen träder i kraft. 

Om en förmånstagare, som har fyllt 54 år 
före den I januari 1994, har ansUillning som 
nämnda dag har fortgått minst tio år, avslutas 
anställningen enligt 1 § 8 mom. vid utgången av 
1994, om villkoren i nämnda moment uppfylls. 

På en förmånstagare som har fyllt 55 år 

mnan denna lag har trätt i kraft och som då 
lagen träder i kraft har rätt till dagpenning 
enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
eller utbildningsstöd enligt lagen om arbets
kraftspolitisk vuxenutbildning tillämpas fort fa
rande 9 a § lagen on statens pensioner sådant 
detta lagrum lyder när denna lag träder i kraft. 
Niir stadgandet tillämpas anses förm<'instagaren 
ha rätt till dagpenning även under den sj;ilv
risktid som avses i 12 §lagen om utkomstskydd 
för arbetslösa den I januari 1994. Om \'illkoren 
i 5 a och 5 b ~ uppfylls anses förmånstagaren 
när arbetslöshetspensionen bestäms ha riitt till 
~l.terstående tid enligt 5 a §. iiven om han har 
blivit arbetslös enligt 9 a § 2 mom. innan han 
har uppnått 63 års ålder eller en Wgre avgångs
ålder. 

Utan hinder av vad som 9 c § J mom. 
stadgar om den nedre åldersgränsen för indi
viduell förtidspension behåller en förmånstaga
re som är född före 1940 rätten att fä indivi
duell förtidspension när han har fyllt 55 tir. 
Stadgandena i 9 c § 3 mom. tilliimpas på 
förhandsbesked som ges medan lagen är i 
kraft. 

Lagens J 0 a § tillämpas endast p<1 s<idana 
förmånstagare i fråga om vilka tillviixtprocent
talet enligt I 0 §lagen om statens pensioner eller 
sammanlagda till\"äxtprocenttal för pensioner 
enligt lagen om statens pensioner är mindre än 
60. När den niimnda paragrafen tilliimpas 
beaktas inte i paragrafen niimnda förm;!ncr 
som har betalts innan denna lag tr;idde i 
kraft. 

Ändringarna i 12 § 3 och 5 mom. tilbmpas 
iiven på pensionsfall som har intriiffat innan 
lagen har trätt i krart till den del det är frc'iga 
om att barntilHigg som utbetalas enligt 29 § 
folkpcnsionslagen inte skall beaktas. Hiin·id 
beaktas inte barntillägg som betalas för barn 
som fötts sedan lagen har triitt i kraft. Om 
folkpensionens barntillägg för minst tre barn 
har beaktats vid samordning n~ir lagen triider i 
kraft, fogas till pensionen räknat från det lagen 
triider i kraft den del av pension enligt lagen 
om statens pensioner som avdragits fr<l.n pen
sionen på grund a\ sagda barntilliigg. 

Utan hinder aY \'ad som stadgas i ikrafttrii
delsestadgandena i lagen den 3 februari 1989 
om ändring av lagen om statens pensioner 
(I 03/89) är det inte ett villkor för tillämpning 
av stadgandena om valrätt och i nämnda 
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stadgande avsedd pensionsålder att förmånsta
garen har rätt till pension med tillämpning av 
10 § 2 mom. Stadgandena om nämnda valrätt 
och pensionsålder tillämpas dock inte på en 
sådan efter 1939 född ny förmånstagare som 
avses i 1 § 3 mom. och som har fått deltids
pension eller individuell förtidspension enligt 
lagen om statens pensioner. För en i detta 
moment avsedd förmånstagare som har rätt att 
välja pensionsålder och som har minst 30 år 
anställningstid som räknas såsom pensionstid 
enligt lagen om statens pensioner är pensionens 
tillväxtprocenttal minst 60. Den tillväxt som 
saknas fogas till förmånstagarens sista anställ-

Helsingfors den 30 december 1993 

ning. Detta moment tillämpas från och med 
den 1 januari 1995. 

De belopp som anges i 12 § 1 mom. 15 § 5 
mom. motsvarar det löneindextal som fast
ställts för 1966. 

Lagens 25 a § tillämpas på beslut som givits 
sedan lagen har trätt i kraft. 

Pension som beviljas en gammal förmånsta
gare som avses i 1 § 3 mom. betraktas när 5 § 
lagen angående införande av lagen om statens 
pensioner (281166) tillämpas såsom pension 
som beviljas med tillämpning av 10 § 2 eller 3 
mom. lagen om statens pensioner. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Finansminister lira Viinanen 

d _ ......................................... . 
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Lag 
om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om statens pensioner 

Given i Helsingfors den 30 december 1993 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 30 december 1992 om ändring av lagen om 

statens pensioner (1599/92) som följer: 

Denna lag tillämpas på förmånstagare vilka 
är födda efter 1939 och vilka har en anställning 
som omfattas av lagen om statens pensioner 
och som börjat efter 1992. Lagen tillämpas inte 
på förmånstagare vars anställning har varit i 
kraft innan lagen trädde i kraft och som 
fortsätter utan avbrott. 

Helsingfors den 30 december 1993 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. 
Denna lag tillämpas på pensionsfall som har 

inträffat den I januari 1993 eller därefter. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

RP 96/93 
ShUB 58/93 
StoUB 8/93 

Finansminister Jiro Viinanen 



1929 

Nr 638 

Lag 
om ändring av lagen om statens pensioner 

Given i Nådendal den 15 juli 1994 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) 8 § 4 mom. samt 10 § 3 och 7 

mom., 
dessa lagrum sådana de lyder, 8 § 4 mom och 10 § 3 mom. ändrade genom lagar av den 3 

februari 1989 och den 30 december 1992 (103/89 och 1600/92) och 10 § 7 mom. i lag av den 30 
december 1993 (1528/93), samt 

fogas till 10 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 3 februari 1989, den 30 
december 1992 och den 30 december 1993, ett nytt 6 mom., varvid det nuvarande 6 mom. och 
det ändrade 7 mom. blir 7 och 8 mom., samt till 12 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 30 
december 1993 ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2-5 mom. blir 3-6 mom., som följer: 

8§ 

Uppnådd pensionsålder är dock inte en 
föruts3.ttning för ålderspension, 

1) om, när det är fråga om en ny förmåns
tagare som avses i 1 § 3 mom., 

a) tjänsteman som tjänstgör i en officers
eller institutofficerstjänst, för vilken såsom 
ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts 
tjänsteexamen för officer eller institutofficer, 
har fyllt 48 år när anställningen upphör och 55 
år innan pensionen börjar eller en tjänsteman 
som tjänstgör i en tjänst som förutsätter 
flygarexamen har fyllt 45 år när anställningen 
upphör och innan pensionen börjar, och 

b) en ovan i a-underpunkten avsedd tjänste
man innehar militär grad och han i en i 
a-underpunkten avsedd tjänst eller, om det är 
fråga om institutofficerstjänst, sammanlagt i en 
i a-underpunkten avsedd tjänst och som värv
ad, militär specialtjänst gränsbevakare eller 
sjöbevakare har intjänat en pensionstid av 
minst 30 år minskad i fråga om en annan 
tjänsteman än en sådan som tjänstgör i en 

RP 69/94 
ShUB 15/94 

tjänst som förutsätter flygarexamen, med de 
fulla månader som då han avgick från sin 
tjänst återstod till 55 års ålder och av denna 
pensionstid minst sex månader inföll omedel
bart innan anställningen upphörde och minst 
tre år under de fem senaste åren innan anställ
ningen upphörde, 

2) om en tjänsteman som tjänstgör i en 
militär specialtjänst vid försvarsmakten eller i 
en gränsbevakartjänst vid gränsbevakningsvä
sendet har fyllt 55 år när anställningen upphör 
och om han i en sådan tjänst har intjänat en 
pensionstid av minst 30 år och av denna 
pensionstid minst sex månader inföll omedel
bart innan anställningen upphörde och minst 
tre år under de fem senaste åren innan anställ
ningen upphörde, 

3) om, när det är fråga om en i 1 § 3 mom. 
avsedd gammal förmånstagare, en tjänsteman 
som tjänstgör i en officers- eller institutoffi
cerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behö
righetsvillkor har fastställts tjänsteexamen för 
officer eller institutofficer, innehar militär grad 
och han i en sådan tjänst eller, om det är fråga 

_ .. ___________________________________________ _ 
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om en institutofficerstjänst, sammanlagt i en 
sådan tjänst och som värvad, militär special
tjänst, gränsbevakare eller sjöbevakare har 
intjänat en pensionstid av minst det antal år 
som anges i följande tabell och av denna 
pensionstid minst sex månader inföll omedel
bart innan anställningen upphörde och minst 
tre år under de fem senaste åren innan anställ
ningen upphörde: 

Pensionstid till 
utgången av 1994 

minst 16 år 
minst 13 år 
minst I 0 år 
minst 7 år 
minst 3 år 
mindre än 3 år 

4) om förmånstagaren 
gångsålder. 

10 § 

Pensionstid som 
krävs för 
pens1onenng 

25 år 
26 år 
27 år 
28 år 
29 år 
30 år, 

har uppnått sm av-

Pensionsbeloppet är dock för varje till pen
sionstidcn hänförlig hel månad 1/6 procent av 
den pensionsgrundande lönen, om det är fråga 
om en sådan innehavare av en officers- eller 
institutofficerstjänst, för vilken såsom ovillkor
ligt behörighetsvillkor har fastställts examen 
för officerstjänst eller institutofficerstjänst och 
som har militär grad eller om det är fråga om 
en i 8 § 4 mom. 2 punkten avsedd tjänsteman. 
Detta moment tillämpas endast 

I) om en ovan avsedd förmånstagare under 
de sex månader som omedelbart föregick an
ställningens upphörande varit i oavbrutet fort
gående tjänstgöring och under de fem år som 
omedelbart föregick uppnåendet av stadgad 
pensionsålder eller anställningens upphörande i 
dylik anställning förvärvat en pensionstid av 
minst tre år, eller 

2) om invalid- eller arbetslöshetspension be
viljas med tillämpning av 5 a § eller ålderspen
sion med tillämpning av 8 § 4 mom. 1-3 
punkten. 

Vid beräkning av pensionernas maximibe
lopp på basis av 5 mom. skall i fråga om en 
sådan förmånstagare som avses i 8 § 4 mom. 3 
punkten samt sådan innehavare av militär 
specialtjänst eller värvad vid försvarsmakten 
eller innehavare av en specialofficers-, gränsbe-

vakar- eller sjöbevakartjänst vid gränsbevak
ningsväsendet som är en i I § 3 mom. avsedd 
gammal förmånstagare, dock i stället för tabel
len i slutet av 5 mom. tillämpas följande tabell: 

Pensionstid Procent 

minst 16 år 66 procent 
minst 13 år 65 procent 
minst 10 år 64 procent 
minst 7 år 63 procent 
minst 3 år 62 procent 
mindre än 3 år 61 procent 

En förmån som motsvarar i 7 mom. 3 
punkten nämnd pension avdras från pension 
enligt denna lag enligt de beräkningsgrunder 
som fastställs av finansministeriet. 

12 § 

Vid förrättande av samordning på basis av l 
mom. skall i fråga om en sådan förmånstagare 
som avses i 8 § 4 mom. 3 punkten samt sådan 
innehavare av militär specialtjänst eller värvad 
vid försvarsmakten eller innehavare av en 
specialofficers-, gränsbevakar- eller sjöbeva
kartjänst vid gränsbevakningsväsendet som är 
en i I§ 3 mom. avsedd gammal förmånstagare, 
dock i stället för tabellen i slutet av I mom. 
tillämpas följande tabell: 

Pensionstid Procent 

minst 16 år 66 procent 
minst 13 år 65 procent 
minst 10 år 64 procent 
minst 7 år 63 procent 
minst 3 år 62 procent 
mindre än 3 år 61 procent 

Denna lag träder i kraft den I januari 1995. 
Lagen tillämpas på pensionsfall som inträffar 
den I januari 1995 eller därefter. 

Lagen tillämpas inte på sådan förmånstagare 
som avses i 8 § 4 mom. 3 punkten och 10 § 6 
mom. och som senast den 31 december 1994 
har minst 16 år sådan pensionstid som avses i 
lagrummet. Lagen tillämpas inte heller på 
luftfarkostbefälhavare vid gränsbevakningsvä
sendet. På nämnda förmånstagare tillämpas 
fortfarande de stadganden som gällde när 
denna lag träder i kraft. 

Med avvikelse från 8 § 4 mom. 3 punkten i 



Nr 638 1931 

denna lag krävs 20 års tjänstgöringstid för 
pensionering, om förmånstagarens avgångsål
der är högst 50 år och han senast den 31 
december 1994 har minst 10 år, om det inte är 
fråga om en tjänst som flygare, sådan pensions
tid som avses i nämnda lagrum. För sådan 
officer och institutofficer vid gränsbevaknings
väsendet som den 31 december 1992 varit pilot 
på luftfarkost krävs 25 års tjänstgöringstid för 
pensionering, om han har fyllt 50 år. 

Med avvikelse från 8 § 4 mom. 3 punkten i 
denna lag krävs av en tjänsteman, som tjänst
gör i en sådan tjänst där det förutsätts flygar
examen och var förmånstagarens avgångsålder 
är högst 50 år, och tjänstemannen har varit 
anställd den 31 december 1992, anställningstid 
som ger rätt till pension i denna tjänst till och 
med den 31 december 1994 som följer: 

Pensions tid 

minst 16 år 
minst 13 år 
minst 10 år 
minst 7 år 
minst 3 år 
mindre än 3 år 

Pensionstid som 
krävs för 
pens10nenng 

20 år 
21 år 
22 år 
23 år 
24 år 
25 år 

Pensionsbeloppet för innehavaren av en of
ficers- eller institutofficerstjänst, för vilken så
som ovillkorligt behörighetsvillkor har fast
ställts examen för officerstjänst eller institutof
ficerstjänst utgör, om innehavaren har militär 
grad och är en i I § 3 mom. lagen om statens 
pensioner avsedd gammal förmånstagare, för 

Nådendal den 15 juli 1994 

tiden före den 1 januari 1995 för varje till 
pensionstiden hänförlig hel månad 11/50 pro
cent av den pensionsgrundande lönen. Pen
sionsbeloppet för en sådan gränsbevakare eller 
luftfarkostbefälhavare vid gränsbevakningsvä
sendet som är en i 1 § 3 mom. lagen om statens 
pensioner avsedd gammal förmånstagare och 
som har minst 15 års pensionstid i en dylik 
anställning utgör för tiden före den I januari 
1995 för varje till pensionstiden hänförlig hel 
månad 11150 procent av den pensionsgrundan
de lönen. 

Pensionsbeloppet för en sådan innehavare av 
en officers- eller institutofficerstjänst vid gräns
bevakningsväsendet som den 31 december 1992 
var anställd som pilot för en luftfarkost och 
vars anställning så som avses i I § 3 mom. 
lagen om statens pensioner fortgår oavbrutet 
fram till pensionsfallet utgör, med avvikelse 
från 10 § 3 mom. i denna lag, räknat från den 
I januari 1995 för varje till pensionstiden 
hänförlig hel månad 1/5 procent av den pensi
onsgrundande lönen. 

Pensionsbeloppet för en sådan i 1 § 3 mom. 
avsedd gammal förmånstagare, vars avgångsål
der är högst 55 år, utgör räknat från den 1 
januari 1995 för varje till pensionstiden hän
förlig hel månad l /6 procent av den pensions
grundande lönen. 

Vad som stadgas i 10 § 6 mom. och 12 § 2 
mom., tillämpas också i fråga om en sådan 
tjänsteinnehavare vid försvarsmakten eller 
gränsbevakningsväsendct, vars avgångsålder 
enligt de stadganden som är i kraft den 31 
december 1994 är högst 60 år och som är en i 
1 § 3 mom. avsedd gammal förmånstagare. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Minister Mauri Pekkarinen 
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Lag 
om ändring av lagen om statens pensioner 

Given i Helsingfors den 16 december 1994 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 23 och 24 §§ lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66), av dessa 23 § sådan 

den lyder ändrad genom lagar av den 9 januari 1981 och den 8 februari 1991 (11/81 och 229/91 ), 
samt 

fogas till lagen en ny 24 a § som följer: 

23 § 
Ändring i statskontorets beslut i pensions

ärenden söks genom besvär hos statens pen
sionsnämnd. I ett beslut genom vilket för
handsbesked som avses i 22 § har förvägrats får 
ändring inte sökas. Ändring i pensionsnämn
dens beslut söks genom besvär hos försäkrings
domstolen. Besvärsrätt har pensionssökande 
och pensionstagare. Även statskontoret har rätt 
att hos försäkringsdomstolen anföra besvär 
över statens pensionsnämnds beslut. I försäk
ringsdomstolens beslut får ändring inte sökas 
genom besvär. 

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av 
beslutet. Beslut av statskontoret och statens 
pensionsnämnd får delges part med posten. Om 
inte något annat visas i samband med besvären 
anses ändringssökanden ha fått del av beslutet 
den sjunde dagen efter den då beslutet postades 
under den adress som han uppgivit. Statskon
torets besvärstid räknas från tidpunkten för 
beslutet. 

Om ändringssökande gäller i övrigt vad som 
stadgas i lagen om ändringssökande i förvalt
ningsärenden (154/50). 

Ett beslut får verkställas trots att det inte 
vunnit laga kraft, om inte ändringssökandet 
blir gagnlöst på grund av verkställigheten eller 
besvärsmyndigheten förbjuder verkställighet. 

24§ 
Grundar sig ett laga kraft vunnet beslut 

rörande pension på felaktig eller bristfällig 
utredning eller är det uppenbart inte lagenligt, 
kan försäkringsdomstolen på framställning av 

RP 190/94 
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statskontoret eller på ansökan av den som 
ärendet berör, efter att ha hört andra parter, 
undanröja beslutet och ta upp eller förordna 
ärendet till ny behandling. Efter att ha gjort 
nämnda framställning kan statskontoret, till 
dess ärendet avgjorts på nytt, tillfälligt inställa 
utbetalningen av pensionen eller utbetala pen
sionen i överensstämmelse med framställning
en. 

Statens pensionsnämnd och försäkringsdom
stolen kan ta upp till prövning besvär som 
anlänt efter besvärstidens utgång, om besvär på 
grund av vägande skäl inte sökts inom utsatt 
tid. 

Om det är fråga om beviljande av förvägrad 
förmån eller ökning av beviljad förmån kan 
statskontoret utan hinder av det tidigare beslu
tet behandla ärendet på nytt. 

24 a § 
För behandlingen av de ärenden på vilka 

denna lag tillämpas finns vid försäkringsdom
stolen som i lagen om domstolen i fråga 
avsedda lekmannaledamöter två arbetsgivarle
damöter och två arbetstagarledamöter samt ett 
tillräckligt antal suppleanter. Dessa skall vara 
förtrogna med tjänste- och arbetsförhållanden. 
Av dem deltar i försäkringsdomstolens sam
manträden samtidigt en arbetsgivarledamot 
och en arbetstagarledamot. 

Lekmannaledamöterna och deras supplean
ter förordnas av statsrådet på framställning av 
justitieministeriet för tre år i sänder. Arbetsgi
varledamöter och deras suppleanter förordnas 
på förslag av finansministeriet samt arbetsta-
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garledamöterna och deras suppleanter på för
slag av de mest representativa centralorganisa
tionerna för statens tjänstemän och arbetsta
gare. Förslagen skall innehålla två gånger så 
många kandidater som det behövs ledamöter 
och suppleanter. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
Lagen tillämpas när ändring söks i beslut 

som givits efter att den trätt i kraft. Stadgandet 

Helsingfors den 16 december 1994 

i 24 § 1 mom. tillämpas dock när ansökan eller 
framställning görs för undanröjande av stats
kontorets, statens pensionsnämnds eller försäk
ringsdomstolens beslut efter att lagen trätt i 
kraft. 

Innan lagen trätt i kraft kan lekmannaleda
möterna och deras suppleanter utnämnas för 
den mandatperiod som börjar vid ikraftträdan
det och som kan vara kortare eller längre än 
vad som stadgas i 24 a §, dock ej längre än fyra 
år. 

Republikens President 

MARITI AHTISAARI 

Justitieminister Anneli läätteenmäki 

2 440156T 
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Lag 
om ändring av 14 § lagen om statens pensioner 

Given i Helsingfors den 3 mars 1995 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 14 § 1 mom. Jagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66), sådant det lyder i lag 

av den 9 augusti 1985 (696/85), som följer: 

14 § 
Fördröjs utbetalningen av pension som avses 

i denna lag, betalas den förhöjd för dröjsmåls
tiden. Förhöjningen av pensionen per år följer 
den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. 
Skyldighet att betala pensionen förhöjd gäller 
likväl inte den del av pensionen som utges till 
en försäkrings- eller pensionsanstalt som bedri
ver lagstadgad försäkringsverksamhet eller till 
en socialförsäkringskommission eller en arbets
löshetskassa. 

Helsingfors den 3 mars 1995 

Denna Jag träder i kraft den 1 maj 1995. 
Denna Jag tillämpas inte på ett ärende som 

har anhängiggjorts vid statskontoret innan 
Jagen trätt i kraft. Stadgandena om förhöjning 
av pensionen tillämpas dock på en sådan 
pensionsrat som förfaller till betalning den dag 
då denna Jag träder i kraft eller senare. 

Republikens President 

MARTII AHTISAARI 

RP 292/94 
EkUB 58/94 

Minister Olli-Pekka Heinonen 
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Nr 1231 

Lag 
om ändring av lagen om statens· pensioner 

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) 1 § 8 och 9 mom .. 5 b § 3 

mom., 7 § 1 och 3 mom., 12 § 5 mom., 15 § 1 mom. och 23 a § 1 mom., 
dessa lagrum sådana de lyder. 1 § 8 och 9 mom., 5 b § 3 mom., 7 § I och 3 mom. och 

15§ 1 mom. i lag av den 30 december 1993 (1528/93), 12§ 5 mom. i lag av den 15 juli 
1994 (683/94) och 23 a § 1 mom. i lag av den 8 februari 1991 (229/91), samt 

fogas till lagen en ny 23 b § som följer: 

I § 

En anställning som fortgått utan avbrott 
minst tio år före utgången av det år under 
vilket arbetstagaren har fyllt 54 år avslutas 
tekniskt vid utgången av nämnda år för ut
räknande av pensionen. Har anställningen 
vid ovan nämnda tidpunkt inte fortgått tio 
år, avslutas den vid utgången av det år då 
tioårsgränsen nås. Anställningen avslutas 
dock inte längre efter det år vid vars utgång 
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det återstår två hela kalenderår till förmåns
tagarens pensionsålder eller a \'gångsålder 
som är lägre än denna. Om förmånstagaren 
fortsätter att arbeta, anses det vara fråga om 
en ny anställning. Anställningen avbryts 
dock inte, om förmånstagarens lön i den an
ställning som föreligger efter avbrottet har 
nedgått av ett sådant undantagsskäl som har 
framkommit innan anställningen har avslu
tats så som avses i detta moment och om 
förutsättningarna för tillämpning av 7 § 2 

450301A 
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mom. härvid uppfylls. Anställningen avbryts 
inte heller om anställningen upphör eller 
pensionsfallet inträffar innan ett år har för
flutit sedan anställningen har avslutats så 
som avses i detta moment. 

Utan hinder av vad 5-8 mom. stadgar om 
anställningens upphörande, anses en ~nställ
ning ha fortgått utan avbrott vid beräkningen 
av den tid om ett år som avses i 8 § 3 mom. 
lagen om pension för arbetstagare samt vid 
tillämpning av 9 § 4 mom. i denna lag. Utan 
hinder av vad 8 mom. stadgar om anställ
ningens upphörande, anses anställningen ha 
fortgått utan avbrott också vid tillämpningen 
av 5 och 6 mom. 

5 b § 

Om förmånstagaren, sedan den till återstå
ende tid berättigande löneutbetalningen i 
anställningen har upphört, på grundval av ett 
annat arbets- eller tjänsteförhållande eller 
företagarverksamhet har blivit berättigad till 
heleffektiv pension som avses i 1 och 2 
mom., tillämpas inte stadgandena i 5 a § på 
den tidigare anställningen. Förmånstagaren 
anses härvid ha förvärvat ovan avsedda rätt 
till pensionsskydd enligt lagen om pension 
för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållan
den (134/62) vid den tidpunkt då hans sam
manlagda arbetsförtjänst i arbetsförhållanden 
som avses i nämnda lag, innan han drabbats 
av den sjukdom, det lyte eller den skada 
som utgör huvudsaklig orsak till arbetsoför
mågan, har uppgått till det gränsbelopp som 
förutsätts i 7 § I mom. i nämnda lag. 

7§ 
Den pensionsgrundande lönen fastställs 

särskilt för varje anställning genom att me
deltalet per månad räknas ut för de samman
lagda, enligt 16 § justerade arbetsför
tjänsterna av anställning under de två kalen
derår som på nedan nämnt sätt valts ut bland 
de högst fyra sista kalenderåren före anställ
ningens upphörande. Om anställningen har 
avslutats med stöd av 1 § 8 mom., anses den 
dock vid tillämpningen av detta moment ha 
fortgått oavbrutet, om den på detta sätt ut
räknade pensionen är större. Har anställning
en fortgått under fler än två kalenderår, be-

aktas inte det år under vilket anställningen 
började, om anställningen inte under nämnda 
kalenderår fortgått minst sex månader. Kan 
tre kalenderår sålunda väljas, lämnas av dem 
det år under vilket arbetsförtjänsterna i me
deltal per månad är lägst utan avseende, och 
kan fyra kalenderår väljas, lämnas även det 
år under vilket arbetsförtjänsterna i medeltal 
är störst utan avseende. Har anställningen 
fortgått under endast ett kalenderår, betrak
tas den genomsnittliga arbetsförtjänsten per 
månad såsom pensionsgrundande lön. Har 
anställningen fortgått under fler än fyra ka
lenderår eller längre tid än ett år efter det att 
en anställning har avslutats enligt 1 § 8 
mom., fastställs den pensionsgrundande lö
nen på ovan nämnt sätt på basis av de ar
betsförtjänster som erhållits under högst de 
fyra kalenderår som föregick anställningens 
upphörande. Om anställningen upphör vid 
utgången av kalenderåret beaktas dock det år 
då anställningen upphörde. Då det är fråga 
om invalidpension, anses anställningen vid 
uträkning av den pensionsgrundande lönen 
ha upphört vid utgången av kalendermåna
den före den i 9 § 1 mom. nämnda invalidi
tetens början. 

ArbetsförtjäJst som avses i I mom. fast
ställs enligt betalningstidpunkten på samma 
grunder som vid innehållning av skatteför
skott eller skatt. Vid tillämpningen av denna 
paragraf avdras från arbetsförtjänsten för 
varje kalenderår ett belopp som motsvarar 
det procenttal för förmånstagarens pensions
avgift som har fastställts för kalenderåret i 
fråga. Som arbetsförtjänst anses dock inte 

I) semesterersättning som betalas när an
ställningen upphör, 

2) sådana i sista meningen i 15 § I mom. 
avsedda förmåner som hänför sig till tiden 
efter anställningens upphörande, 

3) till förmånstagare som avses i 10 mom. 
betalt i 2 § lagen om avlöning av tjänstemän 
inom utrikesrepresentationen (346/88) nämnt 
ortstillägg och i lagens 3 § nämnda ersätt
ningar samt i förordningen om ersättningar 
på grund av lokala särförhållanden till tjäns
temän inom utrikesrepresentationen (652/93) 
nämnda ortstillägg och ersättningar, eller 

4) arvode för arbete i kommitteer eller 
kommissioner eller för andra uppdrag som 
inte skall anses höra till anställningen. 
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12 § 

Till en ålderspensionstagare betalas, till 
dess han får rätt till pension enligt folkpen
sionslagen, i kompletteringsdel det belopp 
som med anledning av att folkpensionen 
beaktas har avdragits från pension enligt 
denna lag. Kompletteringsdel betalas dock 
inte till den som får förtida ålderspension 
och inte heller till förmånstagare vars pen
sion har börjat i annan form än som ålder
spens1on. 

15 § 
Ålders- och invalidpension betalas, om 

inte något annat följer av 15 a §, från in
gången av månaden näst efter den under 
vilken rätten till pension uppkommit, i fråga 
om annan pension än delinvalidpension lik
väl tidigast frän ingången av månaden näst 
efter den då löneutbetalningen upphört. In
dividuell förtidspension betalas enligt vad 
som stadgas ovan dock tidigast från ingång
en av månaden näst efter den då ansökan 
om pension gjordes eller förhandsbesked 
begärdes. Arbetslöshetspension betalas från 
ingången av månaden näst efter den under 
vilken förmånstagaren uppfyller de i 9 a § l 
mom. nämnda förutsättningarna för pensio
nen. Pension enligt denna lag betalas dock 
inte för den tid för vilken förmånstagaren 
har rätt att få i lag, kollektivavtal eller ar
betsavtal angiven lön eller motsvarande er
sättning under uppsägningstiden eller för 
vilken tid förmånstagaren på basis av något 
annat avtal eller arrangemang av sin arbets
givare får en ekonomisk förmån, dock inte 
av arbetsgivaren anordnad eller anskaffad 
utbildning, som kan periodiseras på basis av 
förmånstagarens stabiliserade lön. 

23 a § 
Statens pensionsnämnd består av en ord

förande och sju andra medlemmar. Ordför
anden skall ha avlagt juris kandidatexamen 
samt vara förtrogen med tjänstemanna- och 
arbetsrätt. En av medlemmarna är vice ord
förande i nämnden, och en av dem skall 
vara läkare. Av de övriga medlemmarna 
skall tre förordnas bland personer som har 

föreslagits av de mest representativa centra
lorganisationerna för statens tjänstemän och 
arbetstagare. Ordföranden och läkaren skall 
vara oberoende av de i nämnden företrädda 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. 
Varje medlem har en personlig suppleant, 
för vilken gäller vad som stadgas om med
lemmar. 

23 b § 
I ärenden som avses i 23 § I mom. skall 

en part inom den tid som stadgas i 23 § 2 
mom. tillställa statskontoret sm besvärs
skrift. 

Om statskontoret till alla delar godkänner 
de krav som anförs i besvärsskriften. skall 
det ge rättelsebeslut i ärendet. Ändring i rät
telsebeslut får sökas så som stadgas i 23 §. 

Om statskontoret inte så som nämns i 2 
mom. kan rätta det beslut som är föremål 
för besvären, skall det inom 30 dagar efter 
besvärstidens utgång tillställa statens pen
sionsnämnd besvärsskriften och sitt utlåtan
de eller, om besvären gäller beslut av sta
tens pensionsnämnd, föra det till försäk
ringsdomstolen. Statskontoret kan då genom 
ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare be
slut till den del det godkänner de krav som 
anförs i besvären. Om besvären redan har 
tillställts besvärsinstansen, skall statskontoret 
genast underrätta denna om det interimistis
ka beslutet. Ändring får inte sökas i ett in
terimistiskt beslut. 

Avvikelse från den tidsfrist som nämns i 3 
mom. får göras, om inhämtandet av tilläggs
utredning som behövs på grund av besvä
ren förutsätter det. Ändringssökanden skall 
då utan dröjsmål underrättas om inhämtan
det av tilläggsutredning. Besvärsskriften och 
utlåtandet skall dock alltid tillställas besvärs
instansen inom 60 dagar från det bes\'ärsti
den har löpt ut. 

Denna lag träder i kraft den l november 
1995. 

På pensioner i fråga om vilka pensionsfal
let har inträffat innan lagen träder i kraft 
tillämpas dock de stadganden som är i kraft 
när lagen träder i kraft. Stadgandena i 1 och 
7 §§ tillämpas dock på pensioner där pen
sionsfallet har inträffat efter den 31 decem
ber 1994, samt 15 § även på pensioner där 
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pensionsfallet har inträffat innan denna lag 
träder i kraft. Stadgandena i 12 § tillämpas 
på pensioner som övergår till ålderspensio
ner sedan denna lag har trätt i kraft. De 

Helsingfors den 27 oktober 1995 

stadganden som i denna lag gäller sökande 
av ändring tillämpas på beslut som ges se
dan denna lag har trätt i kraft. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Minister Arja Alho 

""" ___ """- ----------------------
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Lag 
om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om statens pensioner 

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till ikraftträdelsestadgandet i lagen den 30 december 1993 om ändring av lagen om 

statens pensioner (1528/93) nya 11 och 12 mom., varvid de nuvarande 11-13 mom. blir 
13-15 mom., som följer: 

I fråga om en sådan lots vars pensionsål
der enligt ikraftträdelsestadgandet i lagen om 
ändring av lagen om statens pensioner 
(I 03/89) är 55 år, är pensionens tillväxtpro
cent minst 1/6 procent per månad, om hans 
anställningstid som enligt lagen om statens 
pensioner räknas såsom pensionstid uppgår 
till minst 15 år. Skillnaden mellan nämnda 
tillväxtprocent och tillväxtprocenten enligt 
10 § lagen om statens pensioner fogas till 
den pension som fastställs för hans sista an
ställning. 

Vid tillämpningen av ovan i I 0 mom. av
sedda stadganden om valrätt och pensionsål
der är förutsättningen för att en grundskollä
rare skall få ålderspension vid pensionsål
dern 60 år, utöver de förutsättningar om vil-

Helsingfors den 27 oktober 1995 

ka stadgas i 8 § lagen om statens pensioner, 
att förmånstagaren under sex månader ome
delbart före den tidpunkt vilken han uppnår 
pensionsåldern 60 år utan avbrott har varit 
grundskollärare och att han vid uppnåendet 
av denna pensionsålder eller, om han allt
jämt kvarstår som grundskollärare, under de 
fem år som omedelbart föregår anställning
ens slu~, i egenskap av grundskollärare har 
en sammanlagd pensionstid på minst tre år. 

Denna lag träder i kraft den 1 november 
1995. 

