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Pensionsberäkningen steg för steg 

Pension för fortgående anställning eller företagarverksamhet 
* Den pensionsgrundande tiden för perioder med olika intjänings

procent i fortgående APL-, SjPL-anställning, FöPL-, LFöPL
företagarverksamhet, KAPL-, KoPL-arbete beräknas 

* 

* 

Beaktar 
- tiden från och med 23 års ålder 
- återstående tid 
~ pensionsålder' 
Den intjänade pensionen under olika perioder: 
- APL: tiden före 1.7.1962 1 %/år (1/1200 per månad, tiden halveras) 
och efter 30.6.1962 1,5 %/år (1/800 per månad) 
- SjPL: tiden före 1.6.1956 1 % (1/1200) och därefter 2 % (1/600) 
- övriga lagar: 1,5 % från tidpunkten för ikraftträdandet (1/800) 
- tiden från början av det år då arbetstagaren fyllde 60 år 2,5 % 
(1/480) 
- återstående tid 50-----{;0 år 1,2 % (1/1000), SjPL 1,7 % (17/12000) 
- återstående tid 60-----{;5 år 0,8 % (1/1500), SjPL 1,3 % (13/12000) 
Den pensionsgrundande Iönen beräknas 
- de löner som tas med vid beräkningen av pensionen väljs enligt 
reglerna i de olika pensionslagarna 
- lönerna räknas upp till indexnivån för det år då anställningen upphör 
- avdrag för arbetstagares pensionsavgift (APL, KAPL, KoPL) 
- företagares obetalda pensionspremier beaktas 
Pensionen för perioder med olika intjäningsprocent under den 
fortgående anställningen/företagarverksamheten räknas ihop 

Arbetspensionen sammanlagt 
* Fribrevspensionerna enligt olika lagar räknas ihop separat för de 

olika lagarna 
· * Arbetspensions- och bamtillägg räknas in i pensionen separat för 

de olika lagama 
· ~ Pensionerna enligt den privata sektorns pensionslagar räknas 

ihop 
llf Förutsättningarna för betalning av fribrevspension allt i ett 

undersöks 

* 

* 

Pensionen från den privata sektorn samordnas med beaktande av 
primära förmåner och offentliga sektorns arbetspensioner 
Förtidsminskning eller uppskovsförhöjning beräknas. 
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TILL LÄSAREN 

I början av år 2002 tog Finland och det övriga euroområdet i bruk en ny valuta, 
euron. Därför har också denna handbok ändrats från mark till euro. Dessutom 
har det efter år 2000 skett små ändringar i arbetspensionerna, som också har 
tagits med i denna bok. Texten i handboken från år 2000 har även i övrigt 
granskats och förtydligats. 

Denna handbok behandlar endast grunderna för pensionsberäkningen inom den 
privata sektorn, även om de huvudsakliga skillnaderna mellan den privata och 
den offentliga sektorns pensioner tas upp i bilagorna. Handboken är avsedd som 
en lärobok för dem som studerar socialförsäkring och som en handbok för dem 
som behöver grundkunskaper i pensionsberäkning. Den som är i behov av mera 
djupgående information hittar de viktigaste källorna i källförteckningen. 

Handboken har utarbetats av en arbetsgrupp som bestod av forskaren Marjukka 
Hietaniemi, sektionschef Anneli Ikkala och pensionsuträknaren Arja Vainikai
nen på Pensionsskyddscentralens planerings- och kalkylavdelning. Pensionsut
rälmarna Minna Kuusela och Arja Seppä på planerings- och kalkylavdelningen 
har dessutom bistått med att granska och konstruera räkneexemplen. Handbo 
ken har också förtjänstfullt kommenterats av många sakkunniga på pensionsan
stalterna och Pensionsskyddscentralen. 

Ett varmt tack till alla arbetskamrater som bidragit till att boken blivit färdig och 
till pensionsanstalternas representanter för deras värdefulla kommentarer. 

Helsingfors 28.3.2002 

Marjukka Hietaniemi 
Anneli Ikkala 
Arja V ainikainen 



INNEHÅLL 
·········································· ···································~········~ 

INNEHÅLL 

INLEDNING ........................ ........ .......... ..... .. ......... ...... . ,. ..............• _ ..... 11 

1 A?L-PENS ION .... ..... .. ....... .............................. ., ...............•..... • • • • • • 12. 
1.1 Lagen om pension för arbetstagare (APL) ................ .. ..... ..... 12 

1.1.1 Beräkningsprinciper och pensionsformer ....................... 12 
1: .2 Pensionsg.runda.nde tid ...................... ...................... ...... .... ..... 13-

1:.2.1 Anställningsöd ................ ........ .. ....................... ............ .. ... 13-
1.2.2 Ate1;stående tid ......... ••n •• •H+- ••· · ··· · ··· . . .... . . . . . . . ... .... . . . ... . .... 15 

Rätt till återstående tid .. ........................................... ...... 16 
Anslutande av återstående tid ........................... ............ 18 
Samtidigt förvärvsarbete och den återstående tiden ..... . 19 