Lagens 12 mom. tillämpas på pensioner i 
fråga om vilka pensionsfallet inträffar efter 
den 30 juni 1996. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

RP 51/95 
ShUB 7/95 
RSv 42/95 

Minister Arja Al/10 
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Lag 
om ändring av lagen om statens pensioner 

Given i Helsingfors den 22 december 1995 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) 12 § 5 och 6 mom. samt 

18 d § 2 mom., 
dessa lagrum sådana de lyder, 12 § 5 mom. i lag av den 27 oktober 1995 (1231/95), 12 § 

6 mom. i lag av den 15 juli 1994 (638/94) och 18 d § 2 mom. i lag av den 27 mars 1991 
(618/91 ), 

ändras 1 § 8 och 9 mom., 2 § 1 mom. 4 punkten och 3 mom., 5 § 8 mom., 5 a § 1 mom. 
6 § 1 mom. 3 punkten, 7 §, 9 § I mom. a- och b-punkten samt 2 mom., 10 § 7 och 8 mom., 
10 a § 1 mom. 1 punkten och 4 mom., 12 § I mom., 14 § 2 och 4 mom., 15 § 5 mom., 
15 a § 6 mom., 16 § I mom., 18 § 1 mom., 18 c § I och 2 mom. samt 18 e § l mom., 

dessa lagrum sådana de lyder, I § 8 och 9 mom. i nämnda lag av den 27 oktober 1995, 
5 a § l mom., 9 § l mom. a- och b-punkten, 10 a § I mom. l punkten och 4 mom., 12 § l 
mom. samt 15 § 5 mom. i lag av den 30 december 1993 (1528/93), 2 § l mom. 4 punkten 
och 9 § 2 mom. i lag av den 3 februari 1989 (103/89), 2 § 3 mom. i lag av den 13 januari 
1989 (21/89), 5 § 8 mom., 15 a § 6 mom., 18 c § l och 2 mom. och 18 e § l mom. i nämn
da lag av den 27 mars 1991, 6 § 1 mom. 3 punkten ändrad genom lag genom den 10 de
cember 1971 (851171) och nämnda lag av den 30 december 1993, 7 § ändrad genom lag av 
den 16 januari 1987 (8/87) samt nämnda lagar av den 30 december 1993 och den 27 oktober 
1995, 10 § 7 och 8 mom. i lag av den 15 juli 1994 (638/94), 14 § 2 mom. i lag av den 8 
februari 1991 (229/91), 14 § 4 mom. i lag av den 9 augusti 1985 (696/85) och 16 § 1 mom. 
i lag av den 29 juli 1976 (664176) samt 

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 3 februari 1989 ett 
nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till lagen nya 
7 a-7 e §§, till 9 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den I 0 december 
1971, den 3 februari 1989 och den 30 december 1993, nya 3 och 4 mom., varvid de nuva
rande 3 och 4 mom. blir 5 och 6 mom., till 10 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda 
lagar av den 3 februari 1989, den 30 december 1993 och den 15 februari 1994, ett nytt 4 
mom., varvid de nuvarande 4-8 mom. blir 5-9 mom., till 15 a §, sådan den lyder ändrad 
genom lag av den 19 april 1985 (326/85) samt näm~da lagar av den 3 februari 1989 och den 
27 mars 1991, ett nytt 8 mom., till 18 b §, sådan den lyder i nämnda lag av den 27 mars 
1991, ett nytt 4 mom. samt till lagen en ny 18 f §som följer: 

I § 

En anstäilning som fortgått utan avbrott 
minst tio år före utgången av det år under 
vilket arbetstagaren har fyllt 54 år avslutas 

RP 134/95 
ShUB 18/95 
RSv 112/95 

tekniskt vid utgången av nämnda år för ut
räknande av pensionen. Har anställningen 
vid ovan nämnda tidpunkt inte fortgått tio 
år, avslutas den vid utgången av det år då 
tioårsgränsen nås. Anställningen avslutas 
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dock inte längre efter det år vid vars utgång 
det återstår två hela kalenderår till förmån
stagarens pensionsålder eller avgångsålder 
som är lägre än denna. Om förmånstagaren 
fortsätter att arbeta, anses det vara fråga om 
en ny anställning. Anställningen avbryts 
dock inte, om förmånstagarens lön i den 
anställningen som föreligger efter avbrottet 
har nedgått av ett sådant undantagsskäl som 
har framkommit innan anställningen har av
slutats så som avses i detta moment och om 
förutsättningarna för tillämpningen av 7 c ~ 
härvid uppfylls. Anställningen avbryts inte 
heller, om den avslutas eller pensionsfallet 
inträffar innan det har gått ett år efter att en 
anställning enligt detta moment upphör. 

Utan hinder av vad 5-8 mom. stadgar om 
anställningens upphörande, anses en anställ
ning ha fortgått utan avbrott vid beräkning 
av den tid om ett år som avses i 8 § 3 mom. 
lagen om pension för arbetstagare samt vid 
tillämpning av 9 § 5 mom. i denna lag. Utan 
hinder av vad 8 mom. stadgar om anställ
ningens upphörande, anses anställningen ha 
fortgått utan avbrott även när 5 eller 6 morn. 
tillämpas. 

2§ 
Denna lag gäller inte 

4) anställning i vilken förmånstagarens 
arbetsförtjänst i denna i medeltal understiger 
90 mark i månaden, 

Vid tillämpningen av denna lag anses en 
anställning ha fortgått utan avbrott minst en 
månad också i de fall då en förmånstagare 
under minst två kalendermånader i följd va
rit anställd under kortare perioder än en må
nad, under förutsättning att förvärvsinkom
sten för varje kalendermånad stiger till åt
minstone det belopp som nämns i 1 mom. 4 
punkten och förmånstagaren har varit i arbe
te minst 20 timmar per kalendermånad. 

3§ 

Har en rättshandling, för att pensionsskyd
dets uppkomst eller pensionsavgifternas be
talningsskyldighet skall kunna kringgås, gi
vits ett sådant innehåll som inte motsvarar 
sakens faktiska natur eller syfte, skall då 
pensionsskyddets innehåll eller skyldigheten 
att betala pensionsavgifter avgörs förfaras 

enligt sakens faktiska natur och syfte. Uppstår 
oklarhet därom, huruvida denna lag 
skall tillämpas på en viss förmånstagare, 
avgörs saken av statskontoret på ansökan av 
vederbörande arbetsgivare eller förmånstaga
re. Statskontoret avgör saken också i fall då 
det kan misstänkas vara fråga om kringgåen
de av pensionsskyddets uppkomst eller pen
sionsavgifternas betalningsskyldighet. And
ring i beslutet får sökas så som stadgas i 
23 §. 

5§ 

Finansministeriet kan i enskilda fall, då 
statens fördel kräver det, bestämma att så
som pensionstid helt eller delvis skall räknas 
den tid under vilken förmånstagaren efter 
fyllda 23 år innehaft någon annan anställ
ning eller något annat uppdrag än de som 
nämns i I och 5 mom. 

Sa§ 
Om arbetsoförmågan eller arbetslösheten 

har börjat innan 360 dagar förflutit efter att 
anställningen upphörde, skall även tiden 
mellan arbetsoförmågans eller arbetslös
hetens början och pensionsåldern eller av
gångsåldern, om denna är lägre, (återstående 
tid) räknas såsom till pension berättigande 
tid när den invalid- eller arbetslöshetspen
sion som beviljas på grundval av denna an
stiillning fastställs. En förutsättning är dock 
att förmånstagaren under det år då arbetso
förmågan eller arbetslösheten började och de 
omedelbart föregående tio kalenderåren i 
minst 12 månader har handhaft sådant för
värvsarbete, som omfattas av arbetspensions
skyddet från Finland och som berättigar till 
grundpension enligt 8 § 4 mom. lagen om 
pension för arbetstagare. När ovan nämnda 
tid om 12 månader räknas ut betraktas så
som till pension berättigande tid en sådan 
kalendermånad under vilken förmånstagaren 
har haft sådana förvärvsinkomster som avses 
i lagen om pension för arbetstagare i kortva
riga arbetsförhållanden, dock under förutsätt
ning att inkomsterna för hela kalenderåret 
uppgår till minst det markbelopp som nämns 
i lagens 5 § 2 mom. En kalendermånad un
der vilken arbetstagaren har haft sådana in
komster som avses~ i lagen om pension för 
vissa konstnärer och redaktörer i arbetsför-
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hållande ( 662/85) beaktas på motsvarande 
sätt, om inkomsterna för hela kalenderåret 
uppgår till minst det markbelopp som nämns 
i den sistnämnda lagens 3 § 2 mom. 

6§ 
Till pensionstiden räknas dock inte 

3) tid under vilken arbete eller tjänstgöring 
under fortgående anställning varit avbruten 
utan lön i en följd längre än ett år eller då 
förmånstagaren under det oavlönade avbrot
tet har handhaft arbete som omfattas av pen
sionsskydd enligt 8 § 4 mom. lagen om pen
sion för arbetstagare eller motsvarande ut
ländskt pensionsskydd; den tid avbrottet var
ar räknas dock även i dessa fall till pensions
tiden, om orsaken till att lön inte betalts har 
varit 

a) utbetalning av sådan invalid- eller ar
betslöshetspension som beviljats med till
lämpning av 5 a §; eller 

b) tjänstledighet eller ledighet som bevil
jats med stöd av 21 och 23 §§ sjukförsäk
ringslagen till den del moderskaps-, särskild 
moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig
het enligt sjukförsäkringslagen hänför sig till 
den eller tjänstledighet under vilken förmån
stagaren får rehabiliteringspenning enligt en 
lag, ett pensionsreglernente eller en pen
sionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen 
om pension för arbetstagare, rehabiliterings
penning enligt lagen om rehabiliteringspen
ning, rehabiliteringspenning med stöd av 
statskontorets anvisningar för tidigrehabilite
ring eller ersättning för inkomstbortfall en
ligt rehabiliteringsstadgandena inom olycks
falls- eller trafikförsäkringen, dock inte om 
rehabiliteringspenning har betalts som tillägg 
till pension; inte heller 

7§ 
Den pensionsgrundande lönen (pensionslö

nen) fastställs särskilt för varje anställning. 
Pensionslönen räknas ut på arbetsförtjänster
na för de högst l 0 sista kalenderåren före 
det år då anställningen upphörde (urvalsår). 
Det år då anställningen upphörde beaktas 
dock som ett urvalsår, om anställningen har 
fortgått under högst tre kalenderår eller hela 
det år då anställningen upphörde eller längre 
än ett är efter att en anställning enligt l § 8 

mom. upphörde. Då pensionslönen räknas ut 
justeras arbetsinkomsterna för urvalsåren 
enligt 16 §. 

Då pensionslönen räknas ut beaktas inte de 
urvalsår och motsvarande inkomster under 
vilka medeltalet av inkomsterna understiger 
50 procent av medeltalet av arbetsförtjäns
terna för samtliga urvalsår. De år som läm
nas obeaktade på detta sätt kan dock utgöra 
högst en tredjedel av antalet urvalsår. 

Pensionslönen utgör medeltalet per månad 
av arbetsförtjänsterna för de kalenderår som 
har beaktats på ovan nämnt sätt. 

Då pensionslönen räknas ut beaktas dock 
inte tid för vilken förmånstagaren har varit 
berättigad till heleffektiv pension enligt 
5 b § 2 mom. Om en anställning har avslu
tats enligt I § 8 mom., anses det dock vid 
tillämpningen av denna paragraf att anställ
ningen har fortgått utan avbrott, ifall pensio
nens belopp blir större om det råknas ut på 
detta sätt. 

Finansministeriet får meddela närmare före
skrifter om tillämpningen av denna para
graf. 

7 a § 
Då pensionslönen räknas ut avdras från 

arbetsförtjänsten för vart och ett urvalsär ett 
belopp som motsvarar det procenttal för för
månstagarens pensionsavgift som fastställts 
för kalenderåret i fråga. 

Arbetsförtjänsten minskas dock inte på 
grund av förmånstagarens pensionsavgift 
med mera än det relativa belopp med vilket 
den relativa ökningen av förtjänstnivån över
stiger den relativa prisökningen räknat från 
det tredje kvartalet 1992 fram till utgången 
av det tredje kvartalet av det kalenderår som 
föregått året för intjänande av nämnda ar
betsförtjänst. Varje år avdras dock minst det 
relativa belopp som fastställts för föregående 
kalenderår. 

Avdraget enligt l och 2 mom. görs med 
hjälp av den koefficient som avses i 7 a § 
3 mom. lagen om pension för arbetstagare. 

7 b' s 
Om det i de kalenderår som avses i 7 § 

ingår sådan oavlönad särskild moderskapsle
dighet, moderskaps- eller föräldraledighet 
eller vård ledighet som avses i 34 § Jagen om 
arbetsavtal (320170) eller i 23 och 24 §§ 
statens tjänstemannaförordning (971/94 ), 
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uträknas pensionslönen med avvikelse från 
7 § så att såsom kalenderår beaktas högst de 
tio sista av de kalenderår som inte inbegri
per oavlönad tid av nämnda slag. 

Om sådan oavlönad tid som avses i 
1 mom. dock ingår i alla kalenderår under 
anställningen eller om inget av de år som 
valts ingår i de tio sista kalenderåren under 
en anställning, anses som pensionslön me
deltalet av de inkomster som erhållits på 
grundval av tid i anställning och som mot
svarar den stabiliserade inkomstnivån före 
anställningens upphörande. 

Pensionslönen bestäms enligt förutsättning
arna i 7 eller 7 c ~, om den blir större när 
den räknas ut på detta sätt. 

Finansministeriet får meddela närmare an
v1s111ngar om tillämpningen av denna rara
graf. 

7 c § 
Om det av förmånstagarens uppgifter 

framgår att pensionslönen i hans anställning 
som omfattas av denna lag, av något undan
tagsskäl som yppat sig högst tio år före pen
sionsfallet är lägre än hans enligt 16 § juste
rade pensionslön i samma anställning, innan 
ett sådant skäl yppade sig, under så lång tid 
att den större lönen kunde anses såsom sta
biliserad, och om denna omständighet har en 
inverkan om minst 20 procent på pensions
skyddet, anses såsom pensionslön i denna 
anställning den genomsnittliga arbetsförtjänst 
som förmånstagaren hade haft om nämnda 
skäl inte hade funnits. 

Om förmånstagaren lämnar upplysningar 
som kan anses vara tillräckliga, skall 
1 mom. iakttas även om undantagsskälet har 
yppat sig tidigare än tio år före pensionsfal
let. 

Om det framgår att pensionslönen av nå
got undantagsskäl så som avses i 1 mom. är 
högre än den stabiliserade arbetsförtjänsten, 
kan pensionslönen sänkas på samma sätt. 

Utan hinder av vad 1 § 5 och 6 mom. 
stadgar om en anställnings upphörande på 
grund av en förändring i arbetstiden, anses 
anställningen i fråga vid tillämpningen av 
denna paragraf ha fortgått utan avbrott. 

Finansministeriet får meddela närmare för
eskrifter om tillämpningen av denna para
graf. 

7 d § 
Då pensionslönen räknas ut bestäms ar

betsförtjänsten enligt betalningstidpunkten på 
samma grunder som tillämpas vid innehåll
ning av skatteförskott eller skatt. Som ar
betsförtjänst betraktas dock inte 

1) semesterersättning som skall betalas då 
en anställning upphör, 

2) förmåner enligt sista meningen i 15 § 1 
mom., som gäller tiden efter att anställning
en upphörde, 

3) till förmånstagaren betalt ortstillägg en
ligt 2 § lagen om avlöning av tjänstemän 
inom utrikesrepresentationen (346/88) och 
ersättningar enligt lagens 3 § samt ortstillägg 
och ersättningar enligt förordningen om er
sättningar på grund av lokala särförhållanden 
till tjänstemän inom utrikesrepresentationen 
(652/93) och inte heller 

4) arvoden för arbete i kommitteer eller 
kommissioner eller för andra uppdrag som 
inte skall anses höra till anställningen. 

7 e § 
Pensionslönen för en förmånstagare som 

uppförts på indragningsstat bestäms enligt 
7-7 d §§, med undantag för att den be
stäms högst för de fyra sista kalenderår un
der vilka anställningen fortgått före uppfö
randet på indragningsstat, dock så att den 
pensionsgrundande lönen bestäms fram till 
anställningens upphörande, om pens10nen 
blir större när den räknas ut på detta sätt. 

9§ 
Förutsättning för erhållande av invalidpen

sion är att anställningen fortgått oavbrutet 
under minst en månad och att förmånstaga
ren på grund av sjukdom, lyte eller skada 

a) medan anställningen pågått blivit oför
mögen att handha sin tjänst eller sitt arbete 
under en tid av sannolikt minst ett år, tiden 
från och med arbetsoförmågans början däri 
in beräknad, 

b) medan anställningen pågått blivit på så 
sätt arbetsoförmögen att hans arbetsförmåga 
kan uppskattas vara nedsatt med minst 2/5 
på grund av sjukdom, lyte eller skada för 
lika lång tid som stadgas i a-punkten, eller 

Invalidpension beviljas tillsvidare eller för 
viss tid i form av rehabiliteringsstöd enligt 
3 mom. När invalidpension beviljas med 
tillämpning av I mom. d-punkten, ges den 
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antingen som full pension eller delpension 
eller som individuell förtidspension, beroen
de på hur den pension som utgör grunden 
för invalidpensionen är beviljad. 

Rehabiliteringsstöd beviljas för främjande 
av förmånstagarens rehabilitering för så lång 
tid som han beräknas vara förhindrad att 
handha förvärvsarbete på grund av arbetso
förmåga. När rehabiliteringsstöd beviljas 
skall det säkerställas att en vård- eller reha
biliteringsplan har uppgjorts för förmånsta
garen. Rehabiliteringsstöd kan beviljas en 
arbetsoförmögen förmånstagare 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 pension skall tillämpas 
på rehabiliteringsstöd och mottagare av så
dant stöd. 

Förmånstagaren har rätt att få ett förhands
beslut av vilket framgår om han uppfyller de 
i 1 mom. och i 9 b § nämnda villkoren för 
invalidpension som beviljas i form av del
pension. Ändring i beslutet får sökas så som 
stadgas i 23 §. Ett bifallande förhandsbeslut 
är bindande för statskontoret, om en därpå 
grundad pensionsansökan görs inom nio må
nader eller inom en av arbetsgivaren och 
förmånstagaren avtalad längre tid från det 
beslutet vann laga kraft. 

10 § 

Till den del återstående tid enligt 5 a § 
1 mom. eller tid för vilken förmånstagaren 
har uppburit heleff ektiv pension med stöd av 
5 § 4 mom. medräknas i den till pension 
berättigande tiden är pensionsbeloppet dock 
1/10 procent för varje till pensionstiden hän
förlig hel månad till den del återstående tid 
omfattar eller pension har uppburits för tid 
efter det att förmånstagaren fyllde 50 år och 
1/15 procent för varje till pensionstiden hän
förlig hel månad till den del återstående tid 
omfattar eller pension har uppburits för tid 
efter det att förmånstagaren fyllde 60 år. 

Om en förmånstagare på grundval av en 
anställning som avses i 5 § 5 mom. 2 eller 3 
punkten har rätt till pension även med stöd 
av lagen om pension för arbetstagare eller 
om han på grund av en anställning hos sta
ten i egenskap av i utlandet anställd arbets-

tagare har rätt även till sådan pension eller 
motsvarande förmån från utlandet i vars 
kostnader staten har deltagit. avdras från 
pension som betalas enligt denna lag 

1) pension som betalas enligt lagen om 
pension för arbetstagare, till den del den 
grundar sig på samma anställningstid som 
pension enligt denna lag, 

2) pension eller motsvarande förmån från 
utlandet på grundval av anställning hos sta
ten i egenskap av i utlandet anställd arbets
tagare, till den del den baserar sig på samma 
anställningstid som pension enligt denna lag, 
varvid avdrag som till följd av andra pensio
ner och ersättningar skall göras från pension 
som betalas enligt lagen om pension för ar
betstagare inte skall beaktas. Angående pen
sionens maximibelopp gäller i övrigt vad 
som stadgas nedan. 

En förmån som motsvarar i 8 mom. 2 
punkten nämnd pension avdras från pension 
enligt denna lag enligt de beräkningsgrunder 
som fastställs av finansministeriet. 

10 a § 
Annan pension än deltidspension höjs med 

ett arbetspensionstillägg, om förmånstagaren 
har fått 

I) dagpenning avvägd enligt förtjänsten 
med stöd av lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa antingen såsom löntagare enligt 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller 
såsom i 1 a § I mom. 1-3 punkten lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa avsedd per
son som idkar företagsverksamhet, 

I fråga om en förmånstagare 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 
1 mom. har betalts på något annat sätt än 
såsom motsvarande full dagpenning. 

12 § 
När pension beviljas en gammal förmåns

tagare som avses i l § 3 mom. beräknas 
pensionens maximibelopp i tillämpliga delar 
enligt 8 § lagen om pension för arbetstagare. 
För en sådan gammal förmånstagare, som är 
född efter 1959 eller som inte före utgången 
av 1994 har minst fem år anställningstid 
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som räknas såsom pensionstid enligt denna 
lag, är samordningsgränsen 60 procent av 
samordningsgrunden. När pensionen för and
ra än i detta moment avsedda gamla förmån
stagare och förmånstagare som avses i I 0 § 
2 mom. samordnas används dock i stället för 
nämnda 60 procent ett procenttal enligt föl
jande tabell, vilket bestäms enligt anställ
ningstid enligt denna lag som räknas såsom 
pensionstid till utgången av 1994: 

Pcnsionstid minst 

30 år 
25 år 
20 år 
15 år 
10 år 
5 år 

14 § 

Procent 

66 
65 
64 
63 
62 
61 

Förhöjningen av pension skall räknas ut 
för varje dag av dröjsmålstiden, dock inte 
för tiden innan tre månader har förflutit från 
utgången av den kalendermånad då förmåns
tagaren hos statskontoret framställt sina 
anspråk samt lämnat sådana uppgifter om 
pensionens grund och belopp som skäligen 
kan krävas av honom med beaktande även 
av statskontorets möjligheter att skaffa ut
redning. För ett pensionsbelopp som med 
stöd av ett och samma beslut skall betalas 
senare räknas dock förhöjningen från förfal
lodagen. Har ändring sökts i statskontorets 
beslut genom besvär, kan statens pensions
nämnd eller försäkringsdomstolen bestämma 
att förhöjningen skall beräknas från en sena
re tidpunkt, om statskontoret visar att i för
månstagarens förhållanden har inträffat en 
väsentlig förändring under den tid då 
ändringssökandet varit anhängigt. 

Pensionsförhöjning som understiger 15 
mark skall inte betalas. Detta belopp justeras 
årligen enligt det löneindextal som nämns i 
9 § 2 mom. l meningen lagen om pension 
för arbetstagare. Det justerade beloppet av
rundas till närmaste fulla markbelopp. 

15 § 

Är beloppet av ålderspension eller sådan 
full invalidpension, vid vars fastställande 5 

a § inte tillämpats, före uträknandet av pen
sionens maximibelopp enligt 11 eller 12 ~ 
mindre än 2,50 mark i månaden, kan pensio
nen utbetalas i ett för allt, varvid beloppet 
beräknas enligt de grunder som social- och 
hälsovårdsministeriet fastställt för tillämp
ning av 19 b § lagen om pension för arbets
tagare. Den som erhållit betalning i ett för 
allt är därefter inte berättigad till pension på 
grundval av samma pensionsfall för den 
tj~instgöring på vilken pension som motsvarar 
utbetalningen i ett för allt är baserad. Har 
för bestämd tid beviljad invalidpension utbe
talts i ett för allt, kan pensionstagaren likväl 
beviljas pension för den tid hans arbetsoför
måga fortgår efter utgången av den bestäm
da tiden. Ovan nämnda markbelopp justeras 
årligen från ingången av januari månad en
ligt det löneindextal som fastställs för till
lämpning av 9 § 2 mom. I meningen lagen 
om pension för arbetstagare. 

15 a § 

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

Har en förmånstagare rätt att från utlandet 
få en förmån som motsvarar dagpenning 
enligt sjukförsäkringslagen, beaktas den vid 
fastställandet av begynnelsetidpunkten för 
invalidpensionen på samma sätt som dag
penning enligt sjukförsäkringslagen, dock 
för högst den maximala betalningstiden en
ligt sjukförsäkringslagen. 

16 § 
Den pensionsgrundande lönen justeras, då 

pensionen beviljas och då 13 § tillämpas, 
enligt de indextal som årligen fastställs för 
tillämpningen av 9 § lagen om pension för 
arbetstagare. 

18 § 
lnvalidpension skall indras, utbetalningen 
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av den avbrytas eller dess belopp nedsättas. 
om pensionstagaren innan han uppnått pen
sionsåldern konstateras vara förmögen att 
handha förvärvsarbete och om sådant statligt 
eller annat förvärvsarbete står honom till 
buds som med beaktande av hans ålder. yr
keskunskap och övriga omständigheter bör 
anses vara lämpligt för honom och trygga en 
skälig utkomst. Utbetalningen av pensionen 
kan avbrytas, om pensionstagaren utan god
tagbart skäl inte har samtyckt till undersök
ning eller vård som har föreskrivits och be
kostas av pensionsanstalten, med undantag 
för undersöknings- eller vårdåtgärder som 
skall anses livsfarliga, eller om han utan 
giltig orsak har vägrat delta i rehabilitering 
eller utbildning. Rehabiliteringsstöd kan in
dras, om mottagaren utan giltig orsak har 
vägrat delta i rehabilitering. 

18 b § 

För olycksfall eller yrkessjukdom på grund 
av 1 I mom. avsedd arbetsträning. under 
vilken den som deltar i rehabiliteringen inte 
är anställd hos den som ordnar arbctsträ
ningen. betalas till den som får rehabilitering 
ersättning med statsmedel i tillämpliga delar 
på samma grunder som gäller för olycksfall 
i arbete enligt lagen om olycksfallsförsäk
ring (608/48). Ett ärende som gäller betal
ning av ersättning med statsmedel med stöd 
av detta moment behandlas av statskontoret 
som första instans. 

18 c § 
Annan förmånstagare än den som har rätt 

till invalidpension har rätt till rehabiliterings
penning för de kalendermånader under vilka 
han till följd av rehabilitering som avses 
18 b § är förhindrad att utföra sitt förvärvs
arbete. 

Rehabiliteringspenning kan betalas ocks<\ 
för tiden från rehabiliteringsbes\utet till reha
biliteringens början samt för tiden mellan 
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 rehabiliteringspenning beta
las för en längre tid. 

2 450301A/171 

18 e § 
I fråga om rehabiliteringspenning och be

slut om denna gäller i tillämpliga delar vad 
denna lag stadgar om pensionsbeslut. full
följdsförfarandet i fråga om pensionsbeslut. 
pensionstagarens anmälningsskyldighe_t samt 
betalning och återkrav av pension. Andring 
får dock inte sökas i beslut som gäller r~itt 
till rehabilitering enligt 18 b § eller till reha
biliteringspenning enligt 18 c § 2 mom. och 
inte heller i beslut som gäller rehabiliterings
understöd enligt prövning enligt 18 c ~ 
J mom. och 18 d § 3 mom. 

18 r s s 
Om en förmånstagare på basis av pensions-

anstaltens beslut enligt 18 b § 1 mom. till
handahålls rehabiliteringsundersökningar. ut
bildning som leder till arbete eller ett yrke. 
arbetsträning eller medicinsk rehabilitering 
betalas ett rehabiliteringstillägg till rehabili
teringsstödet. Tilfagget betalas också om 
motsvarande beslut har meddelats av n<'lgon 
annan pensionsanstalt som betalar grundpen
sion enligt 8 § 4 rnom. lagen om pension för 
arbetstagare i form av rehabiliteringsstöd. 

Rehabiliteringstillägg betalas likas:\ om ett 
beslut enligt I mom. gäller en förm:\nstagarc 
som får invalidpension i någon annan form 
än såsom rehabiliteringsstöd. 

Rehabiliteringstilfagget ~ir 33 procent a\ 
det enligt 11 eller 12 ~ samordnade beloppet 
av rehabiliteringsstödet eller invalidpensio
nen. Det betalas för de kalendermänadcr 
under vilka rehabiliteringen pågår. 

Denna lag träder i kraft den 
1996. 

Januan 

Beloppet i lagens 2 ~ 1 1110111. 4 punkten 
motsvarar indextalct för 1966 enligt 9 ~ la
gen om pension för arbetstagare. 

Lagens 6 § I mom. J punkten tilbmpas p~i 
oavlönade avbrott som börjar efter lagen-; 
ikrafttr~idande. Ett avbrott som börjat innan 
lagen trätt i kraft tas inte i beaktande d~i 
pensionslönen räknas ut. 

Lagens 7. 7 a, 7 b, 7 d och 7 e ~ tilläm
pas på anställningar som upphör den I janu
ari 1996 eller därefter. 

Till den del kalenderår från tiden före la
gens ikraftträdande hänförs till de urvalsår 
som fastställs enligt 7 ~ I mom. bestäms 
dessa kalenderår och motsvarande arbetsför-



' ,. t 

3792 Nr 1671 

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
ämpas inte på urvalsår som hänför sig till 
tiden före lagens ikraftträdande. Pensionslö
nen för en förmånstagare i en sådan officers
eller institutsofficerstjänst, för vilken så.som 
ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts 
tjänsteexamen för officer eller institutsoffi
cer, eller för en förmånstagare i militär spe
cialtjänsts, gränsbevakares eller sjöbevakares 
uppgifter räknas med avvikelse från lagens 
7 § av högst sju urvalsårs arbetsförtjänst. om 
anställningen upphör före 2008, av högst 
åtta års arbetsförtjänster om anställningen 
upphör år 2008 och av högst nio års arbets
förtjänster om anställningen upphör 2009. 

Lagens 7 c § tillämpas på anställningar 
som upphör den I januari 1996 eller däref
ter, dock så ändrad att i stället för procentta
let 20 används följande procenttal beroende 
på pensionsfallsåret: 

Pcnsionsfallsår 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Procenttal i stället för 
20 procent 

3 
6 
9 

12 
16 

Lagens 9 § 2-3 mom. och 18 f § tilläm
pas på invalidpension som börjar eller skall 
fortsätta efter lagens ikraftträdande. Lagens 
18 f § 2 mom. tillämpas dessutom på inva
lidpensioner som fortsätter när lagen träder i 
kraft, om beslut enligt 18 b § meddelas me
dan lagen är i kraft. 

En förmånstagare vars rätt till pension en
ligt lagen om statens pensioner fastställs sär
skilt i någon annan lag har också rätt till 
andra förmåner enligt 1 § 1 mom. lagen om 
statens pensioner. 

Lagens 10 § 4 mom. och 5 a § 1 mom. 
tillämpas på sådana pensioner där pensions
fallet inträffar efter lagens ikraftträdande. På 
förmånstagare som är född före 1943 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 10 § 1 och 
3 mom. Jagen om statens pensioner, sådana 
dessa lagrum lyder när denna lag träder i 

kraft. På förmånstagare som är född före 
1940 tillämpas härvid dock I 0 § 2 mom. 
lagen om statens pensioner sådan den var 
den 31 december 1994. Då stadgandet till
lämpas anses förmånstagaren ha rätt till dag
penning även under självrisktiden enligt 
12 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
och den 1 januari 1996. Stadgandet tilläm
pas dock inte på en förmånstagare, om han 
har rätt till dagpenning som beviljats på 
grundval av permittering som börjat efter 
den 31 oktober 1995 och om han senast den 
29 februari 1996 på nytt börjar arbeta för 
den arbetsgivare som han var anställd hos då 
han permitterades. 

Utan hinder av vad som stadgas ovan i 9 
mom. tillämpas lagens 10 § 1 och 3 mom., 
sådana de lyder när denna lag träder i kraft. 
och på förmånstagare som är född före 1940 
10 § 2 mom. lagen om statens pensioner 
sådan den var den 31 december 1994, då 
pensionsbeloppet uträknas för den tid inva
lidpensionen fortsätter enligt 5 § 4 mom. 
lagen om statens pensioner, om den tidigare 
pensionen har beviljats på grundval av ar
betsoförmåga som börjat före denna lags 
ikraftträdande. 

På anställning som skett före lagens ikraft
trädande tillämpas 10 § 8 rnorn. sådan den 
var då lagen trädde i kraft. 

Stadgandet i 12 § 1 rnom. i denna lag 
tillämpas på sådan pension som börjar den I 
januari 1996 eller därefter. Lagen tillämpas 
också i de fall där grunden för en ny sam
ordning enligt 13 § har uppstått då denna 
lag varit i kraft. Med avvikelse från lagens 
12 § 1 mom. är samordningsgränsen 66 pro
cent av samordningsgrunden, om förmånsta
garen är född före 1940 och hans pension 
bestäms enligt den 10 § 2 mom. lagen om 
statens pensioner som var i kraft den 31 de
cember 1994. 

De genom denna lag upphävda 5 och 6 
mom. i 12 § tillämpas på pensioner som 
börjat innan denna lag träder i kraft så att 
kompletteringsdelen minskas med 60 mark i 
månaden räknat frän denna lags ikraftträdan
de. Om kompletteringsdelen den 31 decem
ber 1995 uppgår till högst 250 mark i må
naden, minskas den med 40 mark i månaden 
räknat från den 1 januari 1997, med 40 
mark i månaden räknat från den I januari 
1998, med 40 mark i månaden räknat från 
den I januari 1999, med 40 mark i månaden 
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räknat från den I januari 2000 och med 30 
mark i månaden räknat från den 1 januari 
2001. Om kompletteringsdelen den 31 de
cember 1995 är större än 250 mark i må
naden minskas den med 80 mark i månaden 
räknat från den I januari 1997, med 80 
mark i månaden räknat från den I januari 
1998, med 80 mark i månaden räknat från 
den I januari 1999, med 80 mark i månaden 
räknat från den I januari 2000 och med 57 
mark i månaden räknat från den 1 januari 
2001. Pensionen minskas med högst ett be
lopp som motsvarar kompletteringsdelen. 
Kompletteringsdelen betalas ut, minskad på 

Helsingfors den 22 december 1995 

detta sätt, oberoende av förmånstagarens 
ålder högst till den tidpunkt när förmånsta
garen med stöd av folkpensionslagen får rätt 
att få en pension vars belopp är större än 
noll. 

Lagens 15 a § 8 mom. tillämpas på inva
lidpension där pensionsfallet inträffar då 
denna lag trätt i kraft. 

Lagens 16 § tillämpas på pensioner som 
betalas ut medan lagen är i kraft. 

Stadgandet i 18 d § 2 mom., som upphävs 
genom denna lag, tillämpas alltjämt då det 
beslut som gäller rehabiliteringen har fattats 
före denna lags ikraftträdande. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Minister Arja Alho 
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Nr 1673 

Förordning 
om ändring aY förordningen om statens pensioner 

Given i Helsingfors den 22 december 1995 

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets 
verksamhetsområde 

upphävs 7 a § l mom. och 11 § i förordningen den 9 december 1966 om statens pensioner 
(611166), 

av dem 7 a § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 8 februari 1991 (234/91), samt 
ändras 3 §, 7 § 2 mom. och 7 a § 2 mom., 
av dem 7 a § 2 mom. sådant det lyder nämnda förordning av den 8 februari 1991 som 

följer: 

3§ 
Då det medeltal per månad beräknas, som 

avses i 7 § 3 mom. lagen om statens pen
sioner, divideras de enligt 16 § samma lag 
justerade och enligt 7 a § med förmånstaga
rens pensionsavgifts belopp minskade arbets
inkomsters sammanlagda belopp med antalet 
av de dagar som räknas som pensionstid 
under tiden i fråga och kvoten multipliceras 
med 30. 

7§ 

Till pensionsansökan skall fogas den ut
redning som statskontoret bestämmer. Till 
ansökan om invalidpension skall även fogas 
ett läkarutlåtande, som innehåller vård- och 
rehabiliteringsplan, om sökandens hälsotill
stånd och som gjorts på en av statskontoret 
godkänd blankett. Statskontoret kan dock 

Helsingfors den 22 december 1995 

godkänna ett annorlunda läkarutlåtande eller 
motsvarande utredning. Om sökanden vårdas 
på ett sjukhus eller om ett annat särskilt skäl 
finns, kan statskontoret skaffa läkarutlåtan
det också på sin egen bekostnad. 

7 a § 

De i 23 a § I mom. lagen om statens pen
sioner angivna mest representativa centralor
ganisationerna för statens tjänstemän och 
arbetstagare är Akava rf, FTFC-0 rf och 
Valtion yhteisjärjestö VTY rf. Bland de per
soner som var och en av dem föreslår för
ordnas en till medlem i statens pensions
nämnd. 

Denna förordning träder i kraft den I janu
ari 1996. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Minister Arja Alho 

-------------------------------~~-
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Nr 1530 

Lag 
om ändring av lagen om statens familjepensioner 

Given i Helsingfors den 30 december 1993 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/68) 6 § 2 mom., 7 § 3 

mom., 7 c §, 8 §, 12 § 5 mom., 17 §, 22 § 1 mom. och 23 § 1 mom. 
av dessa lagrum 6 § 2 mom., 7 § 3 mom. och 7 c §sådana de lyder i lag av den 9 februari 1990 

(103/90), 8 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 4 juli 1969 (440/69) 
samt 12 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 21 augusti 1987 (714/87), samt 

fogas till 6 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 9 februari 1990, ett nytt 3 mom., varvid det 
nuvarande 3 mom. blir 4 mom., samt till lagen en ny 22 a § som följer: 

6§ 

Om familjepension beviljas efter en förmåns
låtare som var i 1 § 3 mom. lagen om statens 
pensioner avsedd gammal förmånstagare, är 
samordningsgränsen dock ett procenttal enligt 
följande tabell vilket bestäms på grundval av 
förmånstagarens anställningstid som enligt la
gen om statens pensioner räknas såsom pen
sionstid till utgången av 1994: 

Pensionstid minst Procent 
30 år 66 
25 år 65 
20 år 64 
15 år 63 
10 år 62 
5 år 61 

mindre än 5 år 60 

Från samordningsgränsen avdras för varje 
barn som är förmånstagare grundbeloppet av 
barnpensionen enligt familjepensionslagen 
(38/69) samt, om också en efterlevande make är 
förmånstagare enligt denna lag, beloppet av 
basdelen av efterlevandepensionen enligt famil
jepensionslagen. Som avdrag beaktas i procent 
av samordningsgrunden dock inte mer än 
hälften av procenttalet enligt tabellen. Då en 
tidigare make till förmånslåtaren får familje
pension i stället för den efterlevande maken, 

RP 96/93 
ShUB 58/93 
StoUB 8/93 

avdras vid samordningen inte beloppet av 
basdelen av efterlevandepensionen enligt famil
jepensionslagen. 

7 § 

Får den efterlevande maken inte pension 
som nämns i 1 mom., anses som den efterlevan
des på förvärvsarbete grundade pension den 
pension som hade beviljats om den efterlevande 
den dag då förmånslåtaren avled eller den dag 
då ett i 2 mom. nämnt barn fyller I 8 år hade 
blivit så arbetsoförmögen att det hade medfört 
rätt till full invalidpension. Samma förfarande 
tillämpas även på en liknande förmån från en 
främmande stat. När pensionen fastställs, 
tillämpas dock inte stadgandena i 5 a § lagen 
om statens pensioner om de dagar som skall 
lämnas obeaktade då den däri nämnda tiden 
om 360 dagar beräknas. 

7c§ 
Utöver vad som stadgas i 7 b § förrättas 

pensionsjämkning på nytt endast om en efter
levande make beviljas sådan pension som 
nämns i 7 § 1 mom. i någon annan form än 
deltidspension. Härvid tillämpas samma pen
sionsjämkningsgrund som när pensionsjämk
ning förrättades första gången. 
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8§ 
Samordning som avses i 6 § görs på nytt i 

tillämpliga delar enligt 8 a § lagen om pension 
för arbetstagare. 

12 § 
--------------

När familjepension utbetalas i ett för allt 
skall 15 § 5 mom. lagen om statens pensioner 
iakttas i tillämpliga delar. 

17 § 
Är förmånstagaren minderårig eller är han 

på grund av sjukdom eller av annan orsak 
oförmögen att själv ansöka om familjepension 
och saknar han förmyndare eller för ändamålet 
förordnad god man, kan en av statskontoret 
godkänd nära anhörig eller annan person som 
huvudsakligen har hand om honom, i egenskap 
av intressebevakare föra hans talan i ett ärende 
som gäller familjepension enligt denna Jag. 

Under de förutsättningar som anges i 1 
mom. kan statskontoret även betala ut famil
jepensionen till en nära anhörig eller någon 
annan person. 

22 § 
Utan grund utbetald familjepension får åter

krävas även genom kvittning mot framtida 
familjepensionsrater. Från den familjepension 
som varje gång skall erläggas får dock inte 
utan pensionstagarens samtycke dras av mer än 
en sjättedel av den del av familjepensionsraten 
som återstår sedan förskott på familjepensions
raten innehållits med stöd av Jagen om för
skottsuppbörd (418/59) eller källskatt med stöd 

Helsingfors den 30 december 1993 

av Jagen om beskattning av begränsat skatt
skyldig för inkomst och förmögenhet ( 627178). 

22 a § 
Statskontorets eller pensionsnämndens la

gakraftvunna beslut om återkrav av familjepen
sion får verkställas på samma sätt som Jaga
kraftvunna domar i tvistemål. 

23 § 
Kommunernas och andra offentligrättsliga 

samfunds myndigheter eller inrättningar, pen
sionsskyddscentralen, försäkrings- och pensi
onsanstalterna och sjukhusen samt myndighe
ter och inrättningar som beviljar i 5 a och 
l 0 a §§ nämnda förmåner är skyldiga att på 
begäran avgiftsfritt lämna statskontoret de 
uppgifter som de förfogar över och som kan 
inverka på avgörandet av ett familjepensions
ärende som är under behandling, likväl med 
iakttagande av vad som i någon annan lag 
stadgas om tystnadsplikt. För läkarutlåtanden 
och läkarintyg skall dock skälig ersättning 
betalas. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. 
Lagens 7 § 3 mom. träder dock i kraft vid en 
tidpunkt som bestäms genom förordning. 

Lagen tillämpas om förmånstagaren har av
lidit efter att lagen har trätt i kraft. Lagens 
22 a § tillämpas dock på beslut som givits sedan 
lagen har trätt i kraft. Ändringarna i 6 § 
tillämpas dock inte, om förmånslåtaren är född 
före den 1 januari 1940 eller om förmånslåtaren 
har avlidit före den I januari 1995. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Finansminister lira Viinanen 

3 430207Z 
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Nr 639 

Lag 
om ändring av 6 § lagen om statens familjepensioner 

Given i Nådendal den 15 juli 1994 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 6 § lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/68), sådant detta 

lagrum lyder ändrat genom lagar av den 9 februari 1990 och den 30 december 1993 (103/90 och 
1530/93), ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer: 

6§ 

Om familjepension beviljas efter en förmåns
låtare som var en förmånstagare som avses i 
12 § 2 mom. lagen om statens · pensioner är 
samordningsgränsen dock ett procenttal enligt 
följande tabell, vilket bestäms på grundval av 
den anställningstid som enligt nämnda lagrum 
räknas såsom pensionstid till utgången av 
1994: 

Pensions tid 

minst 16 år 
minst 13 år 

Procent 

66 
65 

Nådendal den 15 juli 1994 

Pensionstid 

minst 10 år 
minst 7 år 
minst 3 år 
mindre än 3 år 

Procent 

64 
63 
62 
61 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. 
Lagen tillämpas om förmånslåtaren har dött 

den 1 januari 1995 eller därefter och på 
förmånslåtaren hade tillämpats lagen den 15 
juli 1994 om ändring av lagen om statens 
pensioner (638/94). 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

RP 69/94 
ShUB 15/94 

Minister Mauri Pekkarinen 
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Nr 1190 

Lag 
om ändring av lagen om statens familjepensiouer 

Given i Helsingfors den 16 december 1994 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 20 och 21 §§ lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/68), av dessa 

20 §sådan den lyder ändrad genom lagar den 9 januari 1981 och den 8 februari 1991 (12/81 och 
231191 ), samt 

fogas till lagen en ny 21 a § som följer: 

20 § 
Ändring i statskontorets beslut i familjepen

sionsärenden söks genom besvär hos statens 
pensionsnämnd. Ändring i pensionsnämndens 
beslut söks genom besvär hos försäkringsdom
stolen. Besvärsrätt har pensionssökande och 
pensionstagare. Även statskontoret har rätt att 
hos försäkringsdomstolen anföra besvär över 
statens pensionsnämnds beslut. I försäkrings
domstolens beslut får ändring inte sökas genom 
besvär. 

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av 
beslutet. Beslut av statskontoret och statens 
pensionsnämnd får delges part med posten. Om 
inte något annat visas i samband med besvären 
anses ändringssökanden ha fått del av beslutet 
den sjunde dagen efter den då beslutet postades 
under den adress som han uppgivit. Statskon
torets besvärstid räknas från tidpunkten för 
beslutet. 

Om ändringssökande gäller i övrigt vad som 
stadgas i lagen om ändringssökande i förvalt
ningsärenden (154/50). 

Ett beslut får verkställas trots att det inte 
vunnit laga kraft, om inte ändringssökandet 
blir gagnlöst på grund av verkställigheten eller 
besvärsmyndigheten förbjuder verkställighet. 

RP 190/94 
ShUB 30/94 

21 § 
Grundar sig laga kraft vunnet beslut rörande 

familjepension på felaktig eller bristfällig utred
ning eller är det uppenbart inte lagenligt, kan 
försäkringsdomstolen på framställning av stats
kontoret eller på ansökan av den som ärendet 
berör, efter att ha hört andra parter, undanröja 
beslutet och ta upp eller förordna ärendet till 
ny behandling. Efter att ha gjort nämnda 
framställning kan statskontoret, till dess ären
det avgjorts på nytt, tillfälligt inställa utbe
talningen av pensionen eller utbetala pensionen 
i överensstämmelse med framställningen. 

Statens pensionsnämnd och försäkringsdom
stolen kan ta upp till prövning besvär som 
anlänt efter besvärstidens utgång, om besvär på 
grund av vägande skäl inte sökts inom utsatt 
tid. 

Om det är fråga om beviljande av förvägrad 
förmån eller ökning av beviljad förmån kan 
statskontoret utan hinder av det tidigare beslu
tet behandla ärendet på nytt. 

21 a § 
I behandlingen i försäkringsdomstolen av 

ärenden som gäller tillämpningen av denna lag 
deltar de lekmannaledamöter som blivit för-
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ordnade enligt 24 a § lagen om statens pen
sioner. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1995. 
Lagen tillämpas när ändring söks i beslut 

Helsingfors den 16 december 1994 

som givits efter att den trätt i kraft. Stadgandet 
i 21 § 1 mom. tillämpas dock när ansökan eller 
framställning görs för undanröjande av stats
kontorets, statens pensionsnämnds eller försäk
ringsdomstolens beslut efter att lagen trätt i 
kraft. 

Republikens President 

MARTII AHTISAARI 

Justitieminister Anneli Jäätteenmäki 
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Nr 325 

Lag 
om ändring av 9 § lagen om statens familjepensioner 

Given i Helsingfors den 3 mars 1995 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 9 § l mom. lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/68), sådant det 

lyder i lag av den 9 augusti 1985 (697/85), som följer: 

9§ 
Fördröjs utbetalningen av familjepension 

som avses i denna lag, betalas den förhöjd för 
dröjsmålstiden. Förhöjningen av familjepensio
nen per år följer den räntefot som avses i 4 § 3 
mom. räntelagen. Skyldighet att betala famil
jepensionen förhöjd gäller likväl inte den del av 
pensionen som utges till en försäkrings- eller 
pensionsanstalt som bedriver lagstadgad för
säkringsverksamhet. 

Helsingfors den 3 mars 1995 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995. 
Denna "lag tillämpas inte på ett ärende som 

har anhängiggjorts vid statskontoret innan 
lagen trätt i kraft. Stadgandena om förhöjning 
av familjepensionen tillämpas dock på en sådan 
familjepensionsrat enligt 9 § 2 mom. som för
faller till betalning den dag då denna lag träder 
i kraft eller senare. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

RP 292/94 
EkUB 58/94 

Minister Olli-Pekka Heinonen 
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Nr 1233 

Lag 
om ändring av lagen om statens familjepensioner 

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (77 4/68) en ny 20 a § 

som följer: 

20 a§ 
En part skall inom den tid som stadgas i 

20 § 2 mom. tillställa statskontoret en be
svärsskrift i ett ärende som avses i 20 § I 
mom. 

Om statskontoret till alla delar godkänner 
de krav som anförs i besvärsskriften, skall 
det ge rättelsebeslut i ärendet. Ändring i rät
telsebeslut får sökas så som stadgas i 20 §. 

Om statskontoret inte så som nämns i 2 
mom. kan rätta det beslut som är föremål 
för besvären, skall det inom 30 dagar efter 
besvärstidens utgång tillställa statens pen
sionsnämnd besvärsskriften och sitt utlåtande 
eller, om besvären gäller beslut av statens 
pensionsnämnd, föra det till försäkringsdom
stolen. Statskontoret kan då genom ett interi
mistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till 
den del det godkänner de krav som anförs i 

Helsingfors den 27 oktober 1995 

besvären. Om besvären redan har tillställts 
besvärsinstansen, skall statskontoret genast un
derrätta denna om det interimistiska beslutet. 
Ändring får inte sökas i ett interimistiskt 
beslut. 

Avvikelse från den tidsfrist som nämns i 3 
mom. får göras, om inhämtandet av tilläggs
utredning som behövs på grund av besvären 
förutsätter det. Ändringssökanden skall då 
utan dröjsmål underrättas om inhämtandet av 
tilläggsutredning. Besvärsskriften och utlå
tandet skall dock alltid tillställas besvärsin
stansen inom 60 dagar från det besvärstiden 
har löpt ut. 

Denna lag träder i kraft den I november 
1995. 

Denna lag tillämpas på beslut som med
delas sedan lagen har trätt i kraft. 

Republikens President 

MARTII AHTISAARI 

RP 51/95 
ShUB 7/95 
RSv 42/95 

Minister Arja Alho 
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Nr 1672 

Lag 
om ändring av 9 och 11 §§ lagen om statens familjepensioner 

Given i Helsingfors den 22 december 1995 

Enligt riksdagens beslut 
ändras 9 § 2 mom. och 11 § 1 mom. lagen den 31 december 1968 om statens familjepen

sioner (774/68), 
dessa lagrum sådana de lyder 9 § 2 mom. i lag av den 8 februari 1991 (231191) och 11 § 
mom. i lag av den 29 juli 1976 (665/76), som följer: 

9§ 

Förhöjningen av familjepensionen skall 
räknas ut för varje dag av dröjsmälstiden, 
dock inte för tiden innan tre månader har 
förflutit frän utgången av den kalendermå
nad då förmånstagarna hos statskontoret 
framställt sina anspråk samt lämnat sådana 
uppgifter om familjepensionens grund och 
belopp som skäligen kan krävas av dem med 
beaktande även av statskontorets möjligheter 
att skaffa utredning. För ett familjepensions
belopp som med stöd av ett och samma be
slut skall betalas senare räknas dock förhöj
ningen frän förfallodagen. Har ändring sökts 
i statskontorets beslut genom besvär, kan 
statens pensionsnämnd eller försäkringsdom
stolen bestämma att förhöjningen skall be-

Helsingfors den 22 december 1995 

räknas från en senare tidpunkt, om statskon
toret visar att i någon förmånstagares förhål
landen har inträffat en väsentlig förändring 
under den tid då ändringssökandet varit an
hängigt. 

11 § 
Förmänslåtarens pensionsgrundande lön 

justeras då familjepensionen beviljas och då 
8 § tillämpas enligt de indextal som årligen 
fastställs för tillämpningen av 9 § lagen om 
pension för arbetstagare. 

Denna lag träder i kraft den I januari 
1996. Lagens 11 § tillämpas på pension som 
betalas för tiden då lagen varit i kraft. 

Republikens President 

MARITI AHTISAARI 

RP 134/95 
ShUB 18/95 
RSv 112/95 

Minister Arja Alho 

--------------------



,' 

Bilaga 
[[[ 

Lag och förordning om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 

( + ändr. FFS 1483/95, 1507/95) 
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L 0111 pension i kortvariga arbetsförhållanden 

,,ards111inistcrict efter all ministeriet hort pensions
-;kvddsccntralcn . 
. ~cRB 13:1. Pr I 

21 §. Pensionsnamndens arvodes- och lonekost
nader ä,·ensom Ö\'riga utgifter för nämndens \'erksam
hel bestridas a\' pcns10nsskyddscentralcns medel. 

22 §. Omrostning, som a\'ses i 11 § 2 1110111. lagen 
orn pension for arbetstagare, skall minst en månad i 
förväg av arbetsgivaren tillkinnagivas p;1 arbetsplat
sen genom ell p;\ anslagstavla eller annan synlig plats 
uppsatt anslag. \'ara\· bor rramg;\ arbetsgivarens lor
slag, varom om rostning skal I ske, samt liden och plat
sen för omrostmngen. 

Oinröstning skall såvitt möjligt föranstaltas utom 
arbetstid och s:'llunda. all alla roslheraltigade kunna 
deltaga däri. A.rhetsgivarcn skall för ändamålet ställa 
lämplig lokal till förfogande. Beror 0111rostningen ar
betstagare p;\ arbetsplatser p;\ ncra olika orter, skall 
skild omröstning föranstaltas p;\ \'arje s;\dan ort. 

Verk.stal landet a\· 0111rnst 11ingc11 ornbcsorjes av en 
kommission, bcst:ll'ndc a\' lika m;\nga representanter 
för arbetsgi,·;u-cn och arbetstagarna. Arbetstagarnas 
representanter i kommissionen utses bland de röstbe
rättigade arbetstagarna a\' dessas hu\'ltdlort rncnde
man eller hun1dfortrne11dcm;111 eller, om sJdana icke 
finnas och darcst de rostbnattigade arbetstagarna icke 
kunna enas orn representanter, av pcnsionsskydds
centralcn. 

Omröstningen skall vl'rkstallas med slutna sedlar. 
Varje arbetstagare, orn vars deltagande i lorsakrings
premien det ar lr;\ga, har en rnsl. Arbetstagarna anses 
hava goclkant arbetsgivarens lorslag, rnn lor detta vid 
omröstningen avgivits rnera ;111 halften a\' rostema. 

Angående resultatet ;1\· onnos1ningcn skall skriltlig1 
meddelande. und<.'rtccknat av samtliga 111cdk111111ar i 
kommissionl'll, ofördn\jligcn tillst;illas arhctsgivarl'll 
och pensionsskyddsn'ntrakn. Ang;1nitlc omrnstning 
på flera orter skall gemensamt meddelande lamnas. 

23 §. Ar pensionsanstalts rlln pensionsskydds
centrakns r:-.:pcditinn tdlkonrnwn genom 111aski11cll 
databehandling elln rljest :uminstolH' deh·is geno111 
tryckningsforfarande, n1;\ 11ndnskrifte11 utskrivas ma
skinellt. 

23a §. ( l-f.-f l 978/27ö) Pensionsanstalt skall lor
vara de handlingar och uppgifter som h;111lor;1 sig 1ill 
anordnandet a1· pensionsskydd eller till pensionsa1Tn
de på salt pcnsirn1sskyddscen1rakn enligt av social
och halsm·:irdsrninistniel utlardadc allm;mna an,·is
ningar na rma rc lo res k ri nT. 

l 1 mom. a,·scdda handlmgar och uppgiltn kan 
dock, i stallet lor i original, lorvaras lagrade medelst 
sådan a\' pens1onsskyddsu.·1Hrakn godkand metod. 
genom ,·ilkl'n sakinneh:1lkt i nrig111all1andlingarna 
och -uppgifterna tilllorlilligt hlir hc,·arat. Pa detta satt 
lagrade anses de'>sa, s;dramt icke annat stHkes, mot-
svara originalen , 

24 S. l ,·;uy indu"1ri1nrattning och arbetslokal 
skall pa åtgard av arhctsgivarcn ansL1s tillkannagivan
de om i vilken pensionsanstalt ;ubctsgivaren anordnat 
pens1onsskycld for sina arbetstagare enligt lagen om 
P~ns1on för arlKtstagare. Pa andra arbetsplatser skall 

b
namnda tillkannagivancle linnas till påseende hos ar
etsledaren 
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L. llH l<.lSl/2')S- RP ISl1fJclSt\ L 2<' <' JclSl/41l - RI' ·)4/l<.lSI. 
7 I J<JS2/l'i - RI' lcJ'J/l<lSI l 14 12 l<lS2/<.l.'I - l!I' 22Vlt)S2. l 
!7 l2 l<lS2NS2 - l<1'21)!1<lS2. l lSl l<lx·);·)( - l<l'2·J<l/l<JS4. L 
12.7 ltJK)/'icl) - Rl' 11/l<lS5. I. 2l' 7 !<lK'i/N,/ - IU' S)/l<lH'i: I. 
ll 12.l<lK)/l 121 - lU' 211/l<lS'). I. IS 4 !<lSN2S4 - IU' 2)7/l<JH'): l 
KK l<llih/ntH - l<l'<,l/l<JS<'. l l I 11 lllKS/<l2l - l<I' ll/l<lSS: l 
2<l 12 ltJKS/1324 - Rl':21Ml<lSS. l lö 'l l<lK<l/41<' - RI' 21t\fl<JSx: l 
30<1.19S<l/Nl6 - Rl':Sl/l<JS<J. l q 2 J<J<ll\/ll\I - RI' 17)/ltJS<l. l 
2<J h 19<lt\f<,llll - Rl':<,S/l <ltlll. l. !tl 12.1 <l'hl/l t\n<l - Rl' I l:-VI <ltlll. 
2S 12 l<l<lt\/I HS - Rl'25'i/l<lcll1_ I. 17 I !<l<ll/'il - Rl' 2<ll\/l<l<ll\. 
27 1 l<ltJl/t,13 - l<.1'25<l/l<Nt\. l. 2<> <i l<l<l2Ji<'-l - l!l"'l'l/1<)<)2. 
K.7 l<l<l2/<,2<l - I<P7hfl<l<l2. l 2l lll l<ltJ2/<l'it\ -· l<I' ltlS/l<l<l2. 
IK.12 !<l<l2Jl12h - l<l':ltH/l<l<l2. l 2S<i l<l<l\J"iN\ - l{l' 2<,/l<l<ll. 
J<J 11 l<l<Jl/<lSll - Rl'·l l7/l9cl). l l 12 l<l<ll/ltl/S - l<I' 24<l/l<l<ll 
I. 2212 l<l<ll/l4nS - RI' 2S2/l<l<ll. I. ltl l2 l<l<l)/1-·H"i - RI' 2 \'"il 
l<l<H: l ll\ 12 l'Nl/1547 - RI' 2l"i/l<N). I 14 Il\ l<l<H/S/<l 
Rl':l 17/l<l<H. I. l l l<l<l5/ll4 - IU'2<l2Jl<l<l4. L 17 l lcl9'i/l<ll -
Rl' 3 lll/ I <J<.J4 

l ~- Fnr en arhe1stagarc snm din del ;\r d;\ han har 
lyllt l 3 ;H ;ir sysselsatt i sktlgsarhetc. !ltlltningsarbete. 
nlik1 tdl g;lrdshruk och tradgjrdshu-;h;\llning horande 
arhete11. jord-, \';liten- och hush,·ggn;1dsarbetc, 
jordlorha1tringsarhctc, arhetl' inom 1nr\'111dustnn cllcr 
hamnarhett' eller stllll IJanstgor p;1 ett lartyg i 111rikcs
lart eller, enligt vad so111 stadg;is gennm lornrdning. 
;1rhctar 1110m n;\gnl ;11111at s;\(bnt tll11r:1dc som kan1H'
teck1us ;t\' kortv;inga arlwtslnrk\llandcn, skall arbets
givaren bekosta 1w11s1on ... skydd for aldrrd(1m och in
validitet s;1mt for arhetsL1g;11Tn.., anlrnrig;1 Li111iljepc11-
sirn1sskydd enligt denna lag. 1\rhetsugaren ar skyldig 
att delta i hekostarnkt ;1,· pensionssknldet enligt dc11-
n;1 hg s;\ -;0111 I 0 c~ stadgar. ( )m inte 11;1gnt annat sud
g;1s i drn11;1 lag, g;ilkr 1 n\Tigt i ti1L1111plig;1 delar 3 ~ 2 
nw1n .. b~. -f ~ 1. 3 och 5 inom, -f a---1 d. -f 1---l h och 
·fj-·tn~~.5~(11110111.5c. 7a-7c.8.S;1-Sg.lJ.t);1. lO. 
IOa, lOc. 12. lb. l3h.tich 1--l~~- 15~ 2111n1n. !'5;1. 
l':ih, lh. 17. 17;1. l7h. IS. ll);1-llld. 2l). 21. 21;1-21 l. 
22 och 2 3 (i!:i lagen 0111 1)('ns1t111 lor arhehtag;1re 
( 17.) l l)l)')/)<.) l) 

Denn;i lag g;tlkr lik\·;d icke 
l) lunk11nnar: 
2) s;HLm arhetsugare 1 arhe1slorlulLt11dr. ;1\·sctt atl 

,·;ir;t he..,l.lt'IHk och all lnrtg;\ ;\rt'l rnnl, ,dken p:l 
grund ;1,· sill arl)('tslorkllbndc agn r;1tl till 1 l ~ l 
11rnm. '> rlkr ·-! pu11k1en hgen om pension lnr arheh
lagare a'snld pe11sio11 med stod a" ann;111 an denna bg 
dkr med stod a\' lorordning eller pens1rn1..,-;1;1dg;1: 

3) arbetstagare i ror- eller dcktncite1shr;111schc11. 
om h;111 ;ir anstalld lw.., ;111n;ll loretag ;111 h,·ggn;1dsrn
rclse: l'J heller 

--!) ;1rhc1c, pa grund ;I\' ,-ilket r;llt till 1w1h1tln he
su111111es 1 enlighet med bgcn on1 1wns1011 lor lan1-
hruksloretagarc. ( 1-f 7 J ll(1l)/-f 7l)) 

.-\rbcht;igarc agn icke hrlkr ratt till pc1b1ti11 enligt 
denna lag pa grund av arbete. som han utlnrt cltn det 
han lv 11 t 6 5 ;1 r. ( 2 9. l 2 l 9 7 2/l) 3 5) 

Up,pst:i.r oklarlll't darom. huruvida denna lag skall 
tillampas p;\ arhetsgivarl' eller arhetstagarl'. avgores 
;irendet a,· pensionsskyddsccntralcn pä ansnkan a,· 
veclerborande arhctsgi,·arc. arbetstagare eller pension-



Ar 29c 1058 

-..;111st;ilt l pcns1onssk\'ddscc11trakns beslut 111<\ and
r111g s\)ka-.. p;1 s;\lt I 2 l slagen l1111 PL'llSlllll fur arhcts
Ltgarc ;tr sL1dg;1t 

I 2 I I \I I llll 2/ll )\\ 11.1dd.- 1 l-.1.d1 I I I qq \ '>t.1tl.~.11aln1.1 1 li.1. !i I 
\I\ li •'-'~::;-~ -...,JJlll j~-h~ \ 11\11111 1.t.(l"ll tl!l\ f't'lh(lll\ l1\J ,llhl'hl.lg~Ht.: till
l.t111p.l" d1 11 k c11d.1--.t 1 de I.dl d.11 g1 u11dc11 l11r Il\ -...t11HHdtu11~. rn~rl°'"· 
r.111 1·lkr \..:, 1111111\\.: 11.11 11ppl...11111n111 1·l1cr d1·1 dc1111.t l.1g h.n tr.!lt 1 kr.lit 

'>l11hl.ldt:.111d,·1 1 I 27 11 lJ<l l/td I kdn 
()l·111u l.11.'.. 11.1dn 1 kr.il11k11 I 1•l·dtlhn lll\ll 
\ .1_(1 I! 1dl.111q•.1--. 11.1 1d1.d1il11t'11111.._: -..,11n h1•q.11 d11·1 d,1.dt11.ul.11Hkt 
f)c1 111.lfkhd .. 11p "-lllll -...t.1th:.i.... 1 .. :-::. I 1111>111 llh•h\.11.lt l1llll'llHIL'.l.t 

k1 IPr lll<'~ 

-....c l 1H11 pcn .... hHt for .1rht·ht.t)...!_.trt· .. \r _:!1) ,, 111.. li I 11111cla1taruk 

Rq:I l<>r l'''"''"""l"·cld,,,-111ral.-11 14 K 11>111/-1 Il. '-.ll~th ·"'!-: <k 
.~1111ukr 1·n!ti.:.1 ,Jlk.t lh-11 lwt.d11111't.!, 1 dl l11r .dit .... h..tll hcr.1k11.1-.. \·,n1\J11 

'1."k·'' 1 l>l .I I~ dn11J.l l.<g llJ 12 l<l<l\)/l!IH: '>ll\1h 1111\ 1tlbmp
n111g_n1 .n· 41 ~ l.1cyn 0111 1u:11,1011 lor .nhe1'tag.1rc. I ~ bgt·n Pin pt.:n· 
''"" lor .1rht·t...i.1g.1rc 1 kortvang.1 .1rht·hlorll;\ILt11dcn. ( l) ~ lagcn 0111 

JH:11-..1tHl !nr l.1nlh111k .... ltH·cL1g.1rr n< h I 7~ I.igen t11n pn1,1tu1 (or hlfl'-

1.1i.:;in- I 'l I 2 I llK(,/ll<l I 

'-.c ;t\l'll I· ;111g_ ti!L1111p11i11g ;I\- lagrn 0111 pc11.,io11 for 
arhcts1;1g;11T i kort,·ariga arhrhforh;illandrn 

17. ). il)() ~/2-Hl: 

l'.l l1'f(dr.1(11111t: ,t\ -..\l\ 1.d11\1111-...k111 -...1.1d~·'" 111nl -...(1Hl .1\- I ::: l.n~s11 

den q kl1J11.t11 !llf'~ 11111 11l·11-..11111 J,q .11h(·1-..1.1_(.1t1.: 1 k1111\·.t11~.1 .Hh1·t-... 

1111 h.lll.1111lt-n 1 I \·tlh2) 

I ~ { 111\0 \.Id I I~ I lllt1111 1.1(1'11 l'lll p1·11-..1tll1 1111 .11'11-hl.l).!..IH' I 

k1lll\,lll\ .. :.1.t1hct-..i\llll.lll.nhk11 -...1.1d(.1" -..k1ll -...1(d.1 l.n.:,. tnnl d.111 -...1.111 

~.1dt· hn..:r.tth111n~.1r. 1dl.t111p.1-... 11·' -...hl.111.1 .11'11:1'.t.t~.;rc-... .1rhl·t....l111!1.1l 
l.uuk. "''lll .u11 -...\-...-...t'l-....111.1 

l) 111nl l.1-..111111g ,·lkr 11.111 .... p11r1 .n \tlkt 

2) \ 1d -...\.\!.. 11H·d -...h11lt,l!_hcll'll.hi \ t'I k-...11nlid l-lkr Ytd .n11ht1h:1.t1Hlt.· 

'·'h· 
~) 111nl lu11tn111~ ·" \"likt· clkt .11111.1t r.l111.1tt·11.1l p.\ L1gt·rpl.1i.... 

·Il 1 -...hl.111 .111..,,t.dt IP1 1111p1t·.i:11c1111_\.'., .1\· tr.1. -...p111 p.l g,r1111d .1\· 

.t11l.1_1.,:_~11111~r11-.. 11.1t111 li.tr -...1 .... t11t~lit-1t'll.11I \·crk-...1111hct. 

)l 1 hd-..11tkcrl.1hnk dkr 1.\.!flllllllj1il-...l.1hr1k. (2K 11 lq(,ll/71t>) 

(ll 1 l.tln1k l11r t1!1Ycrk11111~ .• ,- p11t.111-...11111\I. 

Il 1 L<c:n h•r l.11t1hrni.;,1u·1><l11k1n_ 
S} 1 -..1u1111111.ll-..1t11k.1nl.1g_,~11111g .. 
1n 1 tcgt.·ll.lht1k. d.11 kt\n-...1h\1k.u1l.1~.:.J.:111n~ tlkl· l11u1t·-.... 
Il\) 1 hcli1111.,:_~p1tt·11. d.1r l.1 .... 1.1 11pp\.11111111n~-....11u\1d11111g.1r tt. kt· llf1-

11.h. ,~c; 11 11)(,l)f/lll) 
Il l 1 u11dr1h.\ll-...uhc1c p.\ l.111\'.l'.. ut.In .1ll \·;t1;1 .t1i....1.tl\d.1 hu-.. 

-...kq1p-...\",tr\• clkr .llt -...(,\ I ..... hl.111 "JPlll.lll .... lj.111 ..... l. "tllll .\\ ..... \ ..... I l.1gn1 \llll 

"lt11n.111-...pc1h1t'IKT. rllcr ( 2S I I \ l>(1q//l \ll 

121 111111i.1-...1n111,..: ..... 11bt·1c p.l g1.111-..-..1.1th111cr <2.'-\ 11 \\l(1ll//lll) 

P1·111L1 l1111lfd11111~ 1i:1dcr 1 kr.dl dc11 I 1ult fllo \ 

I ;1 ti. (22. 12. l L)LJ )fl-fN\l Drnna hg ttlb111pas a\'en 
p;\ en ;1rhrtsUg;11T so111 rn finsk ;nhrtsgi,·;11T s;\lldcr 
uto111bnds lor alt utlora arhrtr lllr sa111111a ;1rhrtsg1va
rl'. Dcts;1n1111;1 g;dkr en ;1rhcht;1gan- s11111 ;1v sin arhcts
gi\'arr. -.,11m ar rtt lin.-;k1 lon·t;1g. -.;lllds utomlands lor 
;It! utlor;1 arhrtr lor rtt utbndskt 111titkr- eller dottcr
lorctag 11wm san1111a cko1101111ska IH'llH't som det fin
ska lo'i·ctagrL 

l )111 en :irhetsgivare ,·tsar ;ltt prnsionsskyddct lur rn 
i l nwm. ;t\'Scdd grupp a,· ;1rhrtst;1g;1re ordnats p;\ ett 
ann;1t s;ltt s;\ att det s;\Som hdhn IKtraktal kan anses 
S\'ara 111ot L'll pcns1onssknld t·nligt denna lag. kan 
pc11s1011sskwldscrntrakn p;l ;11\'.tikan helri;1 arhr1sg1-
,·are11 lr.\n skyldigheten att lorsakra arhetstag;1rna i 
den twan namnda gruppen lor drn tid mrd \'ilkcn an
stallningslorh;\llandet utombnds L)\'crstigit tv;\ ;\r. Bc
lriclse beviljas tidigast lr;\n 1ngangen av den manad 
under vilken befrielse soks. 