1.2.3 Tid med heleffektiv pension .............................. .... ....... .. 21 
1.2.4 Tid som berättigar till pensionstillägg ......... ....... .. .......... . 21 

1.3 lntjänande av pension ........... .............. .............. ............. ....... 22 
1.4 APL-inde·x ............................. .... ...... ......... ... ... .... .. ....... ....... .... 24 
1.5 Den pensionsgrundande lönen ............................... .. ............ 27 

1.5.1 lnkomst som betraktas som pensionsgrundande lön ..... 27 
1.5.2 Hur arbetstagares pensionsavgift inverkar .. .... ............... 27 
1.5.3 Uträkning av den pensionsgrundande lönen ..... ............. 28 

Beräkningsreglerna för anställningar som upphört före 
år 1996 ;;•• • H •• • ,. • •" " "" ' • • ••• • .. • • ,. •• • •••• •• •• • •• • • •• •• • •• •• • • • •• • • • •••••• 29· 
Beräkningsreglerna för anställningar som börjar 
1.1.1996 eller senare ................ ........... .. .......... .. .......... 29 
Beräkningsreglerna för anställningar som fortgick 
1.1.1996, övergångsperioden ................................ ...... .. 32 
Beräkningen av den pensionsgrundande lönen 
.steg för steg .......... .. .......................... ............ , ................... 37 

1.5.4 Undantag i beräkningen av den pensionsgrundande 
lönen ............. ......................... .. ...... ....... .. ... .. ... ............. 37 
Utjämnlngslön .. .. ..... .... ..... .... .............. ..... ... ... ............ • . , •• 37 
Justering av den pensionsgrundande lönen enligt 
prövning ............................................................. .-.......... 38 
BamavårdsUd ......... ... .... .. .. .. ........................... .......... ... ....... 38 

1.6 Tillägg tHI pensionen .................................................... ... ...... 39 
1.6.1 Arbetspe-nsionsUllägg ...... ... .......... ... ..... .... .. .. ... .................. 39 

Beräkning av arbetspensionstillägg .................... ........... 40 
1 .'6.2 Barntill'ägg ..................... ... .. ............. .......... ...... ......... ...... 42 
1.6.3 Uppskovsförhöjning .... .. ... ... ... ......... .......... ... ... ... ............ 42 

1. 7 Automatiskt avbrytande ............................ .. .. ............ ... .. ....... 43 
1.8 Tekniskt avbrytande ......... .. ................................ ... ........... .... 47 
1.9 Penslonsformema ... .... .. ...... ... ............ ~ ... •u•• ···· ... .......... .. ...... 48 

1.9.1 Ålderspension ............ ... ... ............................. ............... ... 48 
1.9.2 Förtida. ålderspension ......... .. .............. ......... .. ............ ...... . 49 
1.9.3 Uppskjuten ålderspension .................... ......... .... ... ... ...... 49 



INNEHÅLL 
, ......••••. , ..... .•••• ····················~ ··········· •• - •.........•••...•••• ....• 

1.9.4 Pensioner beviljade på basis av arbetsoförmåga .......... . 50 
lnvalidpension ......... ......... .............................................. 50 
Rehablnteringsstöd ............................................... ...... .. . 51 
lndividuell förtidspension ................... .. ... .. ... .. .................. 52 
Rehabil iteri ng stillågg .......... .. .... .. .............................. ... ..... 52 
Rehabiliteringspenning .. .... ... ....... .. .... ............... .......... ... .. 53 

1. 9. 5 Arbetslöshetspension .......................................... ........... 54 
Pensionsfall för arbetslöshetspension ................. .. ......... 55 
Hur arbetslöshetspensionen bestäms ...... ...................... 55 
Rätt tili återstäende tid ..... .. ............. ................ .......... ...... 56 
Arbetstagare som är född före 1945 ....... ..... .... ............... 57 

1.10 Engångsbelopp och dröjsmålsförhöjning ................. .......... . 61 
1.10.1 Engångsbelopp ...... .. ................ ... .. ...... ....................... n • • 61 
1.10.2 Dröjsmålsförhöjning ............................................ ........... 62 

Uträkning av APL-pensionen i samband med pensionsfallet.. ...... 63 

2 KAPL-PENSlON ...... .. .......... ... ... .. ........ ..... .. ... ............ . .................. 64 
2.1 Lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbets-

förhållanden (KAPL) ................. ............................................. 64 
2.1.1 Beräkningsprinciper och pensionsformer .............. ........ . 64 

2.2 Pensionsgrundande tid och löner ............... ........................ ... 64 
2.2.1 Anställningstid och pensionsgrundande löner .... ....... ..... 64 
2.2.2 Aterstående tid och Iän för återstående tid ..................... 65 

2.3 lntjäning av pension .. ........... .... ............. .. ... .............. .. ........... 67 
2.4 Tillägg tili pensionen ............ ....... ........................... ...... ......... 67 
2 .. 5 Pensionsformerna . ... ........... ............................ n . ...... . . . . .. . . ... . . .. . . 68 
Uträkning av KAPL-pensionen i samband med pensionsfallet.. .... 75 