En finsk arbetsgivare bn ordna ett pcnsionsskydd 
som svarar mot denna lag for en sadan till utlandet 
sand arbetstagare som i n;igot annat fall ~in de som av
ses i l mom.' ar anstalld !~os cll moder- eller dottcr
lorctag inom samma ekono1111ska helhet som arbets
forg1\'aren eller i ett annat foretag dar arbetsgivaren 
har bestammanderätt. 

L om pension i kortvariga arbetsförhållanden 

Nar pcnsionsskydd enligt denna lag llrdnas efter ut
g<\ngcn av den t 2 11rnnL avsrdda tv;ur-,t1dcn eller en
ligt ) 1110111 . k;1n ,·id lws1a111mandct ;l\- drn arhetsför
qa11s1 som ligger ttll grund lor prnstonrn beaktas pen
sionsskydd so1n nkdls p;1 grumh;d ,t\ .1rhctn utom
L1nd-. 

'-.\lc1;tl- od1 h;tlso,·;1rd-.,1n1111s1cnl'! k.111 111nldcla när-
111;1!'l' hcs1;1111n1d-.,n llln 1illa111p111ngc11 ;i,· dr1111a para
gr;1[ 

I. !2.l 2_1<l<l\/l4hH 11.ald.- 1 k1.d1 l I i<>ll-1 llrn11.1 l.1". tdl.unpas 
11111 t:ll .11hchl.lg.1rt· h.1r ..... 1111-.. 11tP11tl.u1d-.. cl kr .111 l.11..;,1:11 lr.llt 1 kr.1ft. En 
hcl1h·l .... c l-11lig1 I .1~ 2 nu11n k.111 dPt k .~.tll.1 .irht·t-..f.l),.!·lft' -..l11n ·~ani.... Ut· 

""'l.111d, j,,, .. 1k1.d11r.1d.<11<k1 I '·' I.dl ,k.dl ·" ... , 11dc11 I'"" 1kralura
d.111dc1 h1·.tkt.l' u.11 den 1 1111111it·111t·1 -..t.td~.1dr t\.Ur-..11tkn h,-r,1knas. 

l ·1.111 l1111dc1 .1\- dt.·1t11.1 l.1,.:. \\l h 11t.111 -..,u-..kdt ht- .... lut l1 1ri.....111,·r pcnsi-
1H1-..-..k~dd -..~n11 .1tll'1tl11.1h p.l gt11mh.il ,1\ rtl .trht·t....l\1rlull.1ndr som 

1><•11.11 11111.111 l.1i.:1·11 1r.1ddc 1 kr.il! .n·cn .-ltn 1k1.d11r.1d.l11tk1 
2 ti. :\nordnandl't aY det 1 dc1111a bg '>tadgade pen

sio11-.,skyddrt lia11dlia,·c" a,· c11 arhchpt·11s1011skassa, 
-.,11111 ;1r \'l-rksalll inom clt\·;1n i l ::; l rn11111. ;1,·sctt ar
hch\l111r;1tk. Ct·11ll111 fllr\lnl11i11g 111a ltk' ;d -.t;1dgas att 
l\lr 1,·;1 l·llcr llcl'l' 11111r;1dl·11 111r:1tLh en gc111cn~am' ar
lll'hpt·11sio11-.,k;1-..-,;1 rlkr ;lit pt·11-,111n-,-,k,~ldl't 111nm nå
got 0111r;\llc h;111dh;1n·-., ;1\· pc1h1011-.,;11ht;dt. som hedri
\Tr t bgcn 0111 jll'll'>i\\11 lor ;1rhchLt••;1rc ;1,·scdd vcrk-
s;1111hrt '. ,--, 

l~cgk11H'llll' l\lr ;1rlwhjll'll'-l\ll1-.,k;1-.,--.;1 utf.irdas ge-
1w111 l\lrordning. hir t\·;1 din llnt· ;1rlwtspcnsionskas
.,\lr 111;\ utlanLts gt·111t·nsa111t ffgk11w11tt· :\rhctspen
-.,i\l1hkass;1s lll'-,luta11drr;111 ut\l\·;1<; a,· l'll delegation 
\ll'li r11 stvrrlsl'. ,·dk;1 hc-..I;\ ;1\' \lrdl\lr;111dc \ll'h \'iccord
l'or;1mk ~amt lika 111;u1ga reprl''-l'llUntn lor arbetsgi
\'arnas och ;1rhnstagar11as \\rga11is;1t101H-r. :\r antalel 
statsanstallda ;1rhctsL1garr. s11111 -,k\\l.1 l\lrs;1kras i ar
hrtsprnsio11sk1ssa. st\lrt t fork\lbmk 1tll ;1111alct andra 
arlwtst;1g;1rc i sa111111a ;1rhctspc11<;io11skass;1. skall i de
legat ioncn och st yrl'isl'l1 i 11\·;d j;1-., ct t 11101s,·ara11de pro
port ill11cll l antal forctradarc lur ,·nkrhorandc statliga 
;1111hnsvcrk t stallet lor ;1rlx·1sg1,·;1r\lrg;1111satitrnernas 
rrprrsl'l1lantn. <. )nl111r;111tk11 ·din ,:tn-ordlnranden 
hor ,·;1ra rn !llcd for-.,;1kri11gs\·L·rks;1111hr1c11 l\\rtrogen 
person. lkkg;11101H·11 tdls;1ttcs ;1\· prnsi\\11-.sb·ddscen
lrakn, so111 ;1\'L·11 uhn -.,tyrrl-.,t·11s llrdlllr;111dc uch vice
onllor;111dc_ 

-.,,. I' i111H·l:u 1;imk r.-.~I i••r .11 l><·1'jH'11''""'k·'"·'" I Il 1975/846. 
I 1\1" .111onl11;t1Hict .1\· t l.t~rtt Plll prn-..1Pll [111 .trhd-..t.1~.llf 1 klntv;.ui· 

,e,.1.11ht·1-..l11rlt.lll.111du1 -...1.1tl~.11p~·11..,,h111-..-..k\dd11t1.1tl.h ~·11 j,,r .dia i 1 § 
I 11tPt11 -...1gd.l l.1~ .t\· .... nld.1 .u hrhPt11r.hlcn ~t·111t·1h.t11t .u h1·t-..pL·n~ions· 
k.1-..-...;1 .._,,. F 0111 inr.t1ta1tde ;n· ~trlwt,pcn'.'·.Jon,k.1 ......... , 7l1 Jt.>75/84-4. 

2a ~- ( 28. l 2. \ lJlJt)fl HH) (;rntl111 l11rnrd11i11g stad
gas ,·ilkcn ;t\· de pc11siP11sa11st;dtcr ..;,1111 sktllcr'pensi
onsskyddct enligt dl' lagar S\1111 11;111111-., i H ~ -f 1110!11. l. 
2 och 10-l) punktl'll lagL'n lll11 pcnsitin l\lr arhctsl~
ga1T so111 skall ;1,·gor;1 pu1sill11S;111s\lk111 s;1111l sorja for 
uthl'talningcn a,· pc11s1om·11 11ch skt1L1 pcnsio11sans-
1altc1is ovriga uppg1ltrr i ;1nslu111i11g till pensionen. 

) ~- Pr11sionssknldscc11tr:1kn 111;\ p;\ ;111sokan av 
arhctsgivarl' hn·ilja dt'llllL' r;1t1 ;111 ;11Hlrd11a pcnsion_s
skydd lör ;irhrtstag;1rc p;1 s;11t i bgr11 l'lll prnsion for 
arbetstagare ar stadgat. under l\\ruts;lltning. ;llt arbets
la<'arcn en li •'l den 11;1 bo t i llkP111111;1mlc lnr111;'incr icke 

I:'> 0 I:'> d 
fors<imras och alt rcolcrin<•cn icke 111nlfnr hrt\'dan e 
alh~1<ln oi<igenhet ft1; vcrk~tallighclL'n ;\\· arbetstagar
nas pcnsionsskydd. Under enahanda lorutsattn1ng~r 
ma pensio11sskyddsccntr;1lc11 bL'\'ilp ;irbctspcns1on~: 
kassa rätt all pä i bgcn om pension lor arbetstag~r~ 
stadgade vd I kor [orsakra ;irbetstagarc. ,.il b :,ta 

namnda lag undcrstallda arbctslorhallanden och aro 
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Lom pension i kortvariga arbetsförhållanden 

syssclsat ta pa nmrädc. horande t i 11 arbetspcns1nnskas
sans ,·erksamhetskrets. 

Se Lom pcnsi<'ll for arh,·1s1agarc ~ 3 nwm. l. :\r 2lJa. 

4 §. Arbetstagare har rall ull ;\lderspension da han 
fyllt (15 år. raknat fdn ing;\ngen av månaden efter den 
under vilken pcns1onsansokan gors, oberoende av om 
han längre kYarst;\r i arbctsforh;lllandc. P;\ ansokan 
beviljas ;\ldersprnsion i förtid innan arbetstagaren fyllt 
65 år. dock tidigast fr;\n ingangen a\· m;\naden dtcr 
den under \'ilkcn han fyllde (1() ;\r. Pcnsin11e11 hn·iljas 
härvid minskad p;\ det s;lll s1im sudgas i Sa~ 2 och) 

1110 ni. P;i fortida ;ildcrspe11sio11 tdLunpas 1 m ngt ,·ad 
som i detLl nwment sudgas 11111 ;'\ldrrspe11s1011 (.267 
1985/ö() 7) 

Rätt all nh;\ILt ill\·alidpe11s1011 tdlkrnrnnn arlwtsu
gare, \'ars arlwtsfonn;\g;1 p;l grn11tl ;1,· s1ukd\\m. lyte el
ler skada. med beaktande pm,·al a\· den tid so1n redan 
förflutit. kan uppskattas \·ara utan avbrott nedsatt 
med 111i11s1 td femtedelar ;ltminstnnc ett ;\r. Vid hedn
mande av i \·;id m;\n arhetsform;\gan ar nedsatt heakus 
arbetstagarens ;\tcrst:1e11dc f1irm;\g;1 att bereda sig for
värvsinkornstn genom s;\da11t tillg;111gligt arhctc. s1llll 
rimligcn kan f1irutsatLls ;l\' honnm med h;1ns\'n till 
hans utbildning. tidig;1re ,-crks;rn1hl't. ;\ldcr \\ch bo
sättningsforh;\llanden s;11nt tLtrmcd jamfnrl iga on1-
ständighctcr. \'1d varierande arbctsfor111;1ga lw;1kus 
den årliga fonp11stL'll. D;l lllllltagare ;l\' 1nval1dpc11s1rn1 
uppnår till nlullandc ;1\· ;lldnspc11s1011 hcratt1gande 
ålder, forandras ill\·al1dpcns11l!len till ;\ldnspc11si011. 
(29.12.197 2/ll 3':>) 

lnvalidpension hn·iljas. 0111 i11le a11nnrlu11da ar 
stadgat. for ,·iss ud eller tills ,·idarc lr;\11 ing:111gc11 a\· 
den m;\11ad snm loljn n;tsl din den u11tkr ,-ilken ratt
ten till 1w11S11H1 uppkomn1i1. dlld; i11lr retrn;1kti,·t 101 
längre tiJ a11 rt1 ;lr lorl' den 11u11ad -,0111flllyr11;1st dtn 
ansökningen l\lll pcns1011. I ll\·al id pension 1 nd rages tb 
pensionstagaren ;\tnL\lt sin arbctslorn1;lg;1 1 <1da11 
grad att han inte langre uppfyller ,·1llkorrn lor nkil
lande a\· pcns101H·11. (2(1 (1 I L)H l /-l 7 3) 

Seda11 n1 ;1rhrtsugare liar ;1\'11d11 lwubs till lornun
stagarna Li111il1rpcns1n11. 1llll lia11 \'id s111 dud ludr r;tll 
till ålders- elln 11l\·;d1dpn1s1ll11 eller l1ck sad;111 pc11s1-
on. Form;m-,1;1g.irc cltn c11 ";llL111 l\\r11u11sL1urc ;11. 
med Je hcgr;111-.,11111g;1r s1H11 stadgas 1 -l;1s L1gn1 \\Il! 

pension lor ;1rlwts1agarr. 
1) en eltnln andr rn;1kc mrd ,-ilkr11 fur11unsbu

ren hade ing;lll ;1kte11Skap lllre fyllda b5 ;\r, 
2) for111;\11sLllan-11s h;1rn. 
3) barn till dr11 cltnln .111tk 111;1kc11 -,0111 ,·1d l1ir

månsl;Harr11" doJ hoddr 1 -,;11rn11a hu..,h;lll -.,,1111 lor
månslatare11 nd1 den dtnln ;111dr. -,;rn11 

4) en 11d1ga1e make till lnrn1.llhhtarr11. till ,-ilkr11 
förman'>htarrn ,·1d s111 dml p;l ha-,is "'' ett Lig;du;ilt
vunnet dom-,tol-.,lwsl111 L'lln rtt a\·ul som hadr last
ställts J\' sonal1u11111dc11 \;1r -.,k\ ld1g ;lll hctaLt perio
diskt u11c.krli;1ll-.,h1dr;1g I Ltn·1d g;1lln 1llll Lk11 11d1g;ur 
maken och dc1111rs ratt till b111il1q1c1tsion 1 1ilL1mpliga 
delar vad -,orn sudgas 1\111 d1nln·a11c.k m;1k;1r och de
ras ratt till farnil1q1l·11s1011 ( lJ 2.19ll0/IO I) 

Arhctstagarr ar hnatt1gad till ;1rhctslosli1·hpr11s1011 
o:h deltid..,pr1h11lll. om ;11rna1 11lle loljn a\· dr1111a lag. 
pa det satt <,0111 -.;tadgas 1 lagen 0111 pension lor arbcts
t~gare. Drn tid som rnl1gt -+Is 1 nwm. 3 punkten 1 
namnda lag ;\lcrstil.r ttll pens1ons;1ldern mntwarar i 7 s 
1 Inom. angi\Tn lon. Den 1 -l Is I 1110111. -+ punkten la
gen 0111 pew,11rn for arhctst;1gare 1ia11111c.b pensions-
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grunJandc ttt.kn a,· fem ar bcraknas i m<'lnader pi1 
~•runch·al aY de arbetslL1rt1anstcr som under de sistför-n . 
nutm 15 bkndcrarcn crh;\llils l arbetsforhållanden 
p;\ ,·ilka denna lag tillampas. genom att beloppet a\' ar
hetsfortjansten under kalcnderäret di\'ideras med det 
markbelopp s11m aYses i 1 § 1 mom. 2 punkten i 
na111nda lag. Harvid beaktas endast hela rnanader, lik
,·al hogst s;\ m;\nga m;1nadcr att de t il lsarnmans med 
ll\Tig;1'i-+ r ~ I m~ml. -l punkten lagen om pension för 
;irhetstag;irc ;111gin1a pcnsionsgrundanJe tider utgor 
12 11u11adn pn kaknJn;h. Nar dcltidspens1on fast
-,1;ills. het rakt.i::; som subilisnad for\'ar\'Sinkornst den 
1 7 ~ I 11w111. 1umnc.b lem, so111 skulle raknas sasom bc
rat t1g;111dc t il I pension <lin arbnstagarcn bli,·1t arhcts
nlorn1t1gc11 '1d den tidpunkt tb c.klpensionen borjar. 
( K tl I c>Ht1/(1l)-J) 

sl111'1.1<!g.11llk1 1 L 2h.n I <J:; 11-l 7 3 ,.,d s I. 
I K 1'. llJK<,INl-111.1ddr 1 l..1.1l1 I.I llJK7. D.1 r.llt llli drlttd,pcföt<\lt 

JK,t.un-... -..k.dl l'~ k-...) hc.1kt.1 .... \1,·r1~~)11~ till drlt1d,;uhrtr 11111.1n dcn11.1 
i.1g !Llll I kt:tli 

sl111'1.tdg:mdc1 I I. l) 2. l <l<ll1/I n I 1\-,ln 

f)c1111.1lag11.1dr1 1 k1.1h drn l 1111! !<l<l(\ 

l..1gr11 llil.11up.h ,1111 !<11m.lll,l.11.11r11 lt:11 :1Yltd11 'nl.111 <kil h:rr lt:lll 
1 kr.lit l 'lln-n , .. hl '\'lll .... 1.hl~.1-.. 1 -1.1 ~ I lh:h ~ llh'lll l.t}-!t:ll t'lll pnhh\11 

fd1 ;Hlwht.1~.11c h.11 en l.:nnn.1 Llll till cl1nlrY.111dqwt1'1t'll l'lll htllt 

li.ir ldlt -111 .11 ,,, h k\<'r 1;ik1c11,k.1p111nl f,11111.\11,Lll:11cn d:\ l:ign1 !LI· 
dc.:r ,·l.:.1.d1. lllfllt---.111 ;ttl .1k1c11 .... k.1prt h.11ltt).'..111:-.111na11 h'11n;'n'L\t.1rc11 
l1:1dr h·llt <,) .11 .•d1 nd l<'rrt1.\11,l.\1.11cn' d,,d lt:1<k ln11g.\l! lllll1'1 tre 
.)1 1·.11~1il1qw11'1''ll .... l\111 hc.:t.d.1-. din en lnnn.\11-..l:\Llrc ... Ptll h:n .n·lid1t 
11111.u1 l.1t:cn 11.111 1 k1:d1 dr.t-- inte 111 1n1h ;llt den t:l1erlc\·.11uk 111akcn 
111g:\1 m·.11 .1k1n1,k_q, cl1c1 :lit 11:1 !dit )\l .\r \':1d '"lll cnltgt I s lag«n 
n1n Jh.'ll'lt 'Il 11 'I .u hc.:t....1;1,_.:.nc 1 knrtY;n 1g.1 ;u lwhlot h;\lb11<.ln1 ~t:tdga-.. 
,1111 d«n -...t1tHnd11111l! ... dill :n°''·C' 1 S;t~ 2 llHHn 1.t\!_<.'ll lllll !'t"ll'H'n !nr 

.11 hct--.1.1.l!·'' c g:tlll'I ,;l k-...1 tk b.1r111wn··.i\11tt·1 ... n111 h.~r hn1 pi H.'tab ... lllll

.111 dn11u l.1g 11.111 1 ki;tl1 

\".1d ,i.-1111.1 l.1.c ,1.tdg.11 •'fil h.11 n 11ll.11up:1' p:\ adnp1n·lurn ock,:\ 1 
..... \d.11i.1 I.dl d.1 d.1111 .... 1nlcn li.11 gel! ''" -...1nlln. kc tlll :Hll11Hlll1ll'll forc 
lkn I 1.t1111.111 } t>:--,\1 Dt·, .... 1 .Hi,1p11Yh.t111 li.u 1111c t.ltt till 1arn1H·n:-.Hlll 
dtn ... 11u hh'l\1t:_1-.k.t lt11;tld1.tt '-.11111 h.un ;111,._., tH. k ... :\ ett h:1n1 ... otn h:n 
,1.11l111ni.: ""Il ,:1 k.1111 h:1rn ,,, It lik.1,:1 cl! l1.1rn llil \"llkn l<Hm:\n,l:\!M<'lt 
'"I ,,n "'''d h.1d,· (,,rh11nd11 ''~ dkr ur f,npltk1:1d all hcl:tb undn
lt:1il,IHd1.1.t~ cnlti:1 l.1gn1 ''111 b.1111 111•'111 .1k1r11'k.1p ( 17112 2) 

~,· l , 1Ikpc11' l ~ ~ 2 (). 2 2 , •, It 2 2 .1. 'i I () 

-+a s. ~2~ t1 llJlJ)/5(1l)) Lu11 hinder a,· ,;iJ -+s 2 
m11m 1ich ') h s I nlli111. stadg;1r t\111 crk\ILmdt: a,· full 
111\·;d1dpe1h1u11 har en arbrtsugare som har fyllt 58 ;)r 

1att ;lit Li ill\'.didpcn-,11111 t !nrn1 ;\\' imlinducll fortids
pr11-,1on. 0111 luns ;11lwtslorn1;1ga. 111rd beaktande av 
"iukdorn, h tl· rllcr -.kada. Liktorn lorkn1pp;1Je rned 
;lldrandct. bng t1d 1 \Tkct. ett lor honom p;llrl'stande 
och ..,litsamt .1rlwtc ..,amt arhctslorh;\lLmdena. ,·arak
tigt lur nnl_\.'.;lll 1 s;\d:rn grad alt det 111tc skaligr11 kan 
lorutsalLh ;111 lu11 -.k.111 lorh;11u 111cd sitt l1ir,·ansir
br1e 

Ett ,·1llkor l<1r hnil1.mdr ;1\· rnd1\'1ducll lort1dspc11-
..,1on ;1r ;ltt :1rhc·ht;1g;ir«11 h;1r 11ppl10n med lon·an·sar
hcte r11l1g1 Lk L1g;11. tkt pr11..,1011sl"l'gk111r11tl' eller de 
j1l'n'>I1lns..,t;1d.\.'.or -,om ,1,·srs 1 H s-+ n10n1. lagen 0111 pcn
-.,1on lor arhcts1;1gare rllrr att hans l11n·an·slllkom'.>t 
pn 1na11ad l<lr des<,;1 ;1rhetL'll kan upp..,katta'-> hli mllld
Il' ;111 ett lwl11pp -.,om a,·._,c.., 1 I ~ l n10111. 2 punktl'n 1 
m·;111 11a11rntb lag I:tt \tterhgare \'dlkor ar att, d;\ den 
i11d1,·1duella l11rt1d-.,1w11s1011en laslstalb. <.,;\Som pens1-
onslwr;11 tJt;anc.k ud ;l\ en kan beaktas den 11d som ;Hn

-.,ur ull p~·11..,1on-;aldem eller rnots\·;irandc arhetslor
qan<,l. d1ick inte 1 det !all att arbetstagaren har ratt till 
111d1,·1ducll ll\rlldspe11sllln eller ;1lderspcns1011 i en 
pe11sions;1ldcr som ar bgre an öS ar enligt nagon an
nan lag. ett 1w11s1onsrl'gkmentc eller e11 pensionsstad
ga <.,0111a\'<.,es1 tls-+ mon1. lagen om pension for arbets
tagare 
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,.\-fbets!H~Hren har ffill att få t:tt-fo1 ktr1tl5be51~ 
vilket framg;\r om han uppryller Je 1 l monL--och i 2 
monL sista meningen narnnJa \·illkorcn för pensione
ring. :\nclring i heslutet far sokas p;\ det satt som stad
gas i 21 ~- Forhandshcslutet är bindande ror pcnsions
anstalten. 0111 daqx\ grundad ansokan gors inom nio 
nlilnader eller inom en av arhctsgi\·arcn och arbetsta
garen avtalad langre tid fr;\n det beslutet \'ann laga 
k-ffi..H. ') 1Y1cn1._ upph !'f'i)/0:::; . 

lndi\·idudl lörtidsprnsion utbetala.., tidigast ldn in
g;\ngen av den ndnad som foljer dtcr ansokan 0111 
pension eller forhandsheslut Pensionen kan av un
dantagsskal betalas rctroakti\"l. dock for hogst ett ;\r 
forc den 111;\11ad som foljcr dtcr den under vilken l1Ln
sio11en soktes. 

l m·al id pension som hevi ljats i form av i ncli\'iduell 
fortido.,pensio11 indras. om pensionstagarc11 i11tc bngrc 
uppfyller de villkor for pensionen som stadgas 1 l 
111on1. I o\Tigt galler ang;\ende petl'>ionrn i tillampliga 
delar \·ad som stadgas om full im-;ilidpension. 

I. 2.H.t>. I <)<J V>t>O ir.1dd<" 1 kr.ih I. I I <l<H. l .1.i:rn 11ll.1mp;i' p.1 11n1-
... 1onrr 1 fr.l~.1 0111 ,·dk1 JH'll'lon .... blkl lfllr.111.ir 'l·d.t1t l.tgl·n h.1r tr.llt 1 

kr.tft L.1grn..., >11 ~ tdl.unp.t..., dnl k ,1\"t:n p.l pcn"'il'llt.T 1 lr.l~a 01n nlk.t 
l'""''""'bllci h.1r 111ir;dl.1i 11111.111 l.1,.:rn h.1r ir.111 1 kr.tlt 

l'.l rn .1rlwbi.1i:.irc. '"ltl h.1r h·lli )) .lr 11111.111 drnn.1 l.1i: irati 1 kr.di 
oc·h '"111 d.\ l.1g,.;, ir:tdn 1 krali. h.ir r.1ii 1111 d.1.i:pr11111n.i:

0 

rnhgt l.1.i:cn 
(lltl uikPnt't'knld l<1r arlwi'I'"" din ull uthild11111i:"t1Hl c11hi:t l.1i:c11 
0111 .11hci,kr.dt.,polt1hk ,."""""i111ld11111,.:. 111i.1111p ... , loril.ir;111~k ·!" s 
I.igen t'11l \ll·n,1011 fllr ;1rhcht.1g:1rt· .... ;hl.1111 tkt1.1 l.1~~,ru1n lyder 11ar dr1t· 
n.t bg tr:tt er 1 kr.1h N.tr 't.tdg.ll\drt tdl.unp.t' .. 1n .... c-. .trhrt--la.~arcn ha 
r.lll ull d.tgpe11111ng .n·t·11 und1.:r dc.:11 'l·'h n .... kud -..t.111t ·''""'·:..., 1 12 S l.1gc11 
"'" uikom,hkvdd lnr .11hl'hi1".1 1•1 h dr11 I 1.111u.<r1 l<><H ( lll 12 
I <J<I l/ I >4 7) 

l i1.1n lundrr ,l\· v.u.I -L1 ~ .... 1.ttlg:tr Ptn den ncdrr .\ldrr...,gran,cn fnr 
111d1v1dudl for111l'l'"'1'H>ll hch.1lkr rn .1rhl'l,i.1,.:.1rl' ''"" .tr lodd 1<1 \l) 
din tid1g.ir<' r.llil'll .1it Li 111d1ndudl fort1d,111·11,11•n n.1r han fyllt ) ) 
.\r. llr1111.1 lag> 4.1 ~ l 111111t1 ttll.11111>.1' p.l f1>rh.u1d,hr;lui '"111ge'111nl· 
.111 l.1,.:l'n .1r 1 krafi 

St.Hlg.11Hk11'1 1 ) ~ I 11111111. 1 drnn.1 l..g 111i.1111p." ld11 o«h mnl dl'11 
I ,.lllll;HI l<)l)·l. r1111k11 dd ,,,d,111 ttd """;I\·,,·, I llltlltll"llil'i 'kall r.tk-
11.l' f"'" drn t p11u.m I 91H. 11ll.1111p.1' dock ) s I 1110111 l.1ge11 '"" pn1-
.... 1011 fpr .trlwhl.t\!.tn: 1 kc.nt\·,lf1g.1 :u bcblPrh.\ll.111dc11 ,,hl.t11l det lnln 
11.ir dr1111.1 l.1i: iL"1kr 1 kr.di . . 

Dr hrlopp "ntn angt:"' 1 ) ~ 2 nuin1. )d ~ 2 llh'lll c,H:h 7 ~ I llltHH 

11101'.v:tr.tr del lonr11H.lt:xt;il 'llltl b .... r...t.dlt-.. h1r I tl<12. 

4b s. (27. 3.1991/613) Rehabilitcnng ges samt 
forutsatt111ngama ror och storleken ;n· rehabiliterings
pe11n1ng och rchabiliteringsundcrstod cnligt prnv11ing 
best<11ns enligt lagen om pensilHl for arbetstagare. Den 
tid som enligt-+ h s 2 1110111. lagen om pension för ar
betstagare i\terst;)r till pen-..ions<ddern motsvaras av 
dt:n lon som a\·ses nedan i 7 ~ I nwni. 

5 s. (2H.b. l ()l) 3/5b0) Prnsionens <irliga belopp ut
gor l .5 procent a\' det sa111111anlagda lwloppet av de 
enligt l)g lagen 0111 pension ror arbetstagare justerade 
loner. minskade mt:d beloppet av arbetstagarnas pen
sions;wgift s;\ som avses i 7 ~ 5- 7 1110111. lagen 0111 pen
sion ror arbt:tstagarc. SOlll arbetstagaren har fortjanat 
sedan han fyllt 23 ar och p<\ basis a\' \'lika rorsakrings
prcmie enligt denna lag har betalts. och raknat fdn in
g<ingen av det <lr under vilket arbetstagaren fylkr 60 är 
2.5 procent a\' Jet sammanlagda beloppet av dessa lo
ner. Pensionens belopp ;\r dock 1.5 procent till elen del 
den till pension berättigande Jonen faststalls p<'i grund
val av i 7 9 11110111. a\'scdcla arhctsl"önjanster som mot
svarar ;\tcrstilende tid cl ler p<i grunch.-al av lon som bc
raknats med stod av 7b § 1 mom. for s<ldan tid för vil
ken arbetstagaren har uppburit helcffcktiv pension. 
Sasom ;)lclerspensionsgrunclancle lon beaktas inte s<'t
Jana loner som arbetstagaren har fortpnat under Jen 
månad då han fyllde 65 år och under Je sex månader 
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'>lllll foreg1ck denna manad. For denna period berak-
1ias '><l'>Olll <1rhctstagarcns inkomst per lll<lllad den i en
lighet med l) ~ lagen om pension for arbetstagare jus
lnade lon sn111 han i 111edcltal lortjanat per m;\naJ un
der de 1olv 1ua11ader som loregick namnda period, 
minsk;1d 1unl bcloppei a\· arbetstagarnas pensionsav
gift p<i lkt '><llt sotn avses i 7 C; 5- 7 rnom. lagen om 
petl'.1011 lor arhet'>lagare. 

f Lir ;1rlw1stagaren under 11agot kalcncledr fonpnat 
tnindrc an 200 mark 1 arbeten som avses i denna laa 

I. 11 I k 0
' beaktas undn ett S<\dant <lr Ortjanac ön C OC. inte sa-

SOlll pc11..,ionsgrundanck. Likas<\ lamnas s;\clana löner 
obeaktade SOlll har forljallatS dtcr elen lll<\nad under 
,·1 I kc11 arhcht;1garen h-lldc 65 ;\r. 

I. 2.8.t>. lll<))()Ml ir.11ldr 1 kr.di I I lll1H Se t11la111pn1ngss1adgan
dl'i \"111 q 4 

'-r F om pc11-<io11 for arlwt,iagar<· i kort,·ariga arht'tsforhållanden 
ti 5. ,\r 2lld: I. !llll 1'<'11'1<111 fnr arhchtagarc titi Sa. 8 och 9, Ar 29a; 
h1lkpc·11,1. ss 211111 h 27 '·"'" s l0 11111111. 2. S I 0. 

'-,111 i;tl1111111,irriri h.tr 111nl '""I ·"· I 2. 'i la,.:en den 9 fcbruan 
Jll(l2. lH11 pn1 ... u\11 h\r .nh1..·ht.1g..1n: 1 ktHl\-,1r1~.t arhct:-.fnrhalbnden 
11 l-l/!12 l ""'ltt1.1i . .1li 1k 1) ,,, h 7 ~ '·1~<!.1 l.1,.: n.1111111ia gransbelop-
1'"11 11111 ~\ltl 111.irk ,k,11.1 uii:or;1 I 2Ptl 111;irk '"1111 dt't 1 8 ~samma 
l.1i: 11.11111111.1 _.;1.111,hcl"i'l'"I 0111 ) 111.1rk ,k.dl t1ig(lr;1 7.50 mark fdn 
d"11 I 1.111u.111 l<>t>7.11k,-.tl ,.1 . .1ll ''d itll.1111p11111,.: '". stadgandet 17 
~I !IH\fll lor ..... 1.1111t:1u11gn1 111ul11pltn·r.1 .... drn lon, 'tlfll erhållits före 
.lr l<1(1)_ 111nl 1.tlri I .ltl ,,11111 dl'll IP11. "'111 erh;1i111' .\ren 1965 och 
I 1)(1(l, 111t'd i.tlri l .2tl Snc~lh Hl. l l. I lJht>/)lJ2. 

5a s. (2h.7.ll)8)/6(17) Bq.!,ynner pension senare 
;\11 \'id ing;\ngen av elen nd11ad som foljer efter det ar
bctstagarrn fyllt 65 ;\r. hojs dl'tl l'tlligt 8 s lagen om 
pen-.ion for arbetstagare '><llllordnade pensionen. be
roende p<l tiden for uppskjutandet av pensionen, på 
det satt som stadgas i 5 s 3 1110111. lagen om pension för 
arbetstagare. 

Beviljas pension rnligt 4 ~ l mom. i förtid, minskas 
pensionen med en Ini\' procent for varje månad för 
vilken pensionen utbetalas fore ing;\ngen av den må
nad SOlll roljn eflcr den d<\ pcnsions;\ldern uppnås . 
i'vlinskningrn bcraknas p<\ den enligt 8 s lagen om 
pension ror arlwtstagare samordnade pension som ar
hetst;n.;arrn h;ir in1jan;1t fram till hcgvnnclsetidpunk
ten ro~ pensionen. "''ansökan obs :1~hctsugarens ål
derspension med den pension som grundar sig på lö
ner som upphurils under tiden f11r lorticla «'tlderspen
s101i. 

\kd avv1kdse fr;\n ,-ad sum stadgas i 2 mom. mins
kas den r\lrttda ,\ldrrspensi\lllcn for arbetstagare som 
ar l\ldd l\lre ;\r [l)37. hcrnrndc p;) rodelsdr, enligdol
jandc procent ul: 

l 922 eller tidigare 
L 92 3 
192-1 
[ L)25 

I L)2(1 

1927 
L928 
1929 
1930 
l l) 31 
L932 
1933 
l 9 3-+ 
1935 
1936 

\hn ..... kntng 1 proccnl 
pn 111.111.td 

0.33 
L). 3-1 
0.3ö 
LU7 
LU8 
0.39 
0.40 
U.-11 
0.-12 
0.-+3 
O.H 
L). -16 
0,-+7 
0.-+8 
0,-19 

Lom 

5b 
tingen 
validp1 
maga, 
minst 
pens10 
nat ra· 
Den It 
5§ Dt 
199W· 

Om 
jar fon 
avses i 
betsla).· 
stadga: 
enligt 
Överst 
3/5 av· 
onen i1 

Föra 
sa att I 
onens 
aven a' 
ende u 
lopp p; 
anstalt 
mast f( 
stadgat 
Pensio 
den rel 
sex m; 
följer l 

pensio· 
som h; 
sökan 
sion ra 
den un 
kor so1 
aktiq 
som fö 

lndr 
delpen 
kan bt 
ringsti' 
arbetst. 

Om. 
jar fön 
pensioi 
pensio1 
pensio1 
pensio1 
betal ni 
aterkra 
raknat 
förval"\· 

Dåa 
har rat1 
eller er 
!ande i1 
raknat . 
efter ar 
las retr 
som föl 

Vilar 
av pens 
lllånad 
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5b §. (28.Cl. I L)L)J/SN)) lmalidpcns1on bn·iljas an
tingen som full pension eller som cklpcnsion. r-ull in
validpcnswn bn·dps en ;irbctstagare Yars arbetsfor
rnåga. uppskallad enligt 4 s 2 mom .. ar nedsatt med 
minst 3/5 ;'itminstone under eu ;ir Individuell fön ids-
ension bevilps likasi1 som lull invalidprns1on. I an

~at fall bevilps invalidprnsioncn som ddpension. 
Den f uila inval id pensionens be lopp fastsulls enligt 
5§. Dclpcnsionl'll ar lialltrn av lull pension. ( H. l 0. 
1994/879) 

Om den som uppbar i11d1viducll ll1rtidc.1w11Sio11 hor
jar förvarvs;irhcu och har\ld lorqa1J;tr det lwlopp som 
avses 1 I s l 11lllll1. 2 punkten lagen 0111 penc.1on lor ar
betstagare dkr mera. k1n utan h1mkr a' ,·ad som 
stadgas i l nw111. ind1\'1dudl lnrt1tbpenc.ion utbetalas 
enligt s;1111ma belopp c.n111 drlpcns1on enligt I nw11i. 
överstiger pe11s1onstag:1rcns lo1Y:11Ysinkn111stcr dnck 
3/5 av den pcnsionsgrundande lonen. utbetalas pensi
onen inte utan lan111as ,·ilande. 

Förändras en in,·alidpcnsitlnc.tagarcs arbctslön11;1ga 
så att förandringen enligt I 1110n1. im·crkar pa pensi
onens storlek. orh kan lorandringcn med be:tktandc 
även av den lid snm redan har forflut it :lillas bli besL1-
ende under illn1instn1w ett ;1r. juc.tcras penc.il>11e11c. be
lopp pii ansokan a\· pe1is1l>nc.tagaren eller p:1 pc11sions
anstaltens 1niti;1tiv lri111 h(1r1an a,· d(·11 111;\nad c.n111 n:tr
rnasl foljer efter lor:111dringL·11. 0111 1n1c :m1J;11 ldjn a,· 
stadganck11:1 i -ids lagen 0111 pc11s1on lnr arlw1sugare. 
Pensionen 111inc.kas dnck in1e fnr den 1id lnr vilken 
den recbn har u1bc1alls och hojs 1111e lor bngre 1id an 
sex m;)nader lore den k:1k11dern1:\11ad snm 11:1n11as1 
följer ef1cr pe11sio11s1;1g:1rc11s ju..,1rri11gs:111sok;111 rllrr 
pensio11sa11s1 a Il ene. jusl c n 11 g'>ill g:11 d c r. I m-:1l 1d pc ns ion 
som har bevili;11c. i form ;t\· drlpc11sin11 andras p<'1 an
sökan a\· penslllJlstagarrn 1 i Il i nd i,·1duel I l(m idspcn
sion r;1lrna1 lr:\11 ingi\11ge11 av 111irn:1dr11 11arn1:1c.1 ef1er 
den under vilkrn pc11sil111-.,ugan-11 !tar uppldlt de vill
kor som s1adgas i -tas I nch 2 1110111. dock inte relro
aktivt for Li11grc 1id an c.c.\ 111:111:1dn lorc den 111i111ad 
som foljn cl1cr a11s(1k111 

Indragen i11,-:ilidpe11s1011 k:111 lwtaLh 111 1 !llnll a,· 
delpensio11 :l\Tll ll>r knrurc tid :111 ett ;lr lklpe1t'>io11 
kan hc1alas so111 lull pe1h1011 u11dn de11 rchabilite
ringsticl som a\·c.e'> 1 -i I::; 2 llHllll Ltge11 n111 pen-,in11 lor 
arbetstagare. 

Om den c-0111 uppbar i11dl\·1duell fnr11tbpenc.1011 hor
jar förvan«;;trheLt. \'ar:tv dn e11l1g1 2 1110111 lnljrr :111 
pensionen c.kall lll'laLt'> c11l1g1 c.a111111;1 bclnpp s(1111 dcl
pension eller all dc11 1111c .tlls Lir u1hc1al:h. a11drar 
pensionsa11c.1allc11 pc11-,101hheloppr1 eller ;1vhr)'ln 
pensio11c.111he1al11111ge11 rak1u1 lr;lll lnl1a11dc 1110iliga 
betalni11gc.pcriod I dc-,-,;1 Ltll kan 1w1h1n11s;111-,1;tl1e11 
återkra\'a de pnhilllhra1n -..n111 h:tr lwuli-, u1;1n grund 
räknat I r;\11 den 11d pu11k1 da pc11c.io1hLtgarc11 hnqadc 
förvärvc.arbe1a. 

Då arhe1c1 upplior eller 111111-,kar c.;1 alt arhchlag:11-c11 
har ra11 1111 i11dl\·1durll lor11tbpclh1<lll 1tll !ull! hl'il>pp 
eller enlig! c.a111111a !)('lopp -...1111 dclpe11-,1llll. hor1ar \'i
lande i11dl\·1d1ll'll lor11dspc11s1011 pa :1nc.oka11 uthr1al:h 
räknat lra11111ga11ge11 ;tv de11 111:i11ad '>lllll 1i;11111:1'>I lol1r1 
efter a11sok111. ,\, u11da111ag-.,-,kal ka11 pc11s1onc11 beta
las re1roak11\"I. dock hogs1' lor etl ar Inre den 111a11ad 
som följer dtn an'>oka11. 

Vilande individuell lor11dspcnsio11 kan pa a11soka11 
avpensio11<,tagarc11 i11dras rak11a1 Iran i11gangen a,· den 
månad som narnwst lol1er eher ansokan. 0111 kr:1,· p;i 
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ny utbetalning a\' ,·ilande 111dividucll fortidspc11s1on 
inte framställs inom fem ar raknat I r;'in ad)ro!!et. an
ses det utan s;irskilt beslut au förtidspensionen upp
hor vid utgången a\' denna 11d. 

Se §. (28.6. l 993/St10) Nar alders- och in\'alidpen
sionens storlek fasts1alls beaktas inte lönen for den tid 
för vilken arhctstag<1ren har rält a11 uppbära siidan 
grundpcnsion cnligt en lag. ell pensinnsreglcmen1e el
ler en pcnsionss1adga som 11a11111s i 8 s -i mom. lagen 
om pension for arbctsugarc. vars storlek h::ir fas1sullls 
med beaktande av den 1id som ;\terst;\r till pcnsions;\l
dern eller a\' mnts\•;irande arbctsllirl janst (/1c/cf/cht i1· 
prnsio11). N:ir i11valiclpensione11s s1orkk hs1s1alls be
aktas inte heller lon S<1111 arhets1agare11 lur uppburit i 
s;\dant arheisforh:\lbnde vid \'ars horjan h;111 rcd;111 
hade den sjukdom, det h·1e eller den skada SlHll utgor 
den huvudsakliga orsak.en 1ill arheisolorm;\gan. Del 
sistnamnda galler dock illlt' lon so111 upphurits i cl! ar
hctsforhiillande som har hörjal minst cl! ;\r Inre arbe1s
oformiigans in1raclc. 

Om familjcpension hn·iljas ef1er en fnr111:1nsUuarc 
so111 \'id sin dod i111e fick n;\gon pension. betraktas vid 
tilLunpning aY I 1no111. och 7 ~ I nw111. dodsda1ume1 
so111 den dag cb sjukdomen. ly1c1 eller skadan in1r;1f
hdr, 0111 in1e fon11i\11sugare11Yisar11;\go1 annat. ( 17 3 
I t)L)')/ Jl) I) 

5cl ~- (28.(1 l l)9315<10) \'id 1illamp11ing a\' s1ad
ga11dena i H s lagen om pension for arhc1stagare skall 
pension enlig! denna hg ja111stallas med pension som 
grundar sig p;) lagen 0111 pension for arbetstagare. \'id 
\-:de1 av sanwrdningsgrund sk.dl beak1as den högs1a 
p;) grund\'al a\'. kalcndcri\ITI hcraknadc lon som hnal
tigar till prnsion rnlig1 dcnna lag. minskad med be
loppet av arhe1stagarn;1S pc11sio11s;l\'gif1 si\ som aYses 1 
7 ~ 5-7 nwm. lagen 0111 pension for arbe1stagare. eller 
arhe 1sugare11s ge nornsn il d iga lon be rak 11:1d en I igt 
7as. 

I Lir ett i H s ) 11w111 Ligcn n111 pcnc.ion lor :irhe1sta
garc a\·selt anna1 arhe1s- rller lj:111s1dorh:\llandc an c11 

s:\da111 varom s1:1clg;1c. i denna l:1g eller annan an cLtri 
;1\·scdd fore1agan·crksamhe1 fongi111 undn etl <hla111 
kakndn:\r eller i na11111d:1 llHlllH'lll a1·sedd pension 
under mins! 11-c p:11-;1randr;1 folpnde c.:\dana kalcndcr
ilr d;\ ;1rhets1agare11 i arhe1e som a\"-,e<, i denna hg har 
lortpnal minc.t 800 mark. sa111111anrak11as lor Yalct a,· 
sa111ord11i11gsgrund den lon som forqanais 1 arhe1c 
som a\'ses i de1111a lag med 11101svara11de pe11<,1011<,
gru11da11de lon eller arhe1s111ko11hl eller pe11s1n11 e11lig1 
en annan o\'an i della 11w111cn1 ;1,·srcld lag. s;) <,om s1acl
gas i H s 3 1110111. lagen 0111 1w11c.1011 for ;1rhe1s1agarc 
I bn·1d an,·arnb -,;bnm lon som upphunh i arbete som 
a,·..,ec. i denna lag gr1rn11hn111r1per111;m:1d ;iv de under 
dr;\ga\'<lr:tt1tk parallcll;i ktkndcrar i ch·l1k1 arhe1e for
ljanade fak1 i ska lo11cr11:1 In 11:111 ge11n111s11i Il cl rak 11;!'> 
ul ;1\'d r:1-; I riln lo11cr11a med hclnppel a\· arbe1c.tagarna-, 
pe11c.ionsa\'gil1 '><l c-0111 ;J\";ec. i 7 ~ '5-7 1110111. lagen 0111 
pe11'>1011 for ;irhelSlagare 

') h-) cl qlj 11llfol'.;1dc' l'.<'ll<lfll I ~H 11 I <.Jl/ l/')(1(\ "1111 11,1ddt' 1 kr:if 1 

I I l<.Jl/-1 '>« 1dl.111.11H1111~"1."ll'..111,k1 ,.,d q -la 

ö ~- (22.12. l LJLJ 3/1-ihH) Den illll lor vilken lors:1k
n11gc.prc111ic skall be1al:ts hcst;1111s enligt samma grun
der som tillampJc. ,·1d lnr~kous11111ehallni11g a\· skatt. 
Social- och halso\'ards111111is1crict har lih·al ratt alla\· 
sarskilda skal besta111111a all a,·en andra bcraknings
grunder får tillampas pa nagot arbetso111r;1dc. /\ar pcn
sionsskydd ordnas for arbele U!Ollllands skall dock sa-
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som lon anses -;;\dan arhetsrorljanst so111 skulle betalas 
lor rnots\·aramk arbete i Finland eller arhetslor1Jans1 
som annars kan anses mots\·;ira arbetet. 

s,- l Plll r .. r,k<>ll'"l'Phord ~ -L '>k -17 

7 ~- ( 20_()_) L)l) )/-)()l)) < )111 ;irbeht;1<•;11-c11 0111nkl
hart rnre uppko111stcn a\' den s1ukdo11; det l\'tl' clln 
den skada <-,0111 utgor den ht1\t1ds;1kli";l \lrs;1kr111ill ;1r
hctsolor111;\ga un~lrr )4ll dag;1r 1 ;1rl~cte s(i1n ;1\·srs 1 
denna lag h;1r illrljanat 1ninst 0ll(l 111;1rk. lll';1kLis s;Is(lill 
pe1is1(lnsgrunda11de 1011 a\Tn den 1011 s(llll h;m skullr 
h;1 forlj;lll;\l lr;\11 arht·tsolor111;1g;111<-, h(1ri;1n till dess h;111 
uppn;\lt pe1isH111s;\ldern (/011 /;,, utn ,111rndr 11d) J l;1r 
;1rhrtstag;1n-11 p;\ grund a\· s;1111111a IH·ns1llnsl;dl an·11 
t·1d1gt Ligt·n 0111 1w11s1on lor l.1nthruk-.l(in·1;11•are ( ·H)// 
()l))' r;lll' till hckikkt1\· 1m·.didpt·11-.1011. s(dl -.;iso111 
\l\·;m 11a1111llLi granshclnpp ;11iscs 2.0ll 111ark. \'id f;1st
st;1llalllkt ;1\ arhctslo-.hctspr11sio1H'lh belopp r;1k11as 
(l\·an 11amnda ·)·Hl dag;1r Iran den 1 4c s ) 11w111. Ligrn 
lllll pens\(ln for arhrtsL1g;1n- a\·snlda tL11•r11 lor ;1rhcts-
lohctt·ns ht'"\·1111andc ' ,-. ,-., 

· \'id hrrak11a11dr1 ;\\· tlr ·)-hl thg;1r '>\llll ;1\·st·s 1 I n10111 
lll';1ktas n1te de dagar d;\ arhci-.L1g;1rr11 

I) har halt -.tud1elnlighct r11ligt L1gt·11 (llll -.t11<.l1dt" 
d1ghe1 ( 27 )!/lJ). 

2) har L\tt per.sonligt '>lod l(lr lr1\·il11g nke-.1nrikt;nl 
\'t1Xcnuthild11111g enligt lagen \llll uthild111ngs- och a\·
,g;\11gsbidr;1g-.londr11 ( ·)/ 3/llll). s1;1tsti;111stt·111;11111;1lagr11 
[(7)·)/H())j_ grn11dskulrlagL·11 (4/(1/H )) t·lkr <>\·11111a-.ie-
lagrn ( 4771H > l. . .-.. 

)) h;1r l.\lt uthild11i11gssttHl e11l1gt l.1gr11 lllll ;1rlll'ts
kraltspol1t1sk n1xrnuthild11i11g ( 7<1 )/llll). 

4) har btt dagpenning enligt lagn1 \llll utku1n-;t
sknld lllr arhctslosa (b02/tH) eller ;1rhrts1nark11ads
stt;d n1ligt LigL'll 0111 arhcts111ark11ad-.stod ( l '>42/l) )). 
lor lwgst 100 dagar. dtick sa111111;rnlag1 hogst lor ett ;111-
t;d som mots\·ar;1r det 111axi1111a11tal som stadgas i 2_(1 s 
lagen 0111 utkli111stskydd lor ;1rlwtsl(1-;;1. ( )\) 12_ I l)lJ )/ 
l -)4'5) 

'>) har L\lt reh;1bilitcri11gspe1111i11g e11li11 t c11 la<> ett 
pe11sio11sregkllle11te dkr' e11 pe11s1011s,~t;1<.lga ,-.;lllll 
ll;\lllllS l 0 S 4 111\llll. hgen 0111 pe11sio11 for arhetsL\g;1re 
eller enligt l:1gc11 o\11 rd1ahil1ten11gspe1111i11g (bl IN I) 
clkr crsattnmg for i11kolllsthortlall e11li<>t rchahilite
ri11gsstadgand~·11;1 i11u111 olyckslalls- dkr.~raliklursak
ri 11g. cl In 

(1) har fatt dag1Knn111g e11ligt sjuklnrsakn11gsla1•e11 
( 364/(13) under lle tre se1;astc ;\,ren innan s;\dan arh~ts
oform;\ga snrn a\·ses i den11a lag horjadr: med dess;1 
dagar jamstalls dagar ror Yilka dagpenlltllg h;tde hc
talts om inte arbetstagaren h;1de fatt i 27 s l 1rn1rn_ 
sjukforsakringslagen angiven motsvarande ersattnino 
l~ir arhetsofo~m;\ga p;1 grund a\· sjukdom. lyte cllL:; 
skada med stod av n;\gon annan lag. 

Har arbetstagaren f;ltt enligt rnrtjanstcn ;1\'vagd dag
penning med stod av 2b S 3 1110111. lagen tlln utku111st
skydd lor arbetslosa innan den tid a\' -)4l) dagar som 
a\'ses i l och 2 1110111. har forllutit sedan den sjukdom. 
det lyte eller de11 skada som utgor den hu\'udsakliga 
orsaken till arbetsoförmågan uppkom. skall aven lo
ncn ror elen ;\terst;knde tiden raknas s;bom ti Il pensi. 
on berattigandc när invalidpcnsioncn fastst~\lls. 

Lönen for elen <'\terståcncle tiden räk11as s;'isom till 
im·aliclpcnsion berättigande a\-cn i s:ida11a bli dar ar
betstagaren under högst nio ;\r omeclelban före upp
komsten aY den sjukdom. det lyte eller dm skada som 
utgör den huvudsakliga orsaken till arbetsoförmagan 
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har halt ett h;irn som ar Yngre ;111 tre ;\r och som avses 
1 4 s ) 1110111. lagen 0111 pension lor arbetstagare och orn 
den o\·an a,·..,edda pcm1dc11 (llll 540 dagar har löpt Ut 
under 11;11n1Hb till l larY1d lorutsatts dock 

Il ;1lt ;1rhl't..,ug;u-c11 p;l grunda\' detta h;1rn har fått 
11HHkr-.kq1-;-_ L1dn-;kap"- clkr loraldrapenning enligt 
"Jtd-:l(ir-.;1kr111,g ... L1,gc11 eller -;tnd lor IH'lll\·ard enligt la
gl'n 01n ... 1od lor hr1rn·;\rd ;1\ harn ( 7lJ7/L)2). och 

2 l lo11e11 I lir den ;1tcr-;1;1c11de tiden 111tc raknas så
'l'Jn till pl'l1--,1p11 lwralt1g;1nde l·1iligt I-~ 111om. 

\';1d so1n (l\;111 -.udg;i... lwtr;1!Lmde ;\lnst;\cnde tid 
1 ilL1111p;i... enda-.t Pin ;1rht·1-;1;1g;11-cn har \'arit bosatt i 
hnlallll 111111s1 lr111 ;\r 111n;m h;1n lik\· ;irhetsoförmö
gl'n :\\· -.;1rsktlda sk;d k.111 pt·n-.1011-.-.knldscentralen 
dPck lw-.luta att IPruts;l!t111ng(·n i kiga om boende 
lille -.bli tilla111p;1s. 

l \(l_ 12 I<><> \/I')-!) 1 r;iddc 1 kr.dl t l I <><H I Lir .11 IH·hta~aren fåu 
.11ht·i.....l11-...lh·i-..d.1.~1,c1111111g111nl '1t 1d ,,,. 2h~ 2 1t1n1n. l.t~l-11 <>tn utkomst
.. J,\dd 1111 .11hchll1,,1 1n11.111 den lHl .1\· >·hl d.1~.t1 'PIH .n-...,c~ i I ocl-t 2 
1111 1111 11.11 l1\rll11111 -..nl.111 th-11 'tttkd1n11. d1.:1 h-ll· rllcr dt:n skada som 

111c:,•r dctt l111\·11,k1kltt.'..t or»tl;,·11 1tll .trh1·hnlnm1.l.t.'.'1 uppkom. skall 
.nn1 lt111c11 lin den .H\·r-..1.\L'IHk 1ukn r.1kn.1' -....hn111 1dl pension beråt-
11,1.!,.111dc 11.ll \Il\ .d1dpl·ll'lt Hlt"ll l.i-...1-...1.1!!, 

"'t' '.11t \1h Hl 11 I 1..)()(1/)92. \·1d ~ >. t· n111 pt:11...,1on lur arbetstagare 
1 '-•11l\.111g.1 .1rhchl<>1h;ilL111dr11 ~ h . .-\r 2<>d: I 11m .trhetsloshctskas
'"r ~ I). Ila \7. I Plll lnrticl-..pt·n··.ion lnr lrnnl\Ttt·ra1H:r. Ar 29s: L 
11111 hc;1kL111dc 1 undant.1_~ .... bll ·"· garanlt:rat arlwlt: 1 arhctspcnsions
,J,,d1k1 H I. l<><>lf-1711. 

/a ~- (20b llJl))/)(l{l) Det ;\rl1ga beloppet av lö-
11r11 fpr atnstac11de tid ar detsa111111a som det enligt 9 § 
lagen (llll pe11slllll lor ~11 hrtstagarc justerade belopp, 
111111sk1L 111rd lll'l\lpprt ;1\· arhrtstagarnas pcnsionsav
gdt s;\ s\\111;1\·ses1 /':;; '5-7 1no111. lagen 0111 pension för 
;1rhrtst;1g;u-c. lor \·ilkrt p;\ grunth·al a\' arbetstagarens 
;1rhetsl\\rl1alLu1de i gc110111s11i1t har betalats försäk
ringspre111ie enligt denna lag under de kalenderår då 
han i ;1rbrte Stllll a\·seS i de1111;1 lag har rortj;inat minst 
dt·t i 7 s l 1rni111_ 11a1111Hb granslKluppet. 

I Lir ;1rlw1st;1gan-11 111te u11dn 1dgut kalenderår för-
1J;111;1t 111111st det 1 7 s I 11wn1. na11111da gra11sbcloppet. 
uppg;u det ;\rl 1g;1 hrloppet 1 il l s;u11111a belopp som 
na11111d;1 gra1hhr!Ppp. <. )111 arhetst;1gare11 111te har rätt 
till atnst;\nHk ud p;l grullll\·;d ;\\' n;\got a1111at arbets
clln lF111stcllirh;\llamk rlln loretagarverksamhet. 
sk;11l det 1 I 1110111. 11am11da hrluppet utokas med de ar
hl'lslm1J;111strr '>tllll har 111tp11ats for dari a11givna ka
k11der;\r \ldt -.ti111 har hnakn;lts enligt dr till pension 
l·11'1gt bgen 0111 pr11si\ln lur arlwtstagare berättigande 
t 1dn11a och 11wts\·;1rande pensionsgrundande löner. 

l.(inn som ;1rbctstagare11 lnrtpnat innan han fyllde 
2 3 ;1r beaktas endast till den dr! de har fortjiinats un
dn dn blrndn;\r d;\ drn s1ukdn111. det lyte eller den 
skida S\llll utgor den hun1dsaklioa orsaken till arbets· 

. . . "' . -~ 
\ll\\1111;1g;111 har uppko1111111t eller under \·ilket elen 1 h 
I nw111. aYsedda ud a\· 5-W dagar har lopt ut eller un
der de tre kalr11dcdrcn u111nlclhart lore förstnämnda 
~\ r. 

\'id hcr;1k11ingen av det i 1 mom. angivna beloppet 
lor \·ilket i ge1wmsnitt har hetalts lorsakringsprernie. 
beaktas i11te den tid for \·ilken arbetstagaren före pen
sio11sfalkirct har uppburit i 7b s l n\om. lagen °01 

pension lor arbetstagare namnd form<'in som berattI· 
gar t i Il arbctspe11sionsu llagg. 

· d nnJ Um hcrakningen a\' det belopp som avses 1 e 
paragraf swdgas narmarc genom forordning. . 

7 h s. l 28.b.1993/Sbl~) Sk,~l ~i,ll en arbetsiag<:;l~ 
som har uppbunt enligt I och I aSS bcraknad u~v,d __ 
pension senare betalas ny invalidpcnsion eller alder~ 
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Lom pension i kortvariga arbetsförhållanden 1063 Ar 29c 
pension. raknas såsom till JKns1trn hrr;11tigande lon 
även den lon som han skulle ha btt e11'1gt namnda 
stadgandcn. bcraknad enligt drn tid lor 'tiken hand
tcr det han fdlt 23 ;)r har uppburit lnrs11u111nda in\'a
!idpension. 

Om till en arbetstagare Slll11 lur uppburit enligt 7 
och 7a~s faststalld im·alidpcnsion senare skall betalas 
pension p;'i grunda\' s;'\dan ny arhrtsofnrm;1ga som har 
börjat innan t d ;\r har forllut it I r;ln drt <ll l dm tid igarc 
pensionen upphnrdc. eller om pensinn hniljas med 
anledning a\' sarnma sjukdom. h·tr elkr sk1(b som 
den tidigare prnsionrn. bstsulls drn 11\ .1 pensionen 
enligt sanuna grunder som den tidigare pensionen. 

L1sts1;tlls hckffckti,- pension som a\ses 1 ')c S I 
1110111. och som grundar sig p;\ arhcts- eller lJanstdor
hållande eller p;1 forctagan·nk-..amhct. p.1 grunda\' 11y 
arbetsolor111;\ga enligt sa111111a grunder st1n1 den tidiga
re pensionen. beaktas inte det arbets- clkr lJanstdor
håll;111de elkr den f,H-etagarn·rba111hrt -..'1111 har lort
satt eftn det ;llt den tidigare pe11-..1oncn upplwrde s;l
som till pension lwratt1gandc. 

Har arbetstagaren p;l grund a\· arhei...- cl kr t 1;1nste
förhii.llande eller loretagan·nba111l1et hl1,·11 hcra111gad 
till hclcffektiv pension som a\·s,·s i·),·~ I 11wm . he;1k
tas lön som h;111 har fortj;1na1 11111;m 11;1111nd;t arbets- el
ler tja11steforh;1lla11dc clkr lnretagan·crk".1111liet hrn}t
de iille vid avgtirande a\· hu runda lian-.. ;1rlwhlnrlJalhl 
har ovcrstigit det i 7~ I 111<1m. 11an11Hla gr;111-..hclnppe1 

[11 ;irhctstag;tre s11111 h;tr fyllt 55 ;\r athe" dock inte 
ha fön·ar\'at s;\d;tn i -11110111. ;1,·-..cdd r;111 1ill licldkkti\ 
pension p;"1 grn1Hh-;tl ;1\· e11 ;trhcts- rlln 1J.t1htrlorl1:1l
lande genom \'ilkct ;trhcht;tgaren liar "Y""d-..;tth cnlig1 
18§ 3 1110111. S\·sselsa1111111g-..la,grn l275/K/) eller. iLtll 
det ;ir fr;iga 0111 1ugon a1111;111 arhetsgi\'are .111 sLttcn d
ler en krn111111m. enligt motwarandc lorL1r;1ndr (.i.:u
rantcrnt 111/>ctcl. och den pen-..i111hgn11Hl.t1Hk lonen i 
detta arhetslorlullande ar mindre a11 mot...\·;irandc 1011 
som har u1rakna1S p;1 grumh-al ;t\· det 11d1g;irc ;trhc!S
ellcr lJa11stclorh;1llandet. Om ;1rhct-..tag:11T11 1111c har 
förlorat s111 ratt till <lln-..uen,lc 11d p;l gru1Hh·al ;t\' cll 

tidigare arbets- eller 1J;t1htelmli;llb1Hk '1d 1k11 tid
punkt d;1 lian-.. gar;111trr;1dc ;1rhe1e hnq;llk. ;111-..e-.. h:111 
inte \'td 1dL1111p111nge11 ;1\· detta n1<11JH'lll ttll lol1d :l\' det 
garanln;1dc arhclel h.1 lrn lorat -..111 r;111 till .ll1·r"t;lr11dc 
tid fri1n del tidigare ;trhets- eller 1j;1n-..1cln1 lulL111det. 

13cvilps en arhr1-..1ag;1rc -..om Llll 1 dn111.1 l.1g :1\ -..nld 
rehabilite1111g-..pe1rni11g 111\alidp1·1i...1n11 p.1 .\..'.rn11d ;1\· ;11 
betsolornuga -..01n liar hoqat 1n11111 lhl ;11 l'ltc1 det att 
tiden lor hctal11111g ;t\· rcltahi11tn111g-..pe1111111g l,11Ht' u1. 
fastst;tlls lll'11-..101H·n p;1 de gru11dn cnl1:.:1 'tlk;t den 
skulle lt;1 laststallh 0111 arhehnln1111;1g;111 ILllk hnrj;11 
när rchahilitcnng-..hcslutct la1udc-.. 

0111 i11lJa11a11dct ;t\· det 1 7 s I 11111111 ;1\ "'·dd.1 gr;111-..
beloppe1 liar lorl1111dra1 la-.,i...talL111de ;1\· lt,·lclkkt1\· 111-
validprthinn p;l grttnlh al a\· ett ;11hc1-..l<lrl1.t!L111dc -.,n111 
omfattas a\· lagen 0111 IH'11-..11111 lnr :1rlwi...u:.:.1re din l<l
retagan·erk-.,a111hrt som n111Litt;1-.. ,l\ L1g1·11 tlln 1w1i...i(111 
förlanthruk-.;forctagarr <-+<17/hlJ) elkr lagc11 0111 pc11-..1-
on för lorctagare (-fhH/<1!.J). och om den p1·1h1,11hgn111-
dandc lo1H·n clln ;1rlwts1nkom-..1cn 1 1L11111HLt ;1rheh
förhållandc elln lorrt;1g;1n·nk-.,;1mltct p111r:1kn;1d t dl 
årsinkonht m't'r-..t ign tict arl 1ga hcloppt'I :l\ dc11 ln11 
soin avses i 7ai:i I molll. crsath denna nlt'd 11;11111Hla 
lön eller arhetsinko111s1 0111raknad till .1r-..111kon1-..t 
04.10 1994/879) 

8 § har upphavts genom L 20.12.1960/hlJ I. 

9 §. (20.9 J l)/-f//)\)) F!ll' det I tkllll.l hg Stadgad!' 
pcnsionsskyddet sura de 1 2 s a\·sedd;1 pe;1s1on;;rns
talterna, s{1framt de 1d.:e a111wrlunch 11\ cre11skomm1t. 
pJ följande satt 

I) för åldcrspe11s1,111 t1ll ,'11 arhctst:1g;trc s11111 ckn I 
juli l 962 inlc h;1de fdlt 50 :ir "'"'rar' ;1qr pcnsitllh
anstalt, till den del pensionen h;1scrar sig p;1 loncr som 
förljanats före det bkndcr;1r undn 'dket :1rlwtstag;1-
rc11 fyller 55 ;\r. med det lwlopp -;111n 111<1IS\;ll:ir d,·t e11-
lig1 de allmanna ~rundcr st1111 Li-;hullh ,l\ '<11l·i;tl- ,1, li 
halS(l\-;'irdsm i 11 istcr1et hcr;1k 1ude pc11-..1,11b;111-,,·;1 rel _ 
dessutom S\'<lLlr pe1bl<lll-..lor-...1k1111g".111-..1.1ltt"n lllt 1k1 
hdopp av pensionen -..l1111, enligt de g11111dc1 "11n -,,1, 1-
al- och lialsnv;irds111i111stcnc1 li;1r Lht...1.tll1. -...11-..kilt li;11 
o\·crforts p;1 den del ;1\ pc11-..i1111t'11 l,1r 'ilkn1 lll'lhllllh
anstaltcn S\'ar;ir lnr al 1 -..1nd:1 de" ,-.11 tklw-..1.11Hli\..',lie1 
eller f(\r all lll\·idg;1 pcns1ons;111-..1;tl1c1h .11h\·.1r ;1n·i'1 1111 
den del ;t\' pcnsi,rnen som g1 undar -..1g 1u 1,111cr "11n 
lor1jana1s efter del kakndn;lr urnk1 ,i1k,·1 .1rhe1-..1;1:.::1-
rc11 fyller 54 ;)r elln p:l lnn ..,,11n ;1\-..('" 1 /'::. I mn1n: 
( 28_(1_ { l)l) )/')(10) 

2) lor in\-;1lidpc1b11111 '-.lllll hn·d1.1b lllt'd 1t!L11np-
11ing av 7 ~ I 11H1111 tldl lnr )t)/l t)t) ;l\ n1 .11hct"l<hlH'h
pcnsion som hn·il1:1h 111nl 1ilL1111p111ng .I\ IC::. I 111,1111 
i dessa pc11-..io11cr ;ln·11 1nlwgnpct e11 pcn-..1,11bdcl '><llll 
n·l·n1ucll1 lwtal;h 1·1tl1g1 L1gn1 <llll J1t'lhl<lll l,1r :1rhch
t;1gare. och en pe1h1tl11-..dcl -..tl111;1,·-..1·-..1 \.1 '::. -11110111 l.1~ 

gen 0111s10111a11s1w1h1<1n1T1ll h "1n1 nnll11t"ll1 lwL!l.h 
n1ligt 11;11111Hh lag. d(1ck \-;1rkt'11 l,1rl1np11ng cnl1g1 /, s 
l;1gc11 0111 pen-..ion lnr :1rhct...L1g:1rc t'lin 111t'll "1nd .l\· tl '::. 

i 11:111rn,Lt lag dtcr jll'lhl1llH'1l-.. IH'gn11L111llc. 1 lr;1g;1 dill 
;1rhci...lo-..IH'hjH'lhltlllen l1k\·;tl cltn dt'n tidpunkt l,11 
;1rlie1slo-..hctl'l1-.. hoqan so1n ;1\·""' 1 ·l c C::. l.1gt'n 11111 jlt'll
-..inn lor ;1rlwl'>Ltg;irc_ lnret;1g1L1 l11rl111p11ng;1r. -..;1mt IP1 
drn del a\· rclt;1hil1tenng-..pen11111ge11 '<llll 1n11t...\;1r;11 
de11 p;\ o\·:111 11;11n11t -...lit L1-..!'>1;1lld;1 lkk11 ;1\ den mnl 
till;u11pni11g av 7's I n111m. hnil1<1dt' 1n,·.tl1dpen-..1111H·11. 
""arar c11h;1rl den jlt'lh1<11h;1n-..1;tl1 1111 '·''" ,-crk-..;1111-
ltet-..kffts arlwhtag;11t'11 !torde d:i h.111 :1dr,1g -..1g -..111k
dom. lv1c eller -..k:1d;1 "11111 :1'·"·" 1 7 s I 111<1111 . cllt'r d.1 
lt;111 hl;·v ;irlwl'>l1h elk1_ 11111 lt.111 d:l 1111« l.111.~rc -..1,1d 1 
clt ;1rhchl11rlulbndt' '><lfll n111l.111;1-.. ;1\ d1·1111;1 hg. dn1 
jH'll'>IOlhan-.,t;tll 1111 \;Il'> \Trk-..;111il1ehk1t'I" li.111 't'll:i"I 
liar liort () l 2 I qq )/I t)/0 l 

)) loro\·1ig;1 ;1ldn"-.111\;tl1d- ,1,·lt .11lh·1,1,,,lt1·1,p1·11 
'>l!llHT. llletl lllldanu:.: ;I\ lwlnpp 'tllll ... k.ill h«t.1Lt-.. 1'11 
ligt I 2s I 11w111 2 p1111k1t"11 l.1g«11 <1111 1)(·11-..11111 1,11 .11 
hci...1ag;1rc och enligt L1C::. 2 11111111 2 111111k11·n l.1.~n1 ,1111 
-.,jo111;111-..pe11-..i1111cr_ IPr de de Lir ,1\ p«11'" 111,·11 llt'li 1 ,._ 
li;1hili1rr111g-..pe11n111ge11 -..,1111 n\·n-..11g"1 li1·l,1p111·11 ,·11-
l1g1 I och 2 pt111k11·1i. J,ir L1111il1q1r11"11\11 1111 d,·l11d,
pr11-..ion -..;11111 lor -..;1d.111;1 111nh\·;1r;1nd" 111·11,1<'ll<T "' 11 
delar;!\' pen'>IOIHT 1·1il1g1 111in11111pelhl<llh'-k\tltkl -...1111 
lwtahs c1tl1gt lagen ,1111 pr1i...1<111 lnr .1il1<'hl.1g:1r,· <lt 11 
lor 11H1t-..\·ar;111tlc 1 );1s -1 1110111 Ltgn1 11111 >J<lllLllhJ1t'll
"'011rr ;1Y-..nld;1 p<'n>1<11i...dchr -..,1111 ht'l.tl.h ,·1111.gt 
11a11111d;1 L1g -..a111t lnr k<hli1adn lnr d«11 .tlli1i;11111.1 lll1 -
andringcn 1 grt111drrn;1 1,1r lwr;1k11111.~ ,t\ jH'll"i<llh.111-
S\-;1rct och l!ir 11nTln11ng.1r -.,0111 .1\·-.,r-.. r I pu11k11·11 l1k
-..0111 ;I\'Cll l<ll fll'lhl<lll'>"k\·dd'l t'llir;tl,·11> "''"lll;ilkl 
-;\·;1r:tr 1w1i...11111<,;Ithtaltn1u 1ill-..:111111i;11h lllt'll ,k pnh1-
01isa11-.,ulter sorn hnlrt\'lT i lagen 0111 p1·11'>1<'n lor .11-
lwtstagarc 11a11111J n'fk-.,;unhct och "l'rnu11"1w1h1<lth
kassa11. -..a s11111 l ls l 11wm.-+ och 5 pu11kte11 l.1ge11 0111 
jll'llSton lor arhct<,1agare stadgar: sa11ll 1) 12. ! lJl) )/ 

!078) 
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4) ..,k;dl p.1 dn111a lag grundad 1w11s1011, lor \'ilken 
'' .1 l·llrr llrrl· pr1h1t1lb<llhialtn ..,,·ara. 111i11skas i r11lig
IH·t 111nl ~ ~ l llltllll hgr11 t1111 pn1-.io11 lor arhetstaga
rt-. lllrdrl.1.., 11111bh.11111.gl·11 111dLt11 pr11c,H111-.a11st;dtn11a i 
pn>port1tl11 1ill tk ll\·11 ... 1011..,tkLtr. lor \'ilk1 de ;111c,,·;ira. 

l\·11..,1Plh'-h.' dd..,tTlll r;dr11 ut Ltrdar nd lwlHw 11ar-
111,1n- ;111,·1..,11111g;1r ht'I r;tl L111dr ;llh\·;1righrtr1h lonkl-
11111g tith ·'' gtir ... ;1kr11. 1Ltll 111t·11111gc,c,kilF1k11ghr1rr 
11ppktll!lll1;1 111t·ll.111 pt·11..,1011..,;111..,Ltltcr11;1 

t I t2l'l<>\iltl;·~11.1.ld,·1k1.d1111')'1.J \.1~1·111tll.1111p.1,,1\.,·11p.1 

--.hi.111.1 l.1111dv~ 1 1 n ... 11•11t·1 d.11 pn1,lt\lhi.dk1 11.11 1n11.dl.1t 111n.111 den 
ll.i.Jik I k1.dt 

!'t· 111nl1 ! ..... ·;11 .11 .1\._,1·dd.1 l1ll h1·k1 1,l.trhk .t\ l.11111l1cpn1 .... !l11h·1 lit '1 
..... •1n lr1t.:11r--. 11.1r 1k11ru l.H! 11.1tln 1 l,1.tl1 .11t\.111d ... lnr h;,,,111.ukr ,,,111.1\·. 
,,-, 1 l 2 ~ I 111 .. rn ·t 111111kk11 l.q .. .:,t·n t11n 111·1t--.ll11t 11\f .Hhcht.1g..11t.· 

..._,. 1 tll11 pt.·11,11111 lnr ,lfhct-.1.1g.1n· ~ 11.. :\r 1.l)a_ 

t) a ~. 1 _:;-; n I qq \/llKll) \·,id ..,0111 1 I Lis 2 och 
11Jti111. tll h I \ h ~ ·l 111u111 L1gr11 0111 pr11 .... 1011 lor arhet-.
t.1g;1rl· '>t.nlg.1-.. ti111 1w1h101h;111 ... 1;dtrr '>t>lll hnlnvrr 
'nk .... 1111'1t·t t·11'1gt dt·11 1i;11111HL1 Ltgr11 . ..,k,dl p;1 1110t-.\'<1-
r.111dr c,;1tt till.1111p;1.., p.\ dr pr11..,1p1i...;11h1;dtrr -.om ;l\·-.r-. 
I _!. ~ 

10 q . . \rht'h).'.l\;trl' ;1r ... hld1g ;llt nL1gµ,;1 ll1rs;1k-
r111,!.',"PrL·1111r. '-lllll 1u I r;1111 ... talln111g a,· ,.ctlrrhl1randc 
.11hc1..,pr1h1t>1i...k.1-.. ... ;1 din 1 .!.~ .lY'>nld ;1n11;111 pr1b1011-
..,,1n-..ult Li...ht.dlt·.., ,1\ "llL l;d- t>ch h;d-.(l\·ard .... n1i11i-.trnl'I 
j,,r ;db ;1rhL·t..,g1' .11T p;\ -..;1111111;1 tllllr;\tk till -.<1111111;1 pro
LL'lltt;d ;1\· dr ltllll'r. '>tllll ;1rhrhgi,·a1T11 uthctabt till 
... 111.1 1 ;1rht·hl,irh.1IL1ndr '>L\r11dr ;1rhrht<1garr p<l ar
lwt'>tllllr;1dr. '-tllll lwr tdl dr1111a bg.., tilla111p11i11g-.0111-
r.1tk. I Lin 1d hc1h.t;1-. lil,,·;d IL kl· ll111. "lllll utbnalah till 
lu11kt101ur din till a111i;1n 1 Is 2 1110111. din i >sa\·
... rdd ;1rhrt...t;1g,1n- ( 2ll. 12. I l)N)/(ll) I) 

l·or-.;1kn111->Pn·1111rprncr11tl·11 '>kall la-.tstallas s;\, all 
dr11 111cd hd1l·h;1lkt ko11-.1;111t prnl'l'nttal 1m·d hraktan
dr av drn .... 11111ohka ra11trlotrn tlrh andra lorsakri11gs
lt'k111..,ka ti111..,t;1mltglwtn kan ;111t;tga-. g1\'a en avk1-.1-
111ng. -.0111 ltir ... Ln lor tack;111dc ;\\'dr lr;11111ida utgifter. 
'dh.;1 itJrtir .... 1k,1.., ,t\ ;111ord11a11dt·t ;\\· pl·11-.1011"-.kyddct. 
lih.\·;tl -.;\, .1tt dr11 dela\' IHTlll1r111ko11btcn, son1 crfor
dr.1" lor 1 LJ::: I llltllll. > punkten avsedda utgiltn samt 
ltir ,tlldr;t ltlrlltl)lllngar. Sllltl .... kola foretagas llll'll S!Od 
,,,. L)~ l;1,gl·11 tin1 pn1-.1011 lor arhl'htagarc. ni;\ indrivas 
1,,1-....t d;\ ..,;\d,111;1 utgdtn lorLdla 1ill lwul11111g. (I <i.12. 
j L)(1(1/(l4l)) 

lk 111rdrl ..,,,111 lwlw,·-. lor t;1ckandr ;t\' de framtida 
utgdtcr 'dka .\s;1mkas grnom ano1 d11amlet av det prn
... 1011-.sknld ..,0111 ;tY"l''- 1 2 11H1111 .. skall arbctspc11sions
k1-.-.a11 e11ligt a\· Stletal- och h;d-.ov;\rds111i11istnil'l fast
..,t;tlld;i !.',rt1;1drr bokfora s;bo111 a11svarsskuld. 0111fat
undr a~rn 1 l)::: I 1110111. 3 punkten avsrdda utgiltcr 1 
den 111;111 s;\dana kassans inkomsler so111 inte skall an
,·;111das lor a1111;1t ;111dam;\I rorsbr llll lackning <l\' 
1i;1111nda u1g1ltn ( 17.3. llJL)S/NI) 

I !ar arbetsg1Yare11 lorsumm;ll att crla!.',!.',<l en lorsak
nngsprcmte ~Lllll ;1,·scs i denna lag och r~1~tar h;m inte. 
'-l'll<lll h;m uppm;111ats dartili. Siil forsUlllllldse inOlll 
t'll a\' arhctspni:-;1011skassan loreskri\'en skalig tid, kan 
kass;111 p;1 h;h1s ;1Y 111lu1111ad utredning eller. om <\dan 
... aknas. enligt uppskattning pMnrn arbetsgivaren en 
forsakringsprcrrnc som förhoits till hogst det dubbla 
lwloppet. forsaknngspremie for dock inte pi1forasfor 
,\ll!l;ln tid an ror det lopande kalcncler;\rct och de lem 
IPrcgaende kakndcrarcn. En lorsakringsprcmie som 
p;dorts a,· arbehpcnsionskassan jarnte en p;l. premien 
lor tiden ltir bctalningsdröjsm;\l bcraknad ;l.rlig drojs
malsranta enligt den räntefot som avses i +~ 3 rnorn. 

L om pension i kortvariga arbetsförhållanden 

rantelagrn lar utsoka-. u1an dtim din utslag på det sätt 
'>Olll stadgas 1 hge11 0111 imln,·ning ;1v skatter och av
gdtn 1 u1 ... okni11gsqg ( )117/61) ( 1.) IL)l)')/314) 

:\ ,. n1 ;1rhctspc11-.1011sk;h'><t b-.htalld lorsäkrings
p1Tlllll' och lor..,;1kn11gc,p1T1111l'. lr;111 ,·;1rs erläggande 
pt·nsion-.sh·dd'-LTllt r;1 k11 hel n;ll l'll ;irhctsgivare, an
..,r.., ,-id 1ilh111p11111g ;1\· '5. 7 och /;is~ -.asom erlagda 
lor..,akn11g..,p1T11m-r :\ n·11 s;1tL111 1 l'l l arhctslorhållande 
..,(1111 lallrr u11dn dr1111a hg i11q;111ad 1011 lor vilken ar
hrtc,1•1\·;1rc11 1111r L111"rl' k;111 ;daggas att betala försäk
r111g~p1T1111r ..,k;ill ,·1StilL1111p1111;_~ ;1\' ·). 7 och 7a§§ be
akta-. '>t1111 n111 ltir..,;1kri11g..,prl·1111r hadr erlagts, på vill
kor att lwtr;tll;111dr lo11r11s bl'iPpp lorrll''> intyg av skat
lrllt\'1Hl1!.',hrt cl kr a11na11 da1111nl j<ll1llorlx1r tillforlitlio 

. ' b 
11tred11i11g ( 14. lll. ll)LH/H/l)) 

:\r arbrhgi,·arrn rtt c,a11tlund elln rn sammanslu1-
11i11g. lor qr-. lmpl1ktrlc,rr drLtg;trr eller holagsman 
... var;tr s;\'>0111 fpr egr11 ... kuld. nu mrd stod av denna lag 
ra..,htalld avgdt j<llllll' pa dm \·1d drojsrn;il med betal-
11i11gen hnak11ad ranta 11hok1s hos ddagarcn eller bo
Ltg-.m;11111r11 p;1 '>;lt t (l\·;111 1 4 1110111 ar c,t;1dgal. (18.6. 
1 l)/ l/)(l I och l 4 .·11ll/2127'5) 

t l. l l'l<l°)/\14 11.1d.k i k1.tl1 I i i<>q-, I'.\ l'"'lllln '«>lll ar förse-
11.1dc 11.u l.lgt·11 11.1dt.·1 1 k1.1lt 1ill.1111p.1-.. de -..1.ulg.t11d .. :n ..,lHll !?,<tilde vid 
1k1.tl111.1<l.11hkt I 1,·1111.1 l.1;: k.111 d,,, k 1tll.11111>«'. "111 tk11 kdcr till en 
\111d11g.uc drl\l"'ll1.\l-..1ul1'l1d .11\ dc11 lhli.~.11t· l.1gc11 

"ul 1.d1111111 ... 1cr1t·1 heter uu1nt.·1.1 "'I'~ ul- 1\l h lt.tl ... P\·.Hd .... rninistcriet. 
'-i\· i· om pethttlll lor .nlwl ... Llg~1rc 1 ktl11\·.1nga arhet:-.forhållanden 

~ 1 . .-\r 2<1d: l t>tn pt·11,ion lnr arhrh1.1g;in- ~ 4 1110111 ~-Ar 29a; Rän
trL. L1 4 lh: 'ik;i11rlT ,,,Ji .[il'. l'r )4 •11h >>. 

I I mt1111 ,l\·-...nld p1t.·1nu·prt'\ ,·nt p.l .11hc1-...p111r.lt.k11. 'llll\ hor till 
tk11n.1 b;:, Hll.1111p11111;:"'111r.\\k .. ir 21 .~ .n dr dtn .lr l <llJ) u1be1alda 
lnnn 'tll1l .1\·-...t·.., 1 -....tgd.1 111Pllll"rtl .._,H\1h 2. 12.. I l)l) ~/I 112. 

IOa ~- ( 14 i2 lll82/ll27l Drn i llls I nwm.avsed
da lorsakringsprc1111cpron·ntc11 h.;111 hststallas till ett 
111indre procentt;tl a\· lonrrn;1 for de arhrtstagare som 
,·id utg;\ngrn ;1\· 1fr;1g;1,·ara11dc k1k11drdr ;1r yngre än 
24 ;\r 

1\rhcls"i,·an-n ar ..,kddi!.! ;ttl 1 s;1mh;111d med betal-
0 ' ~· 

11inorn ;l\· forsakri11ospre111ie11 Lt11111a hclwvliga upp-
gift~r for utredande ~t\' den lorsakradcs ;\ldeL Har ar
betsgivaren fprsu111111at drtta. k;m arhrtspens1onskas· 
san hcstamma att lorsakri11gsprrn1ic11 skall betalas en
ligt den lors;1kri11gsprri111rprt1lTnt som fastställts for 
;1rlw1sta!.',are Stllll h·llt 24 ;h 

I O h ~- ( l 8. + l ll8ti/ 284) I Lir ;11 hrtsgi,·are anordnat 
pe11sio11s-;kydckt li1r sina ;trhctstagare i enlighet med 
lagen om pension lor arhetc,tagarc. lastan stadganden.a 
i denna hg borde h;1 tillampah p;\ arbetet. skall pens1· 
ons;irr;m"e111;lll"L'l rattas raknat lr;)n in!_!;\n!!en av ka· 

0 0 • • .. l 
kndedret Inre det ;\r under ,·ilkn peföionsansta ten 
medcklat arhetsgi,·aren rattelsen Forsa kring enligt _la· 
gen Plll jll'lbion ft1r ;irhetstagarc for tid forc denna ud
punkt lorhlir 1 kr;dt. Prnsio1H·11 enligt clrnna lag ersat
tcr lib·;tl pcnsilin enligt 111111i111i,·illkt11Tn i lagen oni 
pension fpr arlwtstagare. Pr1hionsr;1ter sPm utbetalts 
enli<1 t 111i11irni,·illkn1-r11 i Li''t'll 0111 1w11sion för arbets· n 0 

tagare sktll ;111ses som delhrt;1lningar av pensionen .. 
'l. IK.4 l\Jtlt>/2K41r.1ddc i kr.111 t.'l.l<ll't>. n1·11 g.dln.l\'CO pcn,i· 

tnl ...... k\'dd "l'tll h.1r .11h1rdn.1ts lon: b\!t.'ll" 1kr.tlttr.uL~11dt: 

I Oc ~- (28 b l lJl)J/560) .-\rhetstagarnas pensi1~
1,1J: 

avgift utgor en s;1dan andd ;l\· de i tns l rno111. a\st: . 
da lönerna Slllll ar lika stor stllll den pcnsiunsavgifts 

· 11. l l ) l · l I en orn procent um \'t 1'Cn stat gas 1 _ )S 11wn1. ag 
pension lor arbetstagare. . I 

.-\rhetsoi,·aren innckiller i sa111ha11d rnrd lonebet<i · 
. "' ·1· I l inon1 n1ngen arbetstagarnas 1wnstllllSa\·g1 t pa 10s 1t 

anstallda arbetstagares lön StHll a\'SCS i l 1110111. 
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' f'om pension för arbetstaoarc i kortvari~a arbetsförhollanden b ~) 
1065 Ar 29d 

Arbetsgivaren S\'arar infor pcnsH11i:;a11staltc11 a\Tll 
för arbetstagarnas pcnsionsa\·gift. 

J I §. (22. l l. l <..J6J/52ö) Arbctsprns1011skassas till
gångar skola i första hand placeras !nr prnduktiYa ;rn
dam<'ll p;'\. vcdcrhorandc arhctsnrnr;1dc. fdn arhcts
pcnsionskassa m;'\. dock till statrn be\lljas L)n utan ut
redning av andam;\lct llir dess am-;111d111ng. 

Placeringar skall gliras s;) all de tn·gg;lr s;ikcrhct. 
avkastning och lik\·iditct s;mll ;Il' hrnpligt din-rsilicra
de och har hunplig spridning. I Llr\ld sLdl 1 tilh111pli
ga delar g;dla 10 kap. 3 ~ lagen nrn lors;1knngshnL1g 
(I 062/7l)). ( I 7. 3. J llll 5/3ll I ) 

Soci;tl- och halsm·;\rds111i111stnirt 111nldcLtr l(irc
skriftcr om till;unp11i11gcn ;t\' 2 llHllll l 17 ) l lll))/ )tJ I) 

Se L tHn for,akring,hobg I ll:). I !:i 3<1. 111 l 1Hn !'""''"" 1111 '11· 

bctstag;u·.- ~ I 3. Ar 2<>a. 

Ila~- (l7.3.llN5/NI) hir uppg(n;rndr ;1\· llir
säkringstckniska hcrakningar <lrh u1rcd11i11gar skall 
arbetspc11sio11skassa11 ha en ft1rs;1k1111g-.111a te 111;111 kn. 

0111 fors;1krings111atn1ut1kcrn-. uppgdtcr nd1 hciw
righctsvi 11 kor gal kr p;1 11Hlls\·;1ra11dc -.;ll l I H kap. H ~ l;1-
gen 0111 I iirsakri ngshnbg. 

Kassan skall gora c11 ;111111ala11 till -.ncul- nrh ktlsn
vårdsministcrict 11ar c11 flirs;1krin~"111;Hc111;H1kn har 
anställts ncli nar dc1111c har ;l\·g;\lt · 

L 17.3.l<>l)')/\<ll 11.1ddc 1 k1.1lt I -1 l<l•li \il•ch1•c11,11111,l-:1".111 
skall uhc en 1 dn11i.1 I.te_ ;l\·-..ctld l11r.....dd111~-..11utt·111.1t1kt·1 1111,111 ett .ll 

från bt.:ct" 1k1.tl111.1d.111;k 

12' s. (I-+ I O. J l)l)-f/:-\7ll) N;1r de ln11n "n111 ut~<ll 
grund for pc11sio11cr11a 1ustcra-. s;°\ '>llill ;1\-.c-, 1 lls lagc11 
om pc11sio11 for arhci-.ug:trc. skall de 1 ·) s. ·:;d s 2 1110111 
och 7 ~i 111;1rklKlopp Lht-.1alld;1 gr;11lSn1u I lir lnncnu 
och pe11sio11crna 1111dng;\ 11Hll:--\·ar;111dc Jllslning c11-
ligt vad social- och h;tl..,m·;1rds1111111-.tcnl·t hc-.luLir. 

Se anm. nd ~ h. 

Se Soc~1h ang. lod1up1ing av n''·• 1 I.igen tllll pc11-..1nn fn1 ;11 hct-..

Iagarc i l-1111,-.11 iga ;1 rhchl<11 h.'tlla11dc11 ,1,1d~.1tk g1 .111,lwl11pp 
30.11.l<><>h/)<)2 1111dct I::'>. 

13 ~- (I {1. Il. l l}(1(1/(1-f()) .-\rhchL1g;1rc nrh lnr
månstagarr g;1 lorl11stig;1 <.,111 ratt till 1 c11l1glic1 111nl 
denna lag utg;h'IHk 1w11s101isra1. -.0111 lk icke h-11 1110111 
tre år riter utg;\11gr11 ;l\ drt kdcndn;\r. under 'ilkr1 
den forlall it t il I heta I 11i11g 

14 s. Nar111arc lorc-..knlJn ;111g:1r11dc \nk-..1;dl1g
heten och 1ilL1111p11111gr11 ;1\ dl'1111;1 Ltg utLmb-. gl'IHllll 
förordning 

Ser 0111 pt.'11:-.ltHI Ini .11h .. ·1-..1.1g.11t.· 1 ktlll\.tll)..!.1 .11hc1 ... ltll'1.tlla11-
den, Ar 2<>d. 

15 ~- lk1111;1 L1g tradn 1 kr;dt drn I ptl1 lllh2. lr;l11 
vilken tidpunkt r;tlrn;11 ;1rlict\~l\;1rc hor nhgg;t 1 den
na lag stadgad lors;1kri11g..,pn·1111c 

Pensio11s..,kyddscc11t r;tlcn och ;11 hct-.pc1isio1hka-..
:orna skola i god 1id, 11111:111 hgc11tr;1dn1 kr;d1. \·1duga 
atgärdn lor dc<.,s \·nl,-,1.dl1~lic1 f...:o..,t11;1dn. "n111 h;in
g~nom ;\sa111kas pl'lisio11-..-.l~\ddscn1tr;tlcn. ;1gn dc111u 
ratt att upph;1r;1 ;1\· arhchjll'lls1011-.k:h..,nrn:1 

F om pension för arbetstagare 
kort variga arhet sforh ål !anden 
23.2.1962/184 

de ~å forc~lra~11111g ;tv 1111111' .. tcr11 l11r IJ;tndlage.1111h.'.. .1\· .trc1Hkn. h1,r;111-

ltll soc1alm111h1t·nch ,..,., k .... unht·t...tHllr.ldc -..1.1d12 ..... 11a·d ... 111d ~n· l.1-

gen den 9 fehn1a11 lt.)()2 0111 pni...11111 !nr .uhch1.1.~:11c 1 k11fl\·.u1g.1 .1r-

etsförh:\lla11dcn ( I H/<>2 J· · 

l §. I dc1uu lnrnrdn111.~ ,l\·,c-.. 

I) 111ed pens1<.H1...;L\gc11 1~1gcn 0111 pl'lblt.'Il !tir .nh1.·t:--1:1~;Ht' 1 kort\·:1-
111'.I .1rhctsforh:1ll.111dc11: 

, 2) 1ncd forsakr.1d s;1d.111 ;Hhctsta~.uc. -..,nn h~11 l1'f'...:1k1.i... rnlt1•1 
pcnstnnslag(:n: t'<.:h ' ...... 

3) med f<>h•lkntH>\r so\dan1 kakndn.\r. lltHkr ,-tlkrt l«l'<1kr<1d 1 
ll<'l1'1<ltlslagcn u11d.-1:,1;tllda a1hr1stnrh.1llandcn l«11p11.11 111111'! 1 5 ~ 
jh'lblOJlSlagcn <.\(,Hig:tl tlCh cnhgt 12 ~ ';1111111.1 l.tg lll:--ICI.ll ~1.111-..hdtlpp 
I IK (> 1<>71/515) 

l )111hc:snrjcs ;111nnl11a11dct ;n· i pt:tb11u1,f:t_~c11 ..... udg.tt prn ... 11111-..

... i.:~·dd lll<Hn n:)gnt ;nhchtHnr.\dc a\· ann.tn 1wn .... tt'l1".llhl.d1 .111 .1rhct...

pcn,H1nska~:-.a. _L!.tllcr darn111 1 ttlLnnpli.l!a dcl.11. \.11..I 1 lk1111.1 !tll1l1d-

11111g :1r ... 1:1dg.t1 n1n .1rhchpcn,1t11hk;1v ...... 1 
2 s lur 11ppl>:l\.h gc11n111 I' (>.5. t <l//135<>. 
) ~. :\rhct....g1,·.1rr .... k.tll ... cn.i...t den 2\) ,·.n1c 11u1ud till .uht'l'l'c11-

"1t1n ... k.1-..-..;111 p.l .1\· dc1111;1 hc .... 1.1m1 ... alt nl.tt!,l!·l lt'l'.1k1111.t.:"Jllt·1111c !t11 tk 
l1H1cr h.1n utlw1al.H u11dc.-r c.lc11 ltHCt!)cntk nun.1dt'll 

:\1ht"hg1,·:1rr ... k.dl 111n111 den 1 I ;lhHH ..,t.td,t!.tdc riden .1n·n 1t1! .... 1.1ll.1 
.11 hci....1w11,h111,J.i.a..., ..... u1 rcd1 )\'hlllll.l!. p.l .1\· f'Cll"h 11i...-..k ,·dd"t cnl 1 .1k11 

J.1,ht.tlld ltL111kc11 
:\1 hchfh'lhh'll"k.i... .... 111 111.1 p.t .llhnk.111 hc\ il).l .11 ht·ht.:n .llc 1 .111 .lll 

p.1 ,,,. k ......... 1n lw-..1.1111d.1 nllkt'f rr l.1gg.1 lt11 .... d'"1111~.>i''t·11111·11 i'l li .t\',t!l\".t 

1cdtn·i...n111g p.\ andr.1 tHkr an 1 I tKh 2 11tt1111 .11 .... 1.1d~.11 

l'c11-..h 111-.. .... kydd ... c.·cnt r;tlr 11 .... k.dl. d 1t·1 .lit 11.1,·.1 1.l\l~1t11 t 11h·d .ll ht·i ..... 
pclhHlll,k.h ... :llt. nd lwhnv g1\·;1 ;tll111.1n1u .tll\"l"lllll_t.:.U tl.1t11m. lit1111 

.... 1:1dg;111dcn~t 1 I <'t. h ) llhH11 -..k(d.1 11llamp.t ... 
~ ~- (/ 11 111/'i/K~'>l 1'.-11,1<111"k'"ld""1111.1k11 ,k_,JI I"' hcr.:.11.111 

,1\· f(,r .... 1krad ,J.:.nftlignt <kl~1,·;1 lh'lhllll del 1.unl1k1 \) !:: l.1t:(ll ti111 1h·11-

....1t111 !t'I ;11 lwt-..l:IJ.!,.ll ., •. 111dradc ... a111111a11l.1gd.1 ll)t1chcl1'l'l1· f1l1 \'lll.:cl 1111 · 

.... d.:.nng-..p1t.·1111cr p.l g1uttd .n· li.111' adwt-..lllrlull.uhkn 111lw1.tl.1t... till 

.u hc1,pc11'1t ,11,iz.1, .... 111 
'l ~ 11.11 11pph.n·h ~c11n111 I rn Il. I <1<1 \/I <>5H 
'la s. ( \ll 12 l<l<>'i/7 ltl) \'1d 111r;1k111111.: .n· l.111~.l.-11 .n 11.l'I'""'''' 

.1!l-..t'' 1 k.tlcndn 11u11.1d 1111.~;\ hl d.1g.u h:.1k11dc111Urt.hlct 11.t .... l.11H!.d ut 
1.111111.1 ....... 1lu11d.1 .• 111 tkn ... 1~1.1 d.1g_c;11 nl.l11.hk1111t h 11111lt·1 ... k111u; .1\cll 

dc11 11.1 ... t...1,t;t d:1gc11 1 khrt1:1n .111'c' 'tllll den h\ d.1t:n1 1 11t.l!i.1dn1 

I .10,e.dcn ,,,. 11d ... pn 1tHI 't'lll ;1ng1\·c-.. 1 111.111.1tk1 1111.1k11.1 ........ llund.1. :tfl 

de d.111111g_.h·11dc d.1g.1111.1 .... ;t11l:d d1ndn;1 ... 111cd t1cll1t1 

h S. ( hl 1.2. ll)tJ \/(O')Kl \"1d lw ... 1.1111111.111dc ;I\· dt·I 1 ~.1~ I 1110111 

pc11 ... 1on ... l.1gt·11 ·''"'nid.1 '1dt1pp .1\· pc11-..1t111 ... 1.1~.llt"lt-.. lnn. l1lt nll.:t·I ft11-

.... tk1111_1,~'Ptcn11<· 1 gn11Hn .... 111t1 c1l.1gh. d1ndn.l ... tkl .... 1111n1.111l.1gd.1 hc· 

l1,ppt·1 ;l\· tk lt11u·1 ... 11111 lcg;ll 1111 grund lnr de ltll 1 11.111111tl.1 llhHnc111 

,l\·,cdd.1 ltH ..... d,1111g ... :l1cn c1l.1g_d.1 hu ... ak1111_1,,.:...1unn1n11.1. ,dk.1 Inner 
jll'tc1.1i... 1 c11l1g_l1t·1 111t·d q~ l.1gc11 n111 pcn'hlfl l11J .11ht·i...1.1~.11c 1ldt 

11111i...k.1h 111cc.I hdt'fljlt'I ;t\· :11 hci...1.1g.1111.1 ... 1w11'1t'lh .. t\ _l!tlt p.l dt'l .... lll 

...,1\111 _,, .... { .... I I~ .,_, Hhllll I .... 1111111.1 l.1~. llll'tl .1111.1k1 lll•'h\ .ll.llltk ft\f · 

... ;1k11ng .... H :\v del lt,r,.1fi:r111g ... :lr. unckr qfkcl tkn 'l11kd11111. del luc 
l·lln den k1t'f1P''k.1d.1 .... lllll ;11 den liun1tf .... 1klig.t tlf.....,1kc11 11ll 111\·.tl1d1-
lt'ln1. h:u 11pplzt,11111111. hc.tl\1.1 ... likLtl c11d.1 ... t dn1 dcJ ,~1111 l1.1r 11111111111 

11111.111 -..p1kd1111H·11. h kl eller k1t'Pf'''k.1tl.111 11ppl.:n111 P.l l11tlhV.tl.t111k 

..... 111 lw.1k1.i.... tHll 11111 ,111t1 lntq.111.tr... l1n1· ldld.1 2. ~ .11 11lfc ... k.11l l1t·.1k1.1 ... 

\ hl l.t-..r...t.dl.111tk .1\· Jll"lh1t111 .IV del l111 .... 1k1111_L!'.lr 1111d1·1 \·dk1·t den 
1111 .... 11.:1.tdc !dit 2. ~ .l1 c11d.1 ... 1 d1·11 1ft.I 1111dc1 \'llkcn tkfl l1t1..,.1k1.1tk 11.11 

11111111.\lt .... 1~d.t .lld«1 \1 (q(,.2_ lw.dd.1 ... !111.~ ... 1 't1111 cl! Juk1 .lr 

J 1.111 .llll.tkl !tH,,dd1t1~.:,.lt .1\·d1;1, I.det l/2ll4 j,,f \.lfJ( ...... hl.111 d.1~; 

Ini nlkc11 dc11 f111 ..... tl-..1.11k 1111dn tlt-11 11d ... .i111 ... k.dl hc.1k1.1 ... 1·111!1;1 l 

11111111 t·1i!.lll11 1 i·.t~ -l 11l1llll pc11...,11111 ... l.1.L!t'J1.l\'nld j,1r111.\11 '11111 hc1.11 

11~!·" 1dl .11hchpc11-..11111 ... 1dl.1gg 

7 ~. < ll 12. Jl),'-\>111 \I) lf.11 .11hct...~l\.11t· 1,,, .... 11111111.11 iJ,111t1111 n1 

'1~:1 lll ~I llhHll pt·11,1t111 ... l.1~:c11 .ll1g_g.111tk -..k,ld1l'..h1 I .111 1·rl.1t:,t.:.t 1111 

.... 1k1111g'jHn111t·. 11.11 .11lwt...pc11 .... 1111i...k.i... .... 111 1.111 .111 11J pr,·1111l·11 l\11 

dt1'l'l1l:li-..11dc1111pph.11.1n1.trl1g1.u11.11.1k11.1d nd1.l'..t lk111.1111cpr111t·111 

... 11111 .t\·-..('-.. I ·1 l11tlf11 11.111111d.1 p.11.1g_1.lf 

H ~ t 1 ·; (l I \.J0()/'>4 \ J f11v.dulpc11 ... 1n11c11 k.111 111111-..k.1 .... 11111 .11 li1·t... 

1.q._:.11c11 11pp-...1d1r_ffl 11.11 L\ll.11 ... 111 :ulll·hpf,11111.1.i.:.1 

.·\11111. '>i11hl:11h.:.111dc1 1 I l'l.h l<Jl)()/)~ I hdn 
lk11n.1l<11111d11111\!11.ttlt-1 1 Id.dl den I pd1 Jl)t)t\ ,,l /1 dt"11 tdl.111111.1-.. 

dill l111111.\11,f.tt.11t'll 11.11 .1\·l1d11 ... nl.111 lnHnd11111gn1 li.u 11.111 1 k1.tf1 

q ~ lt.11 11ppli.l\·h ~!t"fllllll I· l_t.) 7 147h/hfl/ 
10 S. I )tl I..!. Jt>q )/lfl ),")) l h11 c11 .11hci...1.1g.111· ... 1111111d11!_.1rc 'l.lll 1 

.11lici...f111l1.lll.t11dc ... 1111111111!.111.t-.. .I\' pc11 ... 1011 ... l.t_t1-t·11 ... ur 1 .11ht"t ... l111l1.ll 

l.111dc p.l \"ill·xl l.tl.!1·11 11111 fh'lhhlll lt11 .1rlw1 ... 1.1g.111· l.1:..:,n1 11111 p1·11-..11111 

l1lf \"l ........ 1 l.:1111 .... 111.11n tlt li 1nl.ddtH\'I I .t1lh·hl1\lli.1ll.111tk ·flpl_1S >' cllc1 

l.1,1 ... ~c11 tllll "l11111.111-..pc11,1t111t·1 (i..!.l.H.1} 1ill.1111p.1 .... clk1 .11 l,11 ..... 1h1.1d 1·11· 
l1L!l l.t.L!Cll tllll jlCl1'1t111 ftll l.1111!1111k-..!111t·l;tg.111· 1--H1/f(1d 1·Jk1 i.il'.,1·1111111 

fh·11,1t111 l111 li11t·Ltl!.lfl" t4fh')/(1l)). nll.lllcr li.111 c11 l1il 1 11·\ 11111h\.11.u1dt· 

den pn1,h111 ... 1.111 'tltll h.1111111\·.11\".ll c11l1g1 p\·1t-..1111i...l.1(t'IJ I 11\fil.~I .t!.tl 
In .llll!.ln1dc lid11t·,· 1 1ill.1111pl1.L!.1 dcl.11 \".itl -..,1111-..1.1,k.1,1 .-...::. \,q111d 

11111.L!t'll tllll pni-..11111 lnr ;11lichl.1g.11c 

,t. I· om pc11 ... 1n11 ft1r arhcl..,t;1garc ~ H .. \r .24h 
I I ~. t H' 1.2. l.1Jt1h/<,·L?.) f>n1,1n1i....111 .... t1k.111 .... k.dl t:,ir.1-.. l'·l hl.11d.:.t·t1 

"1111 l.1,hl;dl .... n· pc11 ... 1n11...,,kydd ... cc111r:1k11 L1k.i...a l.i-..i....1;tlkr pcn· 

,11111 ...... l\.\·dd ... t.c1111alc.:11 l(11111ulan.·t fn1 1n1vi.: lr:llt ;1rlh:t .... kr.d1 .... rnn1d1L! 
het -...111ll lr.ln .11hci...lli-..h.,·r...k.t.., .... t11 din 1;1lh.pcn-..1nn ..... llht.dt1..·11. \ ilk.1 
<'rl111dr;1' lnr a1lwhl1hltehp<'11'11111. ( 31 I i<>S'i/lll7• 

I dl .ui...nkn111~c11 .... k.dl lt1.e,:h ;iy .11hchJ1t"I1'1n11 .... k.i-..-...1 J,1rt·...,k11n:11 
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11t1c.:dn1nt: \ tli .111'nk.1n 11111 111\·.d1dpc11,1n11 .... k.tll ;1rlwi.....pc11...,1n11-..k.h
,,111 .1\l'H 1ili-.r.dl.1'- l.1k.1r11tl.H.t11dc 111t1 .... nk.uidt:n~ li;d .... <lltll .... und. 11!

,kriwl p.l f.H,ulld hl.111kc11 l'r1h1<>11,knld'<Tlltr.de11 la,htalln lt>1 · 
11nd.trcl l1•r f,!.111kc1tn1 :\rlwi....1w11-..1n11-..k.1 .... -..u1 k.ui durk ,1.!,ndk.1111J.l 
,1,·c11 .11111.lf l.1k.1r1111.H.111dc eller 111Ph\·,1r.111dc utrnln111g l h11 ,11k,111-

dcn \,\rd.t-- !'.\ 'lukh11 .... rllt:r nm .11111.ll ,,1r .... kd1 -..kil tbrtdl lnrclir_l!_t:T 
k.111 .trhchJ't:n-..h\ll-..k.1 ......... 111 11rk ..... \ p.\ q.~<:ll hckp-..f11.1d 1nlnr .... k;tlL1 la.k.ar 
nd.ll.tndct ),\ l~ j\)1..1)/l(l)K) 

lir I <>lll !'""''"" lor .1rhct"ag.1n- l:il:i 11 t>d1 14 . .-\r 2<>h. 
12 ~ ! ~ ~ j t)t) I /c, )t,) l'c11-..1t111,,111-..11h:.111 .111 .... c..., .~1nrd dl'll d.1_1.!, dc11 

1nl.111111.1h 1·ll1 r med pn .... 1c11 111kn1111111l till .11hrhpcn,1011 .... k.1v-.,111 clln 
1 l.1t:_t'11 lllll !'t·n-..11 1 11 !111 .11hr1-...1.1g.trc ( ){))/(\) ). l.1gr11 1u11 .... 1n111.111 .... pc11 

-..11'111·r, ,·~. ir' l.1t:1·11111n pc11'J1lll l111 \1-...-...1k111hl11.11cr111..h 11..·d.1k11111·1 

1 .11 bd .... lt 1r lui!.111dr l.1~n1 11111 pn1-...1t111 l11l l.1111h111k .... l111 ct.1g.nt· rlkr l.1 

i:r11 Pt11 p1-1b1,•11 /111 l1111·1.1i.:.1fl· ,1\--...nld pn1-...111n-...111-...1.dt clh·r 1111 pc11-
-...11•11....-..h.\dd-.., 1·n1r.1h-1t eller 1tll t1111hud -..n111 ,1\· pn1-...1011-...111-..1.d1 eller 
pc1t""h'll""'k'tL!'1..1·1H1.1lt-n d.t11tll hc111nHli_L!.1h lnl.111111.1r 111h· -...i1k.111 

den p.l .11111h 11l.11111111111 ert .1\· .11hri.....pc11-..1t111-..k.1-..-....u1 ttl-...t11-..k.tlt_L! tul 1111 

.t1i-.... •kn111t:_1·11-.. .1\ i:11r.111tlt- er l11r1!t-1 l1~ tdl.1_L!J..:-..u1rnl111ng clln h.ir hc · 
'1.1ndl111l!CJ1 .n .11h11k.t11 lt1r111d11.1h .1t1 h1rl,1IL. p.l g.1 und ,1\' .111 -...nk.111 
drn 1n1c dioh.,111111111 -...,\ll.1111 lt1r-..1.111d1.l!.tlldt: -..11111.n- .... e .... 1 14 ~ I 1111nn , 

.111.._c..., .111-.....•k.1:1 1l111.. k .1:.1111 d 1111-..1 .... nl.111 lt1r .11hnkru11gc11..., ,t\'.l!tH.11u.k er· 

l\1Jtkrl1L! u1rcd11111L! 111h.1111u111t tdl .11ht·hpc11...,1t111 .... k.1,-..,,111 
I\ ~ I~ .J. \qt)(/(1 )(\l I lr.lg.1 Prtl pn1-..h111-....111-..1.dtt'ln.i-.. licht111t_!

lict .111 .t\(1•r.1 I't.Jbh111-....1n-...11k11111g.u _ h.111 .... k1111.u1dt" ,1\· pc11-..111n-..,111,11k 

111nt:.1r 1dl 11.\\.'.,'ll .11111.111 pc11-..1n11,,111-..1.il1. t1\·r1g,1 11ppgil11:r -..11111 .111-

k111n111cr p.1 !'l"rt-..11111-....11b1.d1011.1 Pt h .... 111n 11.111!111 -...1g 1dl pr1t...,11n1c1. 
l1q,1rd11.111dr .1\ h1·h1111L!.l pc11...,1t111-....111,1.d1n .... 11111 ,1\·gl11.u11k .n· pn1-..1· 

l'll ..... 111...,,1k111tt(.ir ,,, 11 -....111d11111g ,l\ pn1-....1t111-...l1c .... l111 g.1lkr 1 1dl.1111pli_t.:.1 

dcl.u \,td ,,,111 -..1.11h:.1-... 1 12 111 li 12.1-I ~l"~~ l11f11rd1t111.L!Cl1 11111 pl·11-..1n11 
l1ir .1th1·i....1.1t.:.1r1 . I~\/<,~ l 

'«I Plt1 p1·11,ltll1 fpr .11lu.:ht.1g.trr s~ 12. Plli I!.. .1-12 \', :\r !_() h 
I \.1 ~ !ur 11ppli.1,·1-... L!1-1ll1111 I· IK.·~ lt>t<h/2.M> 
14 !; 1 lt' I 2 J lJl) \/I (1 ),Lo\ l I h-11 -.1111t ...,,,kcr rlln ttpph:tr 111\·,d1dpn1 

-...11111,tr. 11111 l1.1n .ll.1_L!_L!..., d.111dl ,I\' .11hchpr11-.1t111-...k.1...,...,,tn. -...k.,ld1~ .111 lt11 

ut1nl.111dr .1\ t11\.d1d111:1n1 l.H.t u11<.k1 .... nk.1 .... ,g lh'"' .n· Jh·11...,1t111...,J.;,.1 ......... u1 

11.111u1_(1\ c11 l.1L1r1.: dlt-1 p.l ""l11khu-..._ 'llfll pc11-..1t111-...k,,,-...,111 .111n ..... 1r l\·11 
-...1p11 ... k1-... ..... u1 -..k.dl l1.1n 1d 1·1-...ttl.1 kt1 .... lt1.1tln11.1 l11r ll1Hh-r...,Pk11111.l..!cll. 1111 

nlk.t ,1\·t·11 r.1k11.1-... -...k.tl1g.1 1r...,ckP .... t11.nkr Pl h .... k.d1g1 H:-..nl.1g1r.1kl.l· 

111c1llc ll1r rt·-...1 ""t1111 nd1g1 .\l.1g.l!.t1Hlcl ln1rt.1_L!lh 1ill .11111.111 Pil 

l 11tlrd.ltrr -.,1k.111dc ul.111 t:t1dl.1gh.111 -...k.d .111 1.1k1t.1 del 1 I llllllll 

.1v-.cdd.1 .\l.1t:,~.rndc1_ k.111 hch.;rHll11{g1..·11 .l\· ,111...,11k11111gn1 h1r111d11.h .111 

1,.,1..Jl.1 
I~ .1 ~ , c'J I 2 I <l/ V<H\l) \lt>m. I h.11 11pph."·" g«11t>111 I· I ').h. 

ln\·.1litlp1..·11'hllhl.1.l!..lfr -..t~rn h.tr .\lcrf.\11 -...1n .uh1..·1-..ltn111.1g.1 Pt h den 
-...n1n crh.lllfr 111\.d1dprn...,1t1n 1 l11r111 ,I\· 1nd1ndudl l(\lllll...,pr11-..u111111..h 
... t11n lur hnq.1t l\1rv.1n·-....u hctr .tr -...kvld1g .11t 111nldcl.1 Plll l11r;uul1111.t.:c11 

1dl i'""'"'"'·'"'1.dte11 t Il 12 l<>H>ll I Il l 
\ttift,1~.lfl' .I\ .11 lh·hl1hlKl"'Pt"ll"'ltlll .1r .... 1.:sld1g .lll llll'tld1·l.1 jlt"ll .... ltlll· 

-....111 .... 1.1ltr11 
I 1 11111 \l...,lt"i-.c.: u1n111l.11Hh 1·1lcr 11111 ,11111.111 1tttl(-...\·,u.111dc or-...tk, p.l 

i_!r1111d ,,,. \·ilkn1 h.111 111tc k.111 1.1 c111t1t .11lw1r 
• ~ 1 11111 L1f\.1n ..... 11lw1c .. 1v \·dkcl cdullt.:11 ltlf\·,1n·-...111kP11t .... 1 uppg.ll 

till 1111n .... 1 tid h{·l,1pp -...i1111 11.111111 .... 1 -h_ ~ -l 1111,111 2 pu11k1c11 l.1gc11 t1111 

j'{"lhltl(l !111 .1fh1·r-.t.t_l.!.llt' .... 11111 
) f llltl \.1(1.lll .It! I.I t"llltl( ,l\" .t1hd-.k1.tlhll1\"IH!Jght·( .\t f1Pl1PIH ,111· 

\"1-..,11 1 -l t ~ I llh'lll i pu11ktc11l.1gt·1111111 prn .... 1t111 l~1r .11hcr...t.1g.uc .1\·· 
"'l"ll .trii1·h: -..1•111 IPlll.!.ll llllll-...1l"ll111.\11.td I )l) 1.2 jt.)t))/i{l·)t)) 

I k11 ..... , 1111 1111111.1r .dl t·rlc\·,111dcpc11...,1111t -...k.dl 111t.·dtkl.1 pt.·11...,1Pn ..... 11h-

1.d1c11 t'IH h.111 lllt!,.\r .ddcn .... k.tp l ltn t.'ll h;1111 ...,11111 l.lr h.tr11pl·f1"'1tlll 

.1d,1p1c1.i-. .I\ 11.t~·'ll .t1111.111.111 l11r111.\11-..l.\l.11t.·1i-... dink\-.ttHk 111.1k1..· dlrr 
dcnnr-. 111.1kc .... k.dl h.tntc.:h .tdl,pl1Ylnr.ddr.11 111nldcl.t pr11 .... 11111 ..... t11,l.d· 
1c11 11m .1d11p1i.1nn1 ~I) h ( lll)l)/)4)) 

.-\nm. "" ,l11ht.llk;11Hlri 1 I' I 'J.(> I <)<)(l/'34 l ,.,d :j H. 
I-) ~- \Il~> jl)l)!._./872.J l\·11...,111nen 111lwt.tl.1 .... 111.111;t1ligen 1 pc11· 

11111~11n.1t1n1th.'. od1g_l pt:11-...1c.111 .... 1.t.t!..trt.·11..., Ld p.l h1H1tt1 -..n111.h.t11 uppg.1· 

\lf 

!lr F \lin pc.:lhltlll for ;frht.·htagart· S I~ . .-\r !_q h 
In~ lur upph.l\·h .".'''"'"' 1: l4.4.1<17H/277 
l I ~ lur "i'l'h·"·" _l'.n>""' I· I H b 197 l/'> l) 
IS ~- \·1d p1·n-...h111 .... 1.1~.trc..., dtid upphur r:lltcn 1tll 1H·11-..1lHl 111nl 111-

.!.!.\ng1:n .n· dt:ll ii<l.d11111~-..pr1 ll\d . ...,1.1m h'lll'f rl1n d1.1d-..tJ.1gen lndr~tgr:-. 
111Ld1dpen .... h'll p.l ~1u11d .1\' .llrn·un1\t'll .lrhrt-..l1lr1tl;\ga dkr 1ndrage:-. 
dler 1h..·J ..... 1ur-.. pt..·n-..1n11 .1\· .tnnan 1.1r.....tk. upphur uthc..:1.d1u11gc11 t•lkr 
crl.lK~c..·..., 111.·d-...1tt prn:-.HH1 r.tk11.1t lr.ln 11;1nna:-.t lol1andc 111u1ltga ltlrLd
J,,d,1g 

l )111 rit h.1rn ,1,111 L\r h,1rnpnh1nn dtcr t\·.1 IPnn;\1hUtarc. henlF1s 
h.1rnprn .... t1..'ll dtt..·r .... 1n egen llnakkr. upphor den harnpnbton sonl he
nl1.1l' dtn a11n.1n lorrn;lrbLltare Jr;111 den ttdp11nk1 d;\ den harnpc1h1-
''" "'Il\ hcnJp.; dtn den eg11;1 1,n;1Jdern h<lrpr \ l 5 <> Jll<)ll/543) 

. .\11111. Se <lutsudgandct 1 F 15.b. I <l<l0/54 3 \'\d ~ H. 
~c F 1..H11 pfnqon ·ror arhctsta~~nc ~ 15. :\r 20 h. 
I 0 ~ '~ Il I <l/5/tH5) hnut\\tn de uppgdtcr. '""vilka ar :;;1rsktlt 

-..1ad~.H. 1.11nbt..·,..._1qt."r pcns11..1n:'~k,-dtbccnt ralt.:n lur .1rbctspcns1onsk.1:-.-

L om pensionsstiftelser 

-....11i.... r.1h.11111g 1nl1l -...,1r...,J...ild cr-..;11trnng. 1 drn 1u;l11 pcns11ln~:-.ky<ldscen-
1r.dcn nt li .11brt-...p1.·1hl1'fhk.1 ........ :tn llkl' ;mnnrl1111d;t ;l\'talat. de rorsäk
llll.i!'lrkn1-...k.1 .1rh1..·1c11. 'dk;i hcn'r rr.l!hlrcring och hrhandling av 
uppgd1cr11.1 .IIl!.!.lc!ldc de l1H-....1kr.tdr 

.-\ng;lt·11<k .ulir1-...pc11-...11H1,k1-....-..;i.... dcl1.1g.111dc 1 cr,,111andct av pensi-
111h-..kydd-...u·111r.ilr11 .... 1 I~~ I 111Pm ) punktrn <..,;\1111 I Ltq I 1non1. och 
I \h~ ·l 11111111 l.1gc11 l'lll pc11 .... 11H1 !nr .1rhrt-...t.1g.Hc ;n·...,cdda kostnader 
,,,Ji 111.gdtn _L'..dln 1 1dl.1111phg.1 dd.ir ,·.1d "'"' '1.1dg;1, 1 17q forord
lllll.l!t:ll t1111 pt·1i-...1t1n ft\r .1rht·i-..1.1_e,.ur ( )l} 12 jql} ~/1()')8) 

I I 1.1.g.1 ""' .11 h""I'""''' '"'1'·'"·'" ,k;,JJ 1 1 dl.1111phga ddar landa till 
t"!tn1.lltcl .... c. \.id 1 ll'f11rdrJ111gc1111111 pr1h11111 (pr .uhrht;t.~;1rc ;\f sLad
.L!.tl .111g.h·11dc 111rnl.111tk1 .1\ littro .111 .... \-.irt'I !111 1..·1 l.1g_da pcn .... 1nncr för

dcl.u -....1g 111dl.111 pc1i....11111-..11i-.1.d1cr11,1. 11~ !i a11.e.~h'1Hlc gnll.~orclsc, som 
c11l1.l.!I utrnlr1111~cn -...k.dl t·rl.1gg.h 

-....c I 0111 pn1,11H1 l11r .nhri....1.1.~.1n· ~ 12. . .-\r !_l);i tich F nm pension 
fnr .1rhc1-..t.1g.trr ~~ ((1--J /. :\r 2l)h 

2.0 ~ _.\; .Hhrhpt·n-..11\fl-...k.1 .... -...i.... eller 1H·11...,1nn,-..k~·dd .... ccntralcns 
,.'l""l1th•ll tdlk"""""" gcnnm 111.1,krncll d.11.dwl1.111dl111g dkr eljest 
.\1111111,1111H· drh 1-... _L!t:fh 1111 ff\.t k111ng-...lnrl.1r.1111k. 11t.\ uru.ler:-.knllcn ut
.... k11\·;" 111.1 .... k111cllt 

~lla :i 114~ 1q;·:-;12;11 l'en''""'·"''"'lt ,k;,Jl lnrv;na de hand-
l111g.u n1.. li 11ppgtl11.-r ..... 1111 h.1nhlf.1 .... 1g 1dl .111Prdn:111dc1 ;1\' pcnsions-
-...k\·dd dkr 11'1 pr11-...1111i.....1rc11dc p.l ..... 111 pc11 .... 1P11 ........ kydd .... t-c111ralcn en-
lit.:1 .1v 'Pt 1.tl- 1\l-h h.il-...1 1 \·.ird-...1111111 .... h"rH·t 11tla1dade .tllma1111a anvis-
11111i.:.u 11.11111.11c fnrr .... krl\·rr 

I I 1110111 .n,nld.1 h.111dl111_l'..11 ,,, h "l'J'.l'.dtn k.111 dt>ck. 1 '1allct för 
11lf1g111.il ll1r\.11.1 .... l.l~1.t1ic 111nlcl .... 1 -....hl.111 .1\· pc11...,11l11-..-..kydd:-.n.'nlralen 
~1ldk.111d 11Kt1•d _(c11t1111 'tiken -..1k11111dullc1 1 Png111;dhancllingama 
,,, h "l'J'.l'.d1,·111.1 1dll.>fhil1g1 hlu hn·.1r.1t l'.1 dc11.1 "'Il Ligradc anses 
tk .... -....1. -....\lr .11111 11. kr .1111u1 .... 1n kc ..... lllllh\·.11.1 nng1n.d1.:11 

Lom pcnsionsstiftclscr 
2.12.19551469 

I ·I h l<IH2nl2 - l\l'S2/J\lH2. I 4 > J<l\l\l/4(l<) - RJ'·JLJ/1990; L 
I f<l\ll/·1!11, - i;J' hl>/J<1<>1l. I l\l 12 f<l<l2/l'i1'4 - J<J'·JHl/l992; L 

\il 12 J<N2/lt>21' - RI' 1211/1<><>2. I 21') J<><l\/474 - l\1':~12/1992; L 
J<l 11 f<l\ll/<11'4 I<!' I 17il<l<l\. l 21 4 l\l\l)/(l22 - RJ'·<H/ILJLJ3 

"" L ""' "iltd,n. ( 1 11. '>11ftrb .. r. (i 12. 

kap. i\llmanna -,tadgandrn och pensionsstiftdses 
grundande 

ti. i\lnl prn-.,1t111-,...ii11clsc a\·.,rs i dr11na lag av ar
hr1sgi\·;1rc gn11Hhd stiltclsr. vars svftc ar all bevilja 
prn~itllHT t;cli 1nnl drn1 ja1nforliga ;;ndra, p;\ grund av 
;1rlwtsf\lrli;1lla11dr1 111g;\c11dc ltlnn;lncr ;\t hans arbets
ugarr och drs-.,;1-, ;111'1origa. utan att arhrtslagaren del
l;t<'tT i lw11hr111<1;111det ;1\· de liarlnr nlurdcrliga med-

" " k kn. \lch i \';1rs s1;1dg;ir lwrak11i11gsgru11derna för dyli a 
l11rn1;\nn tlch \·illk,1rrn lnr dcr;1s beviljande fastställts. 

I lagrn tllll pc11-,i1111 fllr arhrtstagarc (395/6 l) stad
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Lag 
om ändring a'' lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 

Given i Helsingfors den 18 december 1995 

I enlighet med riksdagens beslut 
11pphä1·s 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 1 § 1 mom., 4 § 3 mom., 4 a § 4 mom., 4 b och 5 ~, 5 a § 1 mom.. 5 b § 4 

rnom., 5 d §, 7 § 1 mom. och det inledande stycket i 4 mom., 7 a § 1 och 4 mom. samt 9 § 
1 mom. 2 punkten, 

av dessa lagrum I § I mom. s<°ldant det lyder i Jag av den 17 mars 1995 (391/95 ), 4 § 3 
mom. sådant det lyder i lag av den 26 juni 1981 (473/81 ), 4 a § 4 mom., 5 §, 5 b § 4 morn., 
5 d §, 7 § 1 mom. och det inledande stycket i 4 rnom. samt 7 a § I och 4 mom. sådana de 
lyder i nämnda lag av den 28 juni 1993, 4 b § sådan den lyder i Jag av den 27 mars 1991 
(613/91 ), 5 a § l mom. sådant det lyder i lag av den 26 juli 1985 (667/85) och 9 § 1 mom. 
2 punkten sådan den lyder i lag av den 3 december 1993 (1078/93), samt 

./(>gas till 4 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 29 december 1972. den 2.6 juni 
1981, den 2.6 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 morn., varvid de nuvarande 4 och 5 mom. blir 5 och 
6 mom. samt till lagen en ny 8 § i stället för den 8 § som upphävts genom lag av den 20 
december 1968 (691/68) och en ny 13a§ som följer: 

1 s s 
för en arbetstagare som efter det år då han 

har fyllt 13 år är sysselsatt med skogsarbete, 
llottningsarbete, olika till g<irdsbruk och 
tr~idgårdshushållning hörande aroeten, jord-, 
vatten- och husbyggnadsarbete, jordförbät
tringsarbete, arbete inom torvindustrin eller 
hamnarbete eller som tjänstgör pä ett fartyg 
i inrikesfart eller, enligt \'ad 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 Jag. Ar
betstagaren är skyldig att delta i bekostandet 
av pensionsskyddet enligt denna lag så som 
l 0 c § stadgar. 

RP 118/95 
ShLB 17/95 
RSv 115/95 

4§ 

lnvalidpension beviljas, om inte något an
nat följer av 4 d ~ lagen om pension för 
arbetstagare, från ing{rngen av den manad 
som följer näst efter den under vilken riitten 
till pension uppkommit, dock inte retroaktivt 
för längre tid än ett år före den mt111ad som 
följer näst efter den då pensionen söktes. 
lnvalidpension beviljas tills vidare eller så
som ett i 4 mom. avsett rehabiliteringsstöd 
för viss tid. lnvalidpension dras in när pen
sionstagaren återfått sin arbetsförmåga i sä
dan grad att han inte längre uppfyller villko
ren för pensionen. Rehabiliteringsstöd kan 
dras in om den som uppbär stödet utan gil
tig anledning har vägrat delta i rehabilite
nng. 
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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 stadgas om invalidpen
sion och mottagare av sådan 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
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 rehabiliterings
understöd enligt prövning bestäms enligt 
lagen om pension för arbetstagare. Den tid 
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 § I mom. 

5§ 
Den pensionsgrundande lönen (pensionslö

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

I) 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 

I) 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 enligt 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 arbetstagarnas pensionsav
gift. 

Pensionens årliga belopp utgör 1,5 procent 
av 

1) den pensionslön som avses 1-3 
mom., 

2) den lön för återstående tid som avses i 
7 § 1 mom., och 

3) den enligt 7 b § 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 rnom. l punk
ten dock 2,5 procent. 

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

1) 1,2 procent till den del som lön för 
återstående tid gidler 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. 

5 a § 
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 sam
ordnade pensionen. beroende på tiden för 
uppskjutandet av pensionen, så som stadgas 
i 5 a § l mom. lagen om pension för arbets
tagare. 
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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. 

5 d § 
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. Vid 
valet av samordningsgrund skall beaktas den 
högsta på grundval av kalenderåret beräkna
de lön som berättigar till pension enligt den
na lag, minskad med beloppet av arbetsta
garnas pensionsavgift så som avses i 7 a § 
lagen om pension för arbetstagare, eller ar
betstagarens genomsnittliga 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 arbetstagarnas 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 
pensionsålden (lön för återstående tid). Har 
arbetstagaren på grund av samma pensions
fall enligt lagen om pension för lantbruks
företagare ( 467 /69) rätt till heleff ektiv in va
lid pension, skall såsom ovan nämnda gräns
belopp 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 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 beräknandet av ovan nämnda tid 
om 12 månader skall tillämpas 6 a § I 
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 

7 a § 
Det årliga beloppet av lönen för återståen

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 
grundval av arbetstagarens arbetsförhållande 
i genomsnitt har betalts försäkringsprernie 
enligt denna lag för de kalenderår då han i 
arbete som avses i denna lag har förtjänat 
minst det i 7 § I mom. nämnda gränsbelop
pet. 

Vid beräkningen av det i 1 mom. angivna 
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beloppet för vilket i genomsnitt har betalts 
försäkringspremie, beaktas inte den tid för 
vilken arbetstagaren före pensionsfallsåret 
har uppburit i 7 f § 1 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 

1) individuell förtidspension enligt 4 a § 1 
mom. eller sista meningen i 4 a § 2 mom., 
eller 

2) invalidpension som delpension enligt 
4 § 2 mom. och 5 b § 1 mom. 

Förhandsbeslutet är bindande för pensions
anstalten 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. 

Ändring i förhandsbeslutet får sökas så 
som stadgas i 21 § lagen om pension 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 § I mom. och för 301100 
av en arbetslöshetspension som beviljats 
med tillämpning av 7 § 1 mom., i dessa 
pensioner även inbegripet en pensionsdel 
som eventuellt betalas enligt lagen om pen
sion för arbetstagare, och en pensionsdel 
som avses i 3 a § 4 mom. lagen om sjömans
pensioner och som eventuellt betalas enligt 
nämnda lag, dock varken förhöjning enligt 
4 j § eller 7 g § lagen om pension för ar
betstagare 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 tillämpning av 7 § 1 mom. beviljade 
invalidpensionen, svarar enbart den pensions
anstalt till vars verksamhetskrets arbetstaga-

ren hörde då han ådrog sig sjukdom, lyte 
eller skada som avses i 7 § I mom. eller då 
han blev arbetslös eller, om han då inte 
längre stod i ett arbetsförhållande som om
fattas av denna lag, den pensionsanstalt till 
vars verksamhetskrets han senast har hört; 

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

gäller dessutom i tillämpliga delar 1 § 6 
mom., 3 § 2 mom., 3 a §, 4 § 1 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 §, 
7 f-7 h, 8 §, 8 a-8 g, 9, 9 a, 10, 10 a, 
lOc, 12, 13a, 13b 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 och 
23 §§ lagen om pension för arbetstagare. 

Denna lag träder i kraft den 1 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 § I mom. tillämpas på 
pensioner i fråga om vilka pensionsfallet 
inträffar sedan lagen har trätt i kraft. På en 
arbetstagare som är född före 1943 och som 
då lagen träder i kraft har rätt till dagpen
ning enligt lagen om utkomstskydd för ar
betslösa eller utbildningsstöd enligt lagen 
om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, 
tillämpas dock fortfarande 5 § I 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 1 januari 1996. Stadgandet 
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 februari 1996 
återupptar arbetet hos den arbetsgivare i vars 
tjänst han var när han permitterades. 

Utan hinder av vad 3 mom. stadgar tilläm
pas dock 5 § 1 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, om nämnda pension har 
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beviljats med anledning av arbetsoförmåga 
som börjat innan denna lag trädde i kraft. 

I 5 § 2 mom. 2 punkten, 5 d § 2 mom. 

Helsingfors den 18 december 1995 

och 7 § I mom. i denna lag stadgade markbe
lopp motsvarar det för 1962 fastställ
da indextalet. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre 

3 45030JAJl57 
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Förordning 
om ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 

Given i Helsingfors den 18 december 1995 

På föredragning av social- och hälsovårdsministern 
ändras 4 §, 6 § I mom., 11 § 2 mom. och 14 a § 2 mom. förordningen den 23 februari 

1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden ( 184/62), 
dessa lagrum sådana de lyder, 4 § i förordning av den 7 november 1975 (845175), 6 § l 

mom. och 11 § 2 mom. i förordning av den 30 oktober 1993 (1658/93) och 14 a § 2 mom. 1 

förordning av den 31 december 1985 (1131/85), som följer: 

4§ 
Pensionsskyddscentralen skall på begäran 

av den försäkrade skriftligen delge honom 
det enligt första meningen i 9 § 2 mom. la
gen om pension för arbetstagare ändrade 
sammanlagda lönebelopp för vilket försäk
ringspremier på grund av hans arbetsförhål
landen in betalts till arbetspensionskassan. 

6§ 
Vid bestämmande av det i 7 a § 1 mom. 

pensionslagen avsedda belopp av den försäk
rades lön för vilket försäkringspremie i ge
nomsnitt betalts, divideras det sammanlagda 
beloppet av de löner som legat till grund för 
de för i nämnda moment avsedda försäk
ringsåren betalda försäkringspremierna, vilka 
löner justerats i enlighet med första mening
en i 9 § 2 mom. lagen om pension för ar
betstagare och minskats med beloppet av 
arbetstagarnas pensionsavgift på det sätt som 
avses i 7 a § i samma lag, med antalet mot
svarande försäkringsår. Av det försäkringsår 
under vilket den sjukdom, det lyte eller den 
kroppsskada som är den huvudsakliga orsa-

ken till invaliditeten har uppkommit beaktas 
likväl endast den del som har förflutit innan 
sjukdomen, lytet eller kroppsskadan upp
kom. På motsvarande sätt beaktas, om lön 
som intjänats före fyllda 23 år inte skall be
aktas vid fastställande av pension, av det 
försäkringsår under vilket den försäkrade 
fyllt 23 år endast den del under vilken den 
försäkrade har uppnått nämnda ålder. År 
1962 beaktas högst som ett halvt år. 

11 § 

Till ansökningen skall fogas en av arbets
pensionskassan föreskriven utredning. Vid 
ansökan om invalidpension skall arbetspen
sionskassan även tillställas ett läkarutlåtande 
om sökandens hälsotillstånd, som innehåller 
en vård- eller rehabiliteringsplan och är ut
skrivet på fastställd blankett. Pensions
skyddscentralen fastställer formuläret för 
blanketten. Arbetspensionskassan kan dock 
godkänna även annat läkarutlåtande eller 
motsvarande utredning. Om sökanden vårdas 
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på sjukhus eller om annat särskilt skäl därtill 
föreligger kan arbetspensionskassan också på 
egen bekostnad införskaffa läkarutlåtandet. 

14 a § 
--------------

En invalidpensionstagare som har återfått 
sm arbetsförmåga och avbrutit rehabilite-

Helsingfors den 18 december 1995 

ringen och den som erhåller invalidpension i 
form av individuell förtidspension och som 
har börjat förvärvsarbeta är skyldig att un
derrätta pensionsanstalten om förändringen. 

-----------

Denna förordning tr~ider i kraft den I 
januari 1996. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Afönkäre 



Bilaga 
IV 

Lag och förordning om pension för vissa konstnärer och redaktörer 

i arbetsförhållande 

( + ändr. FFS 1484/95, 1510/95) 
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lfngsp<'fh1<>11 h.1r bn·ili:lls rnhgt Ltgen nm l'""'1n11 1,,, Lt111hruk'l''fl" 
1.1g.trr I"' b.bl> ,I\· '"·nL\telsc .I\' g;\rdshruksenhel '"m har ske11 ltn« 
l<llll 

pension för \·issa konstnärer och redaktörer 
l'/;/,'f /q c; 
Ar l9q Lom pension för vissa konst

närer och redaktörer i arhets
förhållanclc 26. 7. l 985/662 
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;q_J "'' \ \1\/l<lll·l 

q_ lk1111;1Ltg1ilLt111p;h p;1 ;1rlwtsl11rh;ilL111de i vil
kr1 ;t1 h1·1s1;1galt'll clin d1·1 ;11 th ha11 h·lll I \ ;11 ;11 vcrk
s;1111 ( 11 11 ll}HH/ll2-ll 

I) s11111 111u-,1kn: 
.!.) s11111 -,lddcspcl;1rr. da11spr clln ;11111;i11 u1ovande 

kP11st11;1r din sn111 rcgissllr. dra111;1turg. koreograf, 
dr;iktpLmnan- din '>l'l'tlllgral: 

\) s11111 rnlak tPr cl In rnlakt H111d I 111nL11 lll't;tre vid 
t1d11111g rlln 11d-,kril1 eller sn111 lr;1111-,tali.1rt· av annat 
\Trk sP111 tillktlmmit gr11n111 1n·d~11i11gsltlrl;1rande; 

·!) -,p111 rnbkttlr ftir r;1di11- clln tt·ln·1s1\\11-,program 
1·lln s11111 ,111111;1hn· din kP11s111,1rl1g 111nll11;dp;1rc; 

'i) st>lll U\Trsallarr. tulk rlln guide: din 
()) -,,1111 IPtPgr.d. kl1pp;11c eller k1111-,t1L1rl1g 111edar

llt't;1rt· -,11111 dclur 1 lr;1111-,1;dl11111gt·11 ;1\· lti1ogr;ili eller 
I il 111 

Li1 luruh•llt11111g lor ;111 bgt·11 sk.ill 1ilL1111pa-, ar dcss
u1u111 .11t drt -,k;q1.11Hk k1i1b111arliga arhc11·t eller lram
st;dl11i11<•-,s;lllrt :1r ;t\· ;l\'l.',PLllldc hctnklsc 1 drt arbets
l11rh;)lia.~dc '>tllll ;l\.'>l''> ; I 111t1111. OL:h ;lit ;1rheislorhål
Lt11tkt ;l\-'>l''> lortg;\ rn kortare tid a11 t'lt ar. 

Dc1111;1 lag galler 1111r arhct-,lork1lla11dc som nämns 
1 lagen 0111 -,10111a1hpc1hio11n ( 7 2/)(1). ej heller verk
-,;1111hrt -,0111 oll1Lllu-, a\· lagr11 \1111 pc11sio11 for företa
g;1!'l' ( --f(1/i/(Jl)). 

Llpps1;\r det nklarhct Plll huruvida tknna lag skall 
1i1Lt111p;i-, p;\ 11;\gtln. ;l\·gtlr'> lr;\g;111 ;t\' pr1h1011sskydds
t-c11trak11 p;l an-,oka11 ;1\· dn1 -,n111 Lu1t u!lora eller som 
utlort ;1rhctrl eller p;I an-,oka11 a\· pcnsH111sa11stalten. 

....,l. I Ptn "10111a11:--.pc11 .... h'IH"r .. \r 2_qg. l n111 1H·n ... io11 !nr lnrctagare, 
\r 2.t>i: l Plll pc:n'Hll1 ftlr arhrhlag.ur ~ 14. :\r 2~>.1 

I a q_ (22.12 lllll)/l--f(Jll) Drn11;i lag 1ilLu11pas aven 
pa u1 ;1rlKhtagarL· S\1111 n1 li11-,k arhct~gi\·are sandcr 
u111111la11d-, ltlr ;lit u!ltir;i arhrtc IPr -,;1111111;1 ;1rhctsgiva
rc. lkts;i111111a g;illn rn ;irhctslagarc som ;1v sin arbets
''1\·;11-c som ar\tt linskt fnrl'la,: s;rnds uto111lands för 
:~tt utl;1ra arbete lur ett utland~!~ .1110ticr- eller dottcr
loretag inom sarnma ckono111iska helhet som det fin
-;ka loretaget. 

En finsk arhetsgi\'arc kan prd1u ett pc!l'>ionsskydd 
-,om -,\·;1rar mot denna Ltg lor en s;\da11 till utlandet 
sand ;lrhrtstagarc Slllll r 11;'igot annat !all an de som av
'>l'S i I 11w111. ar anst;illd hos ett moder- eller dotterfo
ITtao i1wm -;;1111111a cko110111isk;i helhet som ;1rbetsgiva
rn1 ~lin i ett ;11111;\l lt)ITtagdar ;irhrtsgi\';1rcn har be
sta 111 !l1a11tlcra t t. 

Nar pcnsio11sskydd enligt drnna lag ordnas enhgt 2 
11w111 .. kan vid hcstammanclet a\· den ;lrhetsfortpnst 
som ligger till grund för prnsioncn beaktas pensions
skycld som crh;\lls p<l grunch·al a\· arbetet utomlands. 

Social- och hälsovårdsministeriet bn meddela nar
mare bcstammcl<;a tJm tillämpningen ~n· denna para
''raf. 
"' L 22.12.1c><J3/1-+ö<.1ncH!tk1 kr.lit 1.1.199-+ Lknn;i tag ti11 311[PJ' 
'"''ll en .nht.:btagare lur ~.1111:-- ul1...'tnlands dtrr att Lt;!t.:11 tratt i kra L 
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L 0~ pension för vissa konstnärer och redaktörer 1123 Ar 29q 
U1an hmdcr '"'denna lag och ulan >ar,;k1ll he:d111 f<'lh;llln pcn,;1-

011,;,;kydd ,;t1111 anordnat> p;\ gru11<h'al '"- dl .11hc1,;l,H-h:\ll.111dc ,,,111 

börpl innan lagen lr:tddc 1 kr;1fl a\·en eller 1kr:1hlra<fandct 

2 §. för arbetstagare som berors a\· denna lag skall 
arbetsgivaren enligt den bekosta pcnsionsskydd rnr <ll
dcrdom, invaliditet och arbetslöshet samt för de anl10-
riga till en s{1dan arbetstagare familjcpcnsionsskydd 
Arbetstagaren är skyldig all delta i hckostandet av 
pcnsionsskyddet enligt denna lag S<i som sudgas i 
7a§. (28.ö_]ql)3/561) 

Anordnandet av pensio11sskydd enligt denn;1 lag 
handhas av pensio11skassan for utovande kons1narn. 
Villkoren och grunderna for pensionsskyddct L1st
s1älls av social- och h;ilsov;\rdsmi111s1criet p;\ ansok111. 

Reglemente for pc11sio11skassan for utm·a11de konst
närer ut l'ardas ge110111 fornrdning. Pensionskassans 
bcslutanderall utövas av en ddcga1io11 och c11 styrelse. 
vilka bcst:\r av ordforamk och vice ordft\ra11dc samt 
lika m;\11ga representanter lor arbetsgi\·ar- och arhets-
1agarorga11isa1 ionerna p;l omr:\tlct. Urdforanden ellcr 
vice ordforamkn skall \'ara förtrogen med fmsak
ringsvnksamhet. Delcgatinnen tillsaus a,· pensions
skyddscentralcn, som aven utser styrrlsens ordl,ir;1n
dc och vice ordlorande. 

L 2H.h_ I <J<J 3/h5 l t1addc I kr:tlt I I. I <l<l-1 ncn 11ll.H11p:1' I'·' pcn,1-
onn 1 fi;-1g;1 '"" ,·dk.1 l'""'l<Hl,f.11lc1 11nr.tll.11 ""I.in I.igen lt.11 11.111 1 
kraft 

Se Lom pension for arhc1'tai-:arc ~ 1-1. :\r l<Ja: F 11111 rcgk11w111c 
för pc11sio11~k"''"" for 111ovandc k1111'11\arn I 3.9. I <IH5/7hl. 

3 8. h1rutsa1t11ingarna for ;\lders-. invalid- och ;1r
bctspe ns in 11. rc li ah i I it eri 11 g, re ha h i I it ni 11gsprn11111 g 
och rehahiliteringsunderstnd enligt pnl\'11i11g sa111t Li
miljepe11sio11 a\·ensrn11 lwloppets storlek lwst;111b. nn1 
inte 11;'\got annat loljn a,· drn1i;1 lag. enligt lagen 0111 
pension ror ;irhetsugare Oll5/b I). Fn ;1rhetstagare h;1r 
dock ratt till ;\ldcrspension rnligt denna lag nhrrnendr 
av 0111 han rnnsatter med arbete S<llll a\''>es I I S
(27. 3. J lJl) I /b I <1) 

[n lorut<lltning ror crh;\llande a\' pen-.,ion ar alt ;1r
betstagarcns arlwt~Jnnja1bt av l'nn·an·sarlwtc S<llll ;1\
ses i denna lag uppg;lr till 111i1bt 540 mark per kakn
der;1r_ 1\rhctslorq;11hten an-.,es h;111ror;1 sig till det k;1-
lcndn;'ir umln vilket den uthetalts 

~c I. <H11 p<:n...,uin 101 arhet--.lag,arc :\r 2.4.t 

4 8. S;horn till pcn..,ion hnatt1g;111tk tid r;1k11as 
varje kalcndn;n ror vilkc1 arhet'>lagaren har upphunt 
sådan 111k<llll'>l '>on1 enligt )s 2 111<1111. hcrattig;11 till 
pen-,1011. dock 1ned i;1ktt;1gande 1 ti1Li111pl1ga dchr ;1\
vad so111 ..,tadgas i <1s I 11H1111. och b;1-bcss Lige11 01n 
pension lor arhctstagarr (28 (1 I qq )/')(1 I) 

Vid utraknandct av i11\'alidpc11sionens belopp beak
tas snrn till pension hn;1t11gandc tid ;\\Tll tiden lr:rn 
det ar d;l inv;diditctcn 1111rat1 till utgang,·11;i,·111anadn1 
fore den 111;\nad th im·;did1tetc11 intratt. 01n arhctsta
garcns lorvan·s1nkomst lwraknad pn kak11dcr111a11ad 
uppg;,r till 1111nst ·Vi m;1rk per lllanad \'id utraknandet 
av den tid so1n ;1tns1;1r till pe11-.,101h;lldn11 beaktas 
aven hela k;dcndenllanadn l1a111 till 1wnslOIJ'>;lidcrn 
under det ;11· tLl pc11sio1baldcrn uppn;h 

~e L 0111 pcn~ion lur arhc1. .... tagarc ~ h. :\1 2Ya 

5 8. 1-Wlt+f~~.;.u;--pai:,1011 L:11l1gl (k1rn;1 hg utraknas 
per ka kndnär lor den l il I pen.,1on bn;ll ligande 11d 
som laststallts rn l igt 4 s m·an. pa drn cn I igt q s lagrn 
om pension for arbetstagare 1ustcrnck arbetslort janst. 
minskad med beloppet ~1\~rhc1-,1agarnas pensionsa\·
gift sä som avses i 78 5-7 mom. lagen 0111 pension for 

~ts-rag~1re, som arbetstagaren haft -undci:jfr;<g«.1,.a-
:{pph 1 •1&~ /'Vi 

rande år och som legat till grund for de försakrings
premier som erlagts enligt denna lag. (28.6. 1'993/Sb l) 

Vid fastställande av invalidpension bestäms den lon 
som utgor grund for pension for den återstående tiden 
fr;\n det invaliditeten inträtt till det pensionsaldcrn 
uppn;\s, med tillampning av stadgandena i 7 § lagen 
nm pension för arbetstagare, på basis av den i 3 § 2 
mom. angivna arbetsfönjanst som arbetstagaren haft 
under drn månad då invaliditeten intradde, året da in
,·alidite1en intradde medräknat, och under vilka den 
;irliga arbetslortjansten uppgått till minst 540 mark 

'.'>« L <Hll pension for arbt·1"tagarc s~ 7 och 4. :\r 24 a. 

6 §. ( 2~ (1 ( 1)93/561) Vid tilbmpning av 8 s lagrn 
''lll 1w11s1<lll lor ;irbctstagare skall pension enligt den
na lag j<llllstal !as med pension som grundar sig p;\ la
gl·n n111 pension lor arbetstagare och den arhetsfor
qanst so111 bcrauigar till pension enligt denna lag he
;tktas vid valet av den i namnda stadganden forutsalla 
lwgsta pe11sionsgrunda11de lönen. I brvid bestams 
denna arhetslort janst p;\ basis av den högsta i denna 
lag angivna arlwisfortjanstcn, u1r;iknad per kalcndcr;\r 
nch minskad med beloppet av arbetstagarnas pen
s1011s;t\'gift <i som avses i 7 § 5-7 mom. lagen om pcn
sinn lor arhe1s1agarc. 

I !ar ett i 8 § ) nwm. lagen om pension for arbetsta
gare namnt, ;1111i;ll an i denna lag avsell arbets- eller 
qanstdnrh;ll!ande eller annan ;111 i denna lag a\'sedd 
lorctaoarverksa111he1 lnrtg;\tt under ett s;'idant kakn
dn;lr ~lin i narnnda mon;clll angiven pension fortg;\tt 
under 1111ns1 tre p;\ varandra följande <ldana kalcnder
;lr. d;\ arbetstagarens i denna lag angivna arhetsfor
qanst har uppg;\11 till minst det i 38 2 mom. qadgade 
lwloppct. s;11n111anralrnas lor bcs1a111111ande a,· sa111-
ordni11gsgru11dcn de i denna lag angivna arbctsfor
q;111stnn;1 med 111otsvara11de i detta 11H111wn1 namnd. i 
annan lag a,·scdd pensionslon eller arhetslonjanst el
ler pensions;\ som stadgas i 8 s 3 1110111. lagen om pen
-.,ion l1ir ;1rhctstagarc. I Llrvid anv;mds som i denna lag 
;ingiven arhetslort janst genrn11s11i11ct av arhctslor
lJanstcn per m;\11ad i arhcte av delta slag under kalcn
dn;\l't'n 1 k1ga. Innan genomsnittet utraknas a,·dras 
I 1;1n arhci...lorqan'>len hrloppel av arbetstagarnas pen
s1onsavgd1 s;l '>lllll ;\\'Se<, i 7 § "J-7 lllOlll. Ligcn 0111 pcn
Sltlll lor arbetstagare_ 

"c I. lllll pt.·1p .. 1<111 for arhc:t...tag.an: q H. Ar 2.lJa. 

7 §_ :\rhe1-.,g1v;11T ar skyldig all crlagga en lmsak
ringsprelllic '><llll rak11;1'> p:1 basis av de loncr han har 
lw1alt lor :1rbrtr ..,0111 rnnhtus av denna lag och enligt 
den lor-.,;1kri11g'>prri11icprncc111 '>llln '>On;tl- och halso
,·ardsmi111stnie1 ;'irligcn L1ststallcr p;, framstall11i11g a\ 
pensinn-.,k;1ss;111_ Dt·11 !,in lnr vilkc11 lorsakringspre1111e 
-,kall nlaggas hc..,un1s nilig1 sa1n111a grunder som tdl
L11npa'> vid lorskottsinnrh;lllning av skatt. Nar pens1-
011ssknld ordnas lor arbete utomlands skall dock ~a
..,om ll;n anses <1d;lll arlwtslortjanst som skulle hc1alas 
lor nlllh\'arande arbetl' 1 Finland eller arlwtsforqathl 
..,0111 annar'> kan anses 11101svara arbetet. Premiepro
cr111cn k;111 lastsullas till en lagrc ni\'a lor lönen lor de 
arbetstagare som ,·id u1ga11gcn a\' kalcnderarct i lraga 
intcharhllt 2:-!-;1r (2212Jt)93/146q) 

Prc111ie,procentl'rna skall laststallas s;), att de med 
beaktande ;i,· den sannolika r;intdoten och andra for
..,;1kringstcknisk1 rnnstandighetcr kan antas ge ena\·
kastning. som forsL1r for t;1ckande av de framtida ut
gifter som fororsakas av anordnandet a\· pcnsions
skyddet under luknder;'lrcl i fråga. Den dela\' premie-
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inkomsten som hchövs for utgifter som avses i 12§ 1 
llHHn. -t punkten lagen om pension for arhetstagare 
kan dock mdri\·as forst då dessa utgifter forfallcr ull 
betalning 

De medel. '>Olll hehm·s for tackande av de framtida 
utgifter snm anordnandet av det pens1onsskydd so111 
anges 1 2 1110111. rnedfor. skall pensio11skassan enligt 
grunder :-,0111 laststalls av social- och halsovardsm1111<,
tcriel hokf\iras som ansvarsskuld. vilken omfattar 
,1\·cn de 1 l 2~ l 111om. -t punkten lagen om pension for 
,1rhct'>tagare narnnda utgifterna i den man de inkom
-..lLT -,om pni-..1on..,kassan har och sotl11nte ..,kall ;11wan
da-. for ;1ndL1 andarna! lorsb\r till tadrning a\· n;1111nda 
utgiltrr. ( l / 3 I LJl)5/N2) 

\'ad 12~. l Li~ 2 och 3 rnolll. och I 3b§ -t rnorn. la
gen om pension for arbetstagare stadgar om pens1ons
;111staltcr som hednvn verksamhet enligt den namnda 
Ltgcn. skall p;l motwarande satt tilbmpas p;1 penswns
bssan for uttwande konstnarcr. ( Jl).11.1993/llHI) 

""I. om p.:n,ion for arhetsta,.:arC' ~ 12. :\r 2<Ja: F om pen<ion for 
,.'"·' kon,111.1rn o<.:h rnlaklorn 1 arhehforh;\llanck q I . .-\r 2.<Jr. 

7 a §. ( 2H.6 J l)l) 31561) r\ rhetstagarnas prnsion..,av
g1 It utgor en andel a\· de i 7 § l 11wm. a\·sedda ltinerna 
-,0111 ar lika -,tor :--tllll den pcns1onsavgiftsproccnt 0111 

\·il kcn :--1adg.1.., 1 12 b § I mo111. lagen om pc11 ... 1on for ar
hei...tagarc 

.-\rhci...g1\«Jrcn 11111eh;\llcr i sa111ha11d med lo11ebetal-
11111gen arlwtstagarnas pellsionsavgift pj hos honom 
.111-.tallda arl)l't...Ugares lon so111 a\·ses 1 I n10111. 

.-\rbei...g1\·aren :-,\·arar illfor pellsion..,ka ... san for ut
tl\"<tndc kotl'>tllarcr avell for arbetstagarnas pc11s1olls
,l\.gdt. ( l 7. 3. Jlll)')/)l)2) 

8 §. I !ar arbetsgivaren försummat att erlagga en 
forsakringspn:mie Solll avses i denna lag och rattar 
han inte. sedan :1an uppmanats dart i Il. sin forsummcl
.,e inom ena\' pensionskassan foreskriven skalig tid. 
k111 pe11<,l\lllska~.,;1n p<l basis av inhamtad utIT(lning 
eller. om s;1da11 saknas. enligt uppskattning pMora ar
betsgivaren en lursakringspremie som lorho1ts till 
lwgst det d ubhb beloppet. Forsakri ngsprem ie far 
dock inte p;\lora., for annan tid an for det lopanJe ka
kndcraret \lch de km forq~<knde kalendedren. En 
forsakring:--prerrne som p<ilörts av pensionskassan 
1a111te i.·11 p<l prrn11en for hetalningsdrojsm<Het hcrak
nad ;irlig drn1s11ulsranta enligt den rantefot som avses 
1 -t'.i 3 1110111. ra11tcL1ge11 far utsokas utan dom eller ut
..,lag p;1 det ... au som stadgas i lagen om indri\·rnng av 
skatter \lch a\·giftcr i utsokningsvag (3()7/61) U.3. 
I l)L)5/3 Il)) 

.-.\v pe11sionskass;111 faststalld forsakringspremic och 
forsakringsprc1111c. fri\11 vars erlaggandc pensions
skyddscentrakn 1 enlighet med l 5a§ lagen om pensi
on for arbnstagarc har befriat arbetsgivare. anses \'id 
berakningen av en pension i enlighet med denna lag 
såsom erlagd forsakringspremie. Aven arbetsfortpnst. 
som uppburits i arbete som omfattas av denna lag och 
for vilken arbetsgivaren inte längre kan <\laggas att er
lägga forsakringspremie, skall vid uträknandet av pen
sionsbeloppn beaktas som om försakringspremien 
hade erlagts. om intyg av skattemyndigheterna eller 
annan darmed jamforbar tillförlitlig utredning over 
fonjänstens belopp foretes. 

Om arbctsgi\·;m:n ar ett samfund eller en samman
slutning. för vars förpliktelser delägare eller bolags
man svarar s;1som for egen skuld. kan en med stöd av 
denna lag laststalld a\·gift, jiunte på den vid dröjsmål 

med betalningen beräknad ränta. utsokas hos deläga
ren eller bolagsmannen sa som i l mom. stadgas. 

I. J.J.l<J95/Jl<J tradde i krafl I 5.1995. P:\ premier '\llll ar förse-
11:1dr 11.ir lagen 1r.1dn 1 kraft 11llampa" dC' stadganden "<1111 gallde vid 
1kr.tl11radandc1 Denna lag kan dock t11lampas. om den leder till en 
l111dng.irc drp1sm,\l'l"\lol1d an \.kn 11d1garc lagen. 

'>r I. 0111 pn1sion for arhC'tslagare !i l 5a, Ar 2\Ja: Hanlel, Ci 43b· 
'>kaltelT. l'r 54. · 

8 a ~. ()0 I 2. l l)l) Il 173 l) Har en ;nbetsgivare an
ordnat pensionsskyddet for sina arbetstagare enliot la
gen om pension for arbetstagare. rastan denna latbor
cle ha ttllalllpats p<l arhetslörhållandet. skall pension
<,anordningen rattas raknat frän ingången av kalender
;HTl fnrc det under vilket pensinnsanstalten har med
delat arbetsgi\·aren rattelsrn. forsakring enligt lagen 
0111 pension for arbetstagare för tid forc denna tid
punkt forblir i kraft. Pensionen enligt denna lag ersät
ter likval pension enligt !llinilllivillkoren i lagen om 
pension for arbetstagare. Pensionsbelopp som har be
talts ut cnligt minimivillkoren i lagen om pension för 
arbetstagare skall anses som clelhetalningar av pensio
nen. 

9 §. Prns1onskassans tillgångar skall i forsta hand 
placeras hos ek arbetsgivare. som har arbetstagare vil
ka omfattats a\· denna lag. Vid beslut O!ll placeringar
na skall de ;n· arhctsgi\'arrn erlagda forsakringspre
t11iern<1 beaktas. 

l'laccnngar skall goras s;l att de tryggar sakerhet, 
a\'kastning och likviditet samt ;ir bmpligt diversifiera
de och h;ir ialllplig spridning. lfarvid skall dessutom i 
t i llampl iga dehr g;ilb I 0 kap. 3 § lagen olll försäk
ringsbolag ( W62/79). (17.3.1995/392) 

Social- och h;ilsodrdsministcriel meddelar före
skrifter om tillampningen av 2 1110111. ( l 7.3. l 995/392) 

'>r I. om fm,akring,holag l 0: J. I la 30. 

9 a s. ( l 7. ). l 9l)5/392) För uppgörande av försäk
ringstekniska bcrakningar och utredningar skall pen
sionskassan for utovarnk konstn;irer ha en försäk
ri ngs!llat e !llal i kcr. 

Olll forsakrin~smatematikerns uppgifter och behö
righets\·i Il kor gal ler p<1 lllotsvarande satt 18 kap. 8 § la
gen Olll fnrsakringsbolag. 

Kassan skall gora en anmalan till social- och hälso
drdsministcril'l nar en forsi1kringsmatc111atiker har 
anstallts och nar denne har avgätt. 

I. t7.3.l')ll5/N.! 1r.ulde 1 kralt 1.4.1995. Pcn"''n'k,1'san for uto
,·.mdc klln,11\.trn ,k.tll \lhl' en 1 denna lag aYsrdd lnr"1kringsma1e
m:u1krr l!Hlln ell ,\r fr.\n l.1gc11s 1kraf11radandc 

I 0 s. lhY-->~-2--tt~HH.-;-4§··2 monr.--och-5§-±-tnom. 
bststallda markheloppcn justerasT e.l1lighet med för
anclringar i d~llm;tnna löne- och prisnivån på det 
stttt-5+Hii.-~11,a-~ i.<,).~ lagen om· t"tt'tlSior+-foi:.arbetslagare. 

'><' L nm p\'nsum for arhctslagare !i 9, Ar 29a. IJ/'1f t 11]J1//p-
l l §. Um inte annat löljer av de111a lag, galler 

dessutolll i tillampliga delar vad som ar stadgat i lagen 
om pension for arbetstagare. 

S" Lom pcnsi<lll for arhctstagarc, Ar 29a; SllMb ang. de gn.in
dn. \'nlig1 vilka den betalning i ett för allt skall hcniknas varom 
stadgas i hL1 l l§ drnna lag l<J.!2.l<J<J0/1218. 

12 9. N;irmarc stadganden om verkställighet _och 
tilbmpning av denna lag utfärdas genom förordning. 

Se F om pension för ,·issa konstnärer och redaktörer i arbetsfor
hållandt'.. Ar 29r. 

13 §. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. 
Som till pension beränigande tid beaktas inte uden 

före denna lags ikraftträdande. 
Rätt till invalidpension kan inte förvärvas på grun<l

rnl av s<i.dan in\'aliclitet som har begynt innan denna 
lag träder i kraft. 
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L om förtidspension för frontveteraner 

Pcnsionskassan för utövande konstnärer kan grun
das redan före denna lags ikraftträdande. Pensions
skyddscentralcn och pensionskassan, sedan den har 
grundats, skall före lagens ikraftträdande vidta de åt
gärder som verkställigheten av lagen förutsätter. 

De i 3§ 2 1110111., 4§ 2 1110111. och 5§ 2 mom. stadga
de markbeloppen motsvarar det löneindextal, som 
faststallts för år 1966. 

!5!0/q5 
Ar 29r F om pension för vissa konst

närer och redaktörer i arbetsför
hållande 15.11.1985/870 

p,\ foredragn1ng av ministern for handlaggn111g av arcmkn ,0111 
hor till social- och hal:.ov;\r<ls111rn1s1cricb vcrksamheb<>niradc stad
gas med stod a\' 12 § lag,·n den 26 juli 1985 0111 1wnsion for vbsa 
konstn;ircr och redaktorcr i arhctsforh:\llandc (662185): 

1 ~. U 1.12.198511132) Ilar arbetsgivare forsu111111al sin skyldig
het enligt 7 s l 1110111. lagen om pension for vis'a konstnarn och re
daktorcr 1 arlietsförh:\llande (662/85), nedan pensionslagen. all nlag
ga forsaknngsprcnue. har pens1onskassan lor utovandc kon,marn 
rall all for drnJ"n:\lstiden upphara en :\rlig ranta p:\ premien raknad 
enligt den ranleprocenl ""Il av'c' 1 8~ 1 1110111. pen,ion,bgcn. 

2 ~- (JO 12.1993/1(159) 0111 ,·n arheblagare. so111 udigan· st:\ll t 
arbctslt>rh:\llande so111 0111lalla' av pension,bgcn, ,l;\r 1 :11he1,(orlt;\l
lande pl nlkel lagen 0111 penston for arhl'lslagare (395/(1 I). lagen 0111 
pension for arbetstagare i kon variga arhetslorh!lllandn1 ( 13-1/(12) el
ler lagcn 0111 sjo111anspcnsioncr (72150) ull:11npas, clln ar lor~akrad 
enligt l:tgl'n 0111 pcnsion lor lanthrnbloretagarl' (-H17/h9) din lagen 
om pen"on for fnrctagare (·!<18/(19), <'rh:\lkr han ell fnh1n·. 111<llwa
ramk den pcns1rn1'rall "'111 han for\'arvat cnhgl penswn,lagcn. 

3 'i. ( 12.4. l 9l) l/659) I lr~ga 0111 pcnsionsanslalls ll<'honghel all 
avgora fl<'nston,an-;okan. hathkjulandl' av p<·n,1<111,a11'okan llll en 
annan f'<'ll'tonsanstall. ovnga uppgtltcr so111 anko111n1<·r p:\ pe11'1on· 
sanstahcn <Kh so111 hanlor sig ull 1wns1<1nen. 1<1rord11arnk av hchong 
pens1onsan,lah sa111l avgorandc av (ll't1'1onsa11sokan och avsandn111g 
av pen'lonslll'slul galkr i 1illa111phga delar vad som stadgas i 12 och 
12a-l 2e lili lorordningen 0111 p<'thl<lll lor arht·tstagare (I 81!<12) 

4 §. (12.4.19'-)f/(>59) I ovngl skall vid wrkstalligh<'l<'n av pcmi
onslagcn i llllamphga delar iaklla' vad som ,1adga' i h. 8. I I. 121. 11. 
15-17. 23 och 23alili lorordningcn 0111 pen,ion lor arhctstagare samt 
3, 4 och 8sli saml i I 9s I 1110111. l<1ror<lningen om pen"on lor arhet>
tagarc 1 konvanga arhetslorh:\llanden ( 18-1/(>2). 

Se Forn pension for arhetstagarr, Ar 2lJh: I' 0111 pen,ion lor ar
betstagarr i kon variga arhrtsforh;\llanden. Ar 29d. 

5 s Dcnna lorordn111g lradn 1 krah dl'n I januari l lJ8(1 
Aq,ardcr som vcrkstalhghcll'll av dcnna forordnmg foru1>a11n kan 

vidtas mnan forord11111gl'11 lradn 1 krah 

Ar 29s Lom förtidspension för fronl
veteraner 7. I. I 982/13 

RP 195/1981. L 28.5.1982/-102 - RI' 41/1982. L 10.12 llJ82/1058 
- RP 231/1982. L 26.7.1985/(1(15 - RI'. 7311985. L 28.12.1990/1320 -
RP:209/l 990 

1 §. I Finland bosatt frnntvetcran beviljas lortids
pension i enlighet med drnna lag. 

Med frontvetcran avses person som tilldelats fro11t
mannatecken i enlighet med vad daro111 ar sarskilt 
stadgat. 

Vad som i denna lag stadgas 0111 frontveteran tilb111-
pas även på den so111 tilldelats fronttjänsllccken och 
som fyllt 60 år eller vars invaliditetsgrad enligt lagen 
0 m skada, ådragen i militärtjänst ( 404/48) iir minst l O 
procent. (26.7.1985/665) 

Se F om rrontmannatcckcn, vid S l 2a s I. 

2S Finlands lag I 

1125 Ar 29s 
2 §. (26 7 1985/665) Rätt till förtidspension har 

f rontwteran vars arbetsformåga till följd av sjukdom. 
lyte eller skada nedgåll i sådan utstrackning all det 
försvårar hans for\'ärvsarbete. 

En forutsättning for beviljande av förtidspension ar 
avcn att f romveteranen antingen har fyllt 60 år eller 
all han har fyllt 58 år och hans tjänstgöringstid vid 
fronten ar minst ell år. 

Se L <Hn skada. ådragrn i mililanjans1, Ar 57 a. 
3 §. (26.7.1985/M5) Rätt till förtidspension till

kommer utan hinder a\· vad som stadgas i 2 § f rontve
teran som ar krigsim-alid clkr som har \'arit krigs
L\ngc 

Genom lnrordning stadgas vad som i denna lag av
ses med tpnstgoringstid \'id fronten, krigsinvalid och 
krigsfange. 

Se I' om fonidspension for fromvetcrancr !is 1-3. Ar 2lJl. 
4 §. förutsattning för förtidspensionering är att 

f rontveteran under lorloppet av de femton c'\r som 
omedelbart foreg/11 t tidpunkten för förtidspensione
ringen under minst tio kalenderår intjänat pension i 
enlighet med lagar. stadganden och bestämmelser 
som namns i 8 § 4 1110111. lagen om pension för arbets
tagare (395/61) el ler lagrn om sjö111anspcnsioner ( 7 21 
56) och att han. om han skulle ha blivit arbctsnfiinno
gcn \·id na111nda tidpunkt. skulle varit berattigad till 
invalidpension vars belopp skulle ut ri1knas med beak
tande av den i h ~ 3 nwm. lagen om pension för ar
betstagare eller i ovan namnda lagar, stadganden eller 
bestammclser ;\\'Sedda tid som ;'\tcrst;\r till uppn!'icndct 
av pensions;ildern eller motsvarande arbetsförtjänst. 

Forutsat t 11 ing for lort1dspe11sionering iir <i ven att 
front veteranen a\'st;)t t fr:\11 förvarvsarbete som avses i 
ovan i I 1110111. namnda lagar, stadganden eller hesta111-
111clscr cl ler i lagen om pension for ri ksdagsmiin (329/ 
6 7) i sadan m;\11 att hans åtnst:knde arhctsförtjanst 
per 111;\nad kan uppskattas utgora i medeltal hogst det 
markbelopp som avses i l ~ l 1110111. 2 punkten lagen 
om pension for arbetstagare (30.12.1982/1058) 

Se I. 0111 pension lor arhet,tagaTl' ss l. h och 8, Ar 29a: l. 0111 sjo
man~fH.·n~ttHter. :\r 2t>g. 

4a s. (2812.1990/1320) fortidsprnsion beviljas 
inte en frontvcteran som med stod av lag, forordning 
eller statsr;\tlshe'.>lut eller ollcntlig pcnsionsstadga er
håller arhctslo'.>hctspen:-,ton eller full invalidpension 
p;) gruntkdcn a,· ;11 lwh- eller tpnstcforld.llande eller 
föret ag;1n-erba111 hc l. ge ner; Il ionsvax I i ngspcnsion cn-
1 igt lagrn om prns1on I or L111t hruksforctagare ( 46 7 I 
b9) cl ler lagen om generat 1011svax I i ngspcnsion lor 
lanthruksforctagarL' ( 1317/90) eller avtri1dclscpcnsion 
l'llligt lagen om a\·tradcl..,qwnsion ( 16174 ), ej heller en 
frontvctcran '.>0111 med '.>tod av lag, forordning eller 
statsddsheslut far eller har ratt att Li ;)lderspension p:\ 
grund\'alcn av arbets- eller tjansteforh:Hlandc eller fo
retagarvcrksamhet, lib·al s:\ att om en del av frontve
terancn'.> pt·nswner betalas som ålderspcnsion innan 
han fyllt 65 :\r, en dylik pClls1on inte utgor hinder for 
bevilpnde av lilrtidspcn'.>1on. Vad som stadgas i denna 
paragraf galler a\Tll en frn11tw·1era11 som crklller 11:'1-
gon annan pcn-,1on -,om lllllt'.>varar de O\'an namnda 
pc ns 1011cr11a. 

5 s. (30 J 2 1982/l U58) I lort1dspension betalas 
det belopp som lront\Cterancn skulle ha erhållit enligt 
lagar. stadganden och bestammelser som nämns i 8 s 
4 1110111. lagen 0111 pension for arbetstagare eller enligt 
lagen om sjomanspensicmcr. 0111 honom i stället fiir 
förtidspension skulle ha beviljats full invalidpension 
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Lag 
om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande 

Given i Helsingfors den 18 december 1995 

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 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 28 juni 1993 

(561/93) och 
ändras 3, 4 och 6 §§, 
av dessa lagrum 3 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 27 mars 1991 

(616/91) och 4 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 28 juni 1993 och 
6 § sådan den lyder i sistnämnda lag, 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
ringspenning 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 pens10n 
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 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 I §. 

RP 118/95 
ShUB 17/95 
RSv 115/95 

4§ 
Pensionens belopp bestäms med iakttagan

de i tillämpliga delar av stadgandena i 5 § 1 
mom., 2 mom. I och 3 punkten samt 4-6 
mom., 5 c, 7, 7 a och 7 b §§ lagen om pen
sion för arbetstagare i kortvariga arbetsför
hållanden (134/62 ). 

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 
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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 
minst det i 3 § 2 mom. stadgade beloppet, 
sammanräknas för bestämmande av samord
ningsgrunden 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. används 
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som i denna lag angiven arbetsförtjänst ge
nomsnittet av arbetsförtjänsten per månad i 
arbete av detta slag under kalenderåren i 
fråga. Innan genomsnittet uträknas avdras 
från arbetsförtjänsten beloppet av arbetsta
garnas pensionsavgift så som avses i 7 a § 
lagen om pension för arbetstagare. 

Denna lag träder i kraft den 
1996. 

. . 
Januan 

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. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Social- och hälsovårdsminister Sinikka .Mönkäre 
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Förordning 
om ändring av 4 § förordningen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i 

arbetsförhållande 

Given i Helsingfors den 18 december 1995 

På föredragning av social- och hälsovårdsministern 

3425 

ändras 4 § förordningen den 15 november 1985 om pension för vissa konstnärer och re
daktörer i arbetsförhållande (870/85), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 12 april 
1991 (659/91), som följer: 

4§ 
I övrigt skall vid verkställigheten av pen

sionslagen i tillämpliga delar iakttas vad 
som stadgas i 6, 8, 11, 12 f, 13, 15-17, 23 
och 23 a §§ förordningen om pension för 
arbetstagare samt i 3, 4, 6 och 8 §§ förord-

Helsingfors den 18 december 1995 

ningen om pension för arbetstagare i kortva
riga arbetsförhållanden (184/62). 

Denna förordning träder i kraft den I janu
ari 1996. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre 