3 KoPL-PENSION ......... ... .. ... ..... .. ......... .................. ..................... u ••• 76· 
3.1 Lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av 

arbetstagare (KoPL) .................. .. . ........ ... .............................. 76 
3.1.1 Beräkningsprinciper och pensionsformer ...... .... .... ......... 76 

3.2 Pensionsgrundande tid och löner .......................................... 77 
3.2.1 Anställningstid och pensionsgrundande löner ..... ........... 77 
3.2.2 Aterstående tid och lön för återstående tid .... .. .. ..... .. ..... . 77 

3.3 lntjänande av pension .. ......................................................... 79 
3.4 Tillägg till pensionen ............... .................................. ............. 80 
3.5 Pensionsformerna ................................. .... ...... ..... ... .. .. .... ~ .. .. 80 
Uträkning av KoPL-pensionen i samband med pensionsfallet.. .... 84 

4 SjPL-PENSION ............... ........... ........................................ ......... .. 85 
4.1 Lagen om sjömanspensioner (SjPL) ..................................... 85 

4.1 .1 Beräkningsprinciper och pensionsformer ........... ............ 85 
4.2 Pensionsgrundande tid ....................................... ....... .. ......... 85 

4.2.1 Anställningstid .................... .......... .. ... .. .. ... ......... ...... .. ...... 85 
4.2.2 Aterstående tid ..... ........... ....... ................ ..... .. .. ..... .. .... .... 86 

l 



INNEHÅLL 
·········· •• t••······ ·····················~······ ··· ··~· ·· ··· ··· ·······~-~-············ 

4.3 lntjänande av pension ...... ,.,u ,, , .. . ............ . .. . ..... . . ... .. .. . .. . ....... 86 
4.3.1 Huvudregeln .. .. . , u, .. . .... .. . ... ...... _ .... .. . ................. . ..... ,,n .. 86 
4.3.2 APL-garantiregeln .................................. .. ...................... 87 
4.3.3 Fribrevspension ..... .................... ...... ... ...... ...................... 87 

4.4 Den pensionsgrundande lönen .................... ... ... ........ ........... 88 
4.5 Tillägg till pensionen .................. ...... ..................................... 88 

4.5.1 Arbetspensionstillägg ................ .................................... 88 
4.5.2 Barntillägg ....... ..... ............................................ ..... ... ........ . 88 
4.5.3 Uppskovsförhöjning ......... .. ............................................ 89 

4.6 Automatiskt avbrytande , .. m , -- ... ..... ... . ....... . ........... .. ... ... .. ... .. . 89 
4.7 Pensionsformerna ......... .................. .. ..................................... 89 

4.7.1 Ålderspension ........... ..................... ..... ... .......................... 89 
4.7.2 Förtida ålderspension .... ........ ............... ... .. .... ................ 89 

Uträkning av SjPL-pensionen i samband med pensionsfallet ...... 92 

5 FöPL-PENSION ......... ......... ... ....................................................... 93 
5.1 Lagen om pension för företagare (FöPL) .............................. 93 

5.1.1 Beräkningsprinciper och förmåner ................................. 93 
.S.2 Pensfonsgrondande tid ............ ..................... .. .... ... .... ... .. .... .. 93 
5.3 lntjänande av pension .......... .. .. .......... u• •·· ··· ··· -- ·-- ... , ............. 94 
5.4 Den pensionsgrundande arbetsinkomsten ........................... 94 
5. 5 Tillägg ti II pensionen ....................................... ............... ..... ... 95 

5.5.1 Arbetspensionstillägg ........... ........................................... 95 
5.5.2 Bamtillägg .... ............... .. .. ....... .. ... ........ .... ... ................... . 95 
5.5.3 Uppskovsförhöjning .......................... .... .. .. ........ .. ... ..... .... 95 

5.6 Tekniskt avbrytande ............... .............................................. 96 
5.7 Pensionsformema. ... ..... .................. .... ......... .... ...................... .. 96 

5.7.1 Ålderspension ..................................................................... 96 
5.7.2 Förtida ålderspension ..... ........................ ... .. ..... ... ......... 96 
5. 7 .3 Arbets.löshetspension .............................. ...................... 97 

Uträkning av FöPL-pensionen i samband med pensionsfallet... 100 
' 

6 LFö.PL-.PENS:ION ... .... ., ,,.,., •••• ••"'" -- ••• •• ••••••• •·•• •• ., . • •• •••• • •• • •oo• .. ,. • • ••• • .. • 101· 
6.1 Lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) ............ 101 

6.1.1 Beräkningsprinciper och förmåner ............................... 101 
6.2 Pensionsgrundande lid ........... ................................. ........... 1.01 
·6.3 lntjänande av pension .... ............. ............... .... ....................... . 1:02 
6.4 Den pensionsgrundande arbetsinkomsten ..... .................... 102 

6.4.1 Arbetsinkomst för återstående tid ................................ 102 
6.5 Tlllägg till pensronen .......... ........................... 4 ... ............ . ..... 103 
6.6 Pensionsformerna .............................................................. 103 
Uträkning av LFöPL-pensionen i samband med pensionsfallet. 107 

7 DEL TIDSPEN.SION ............... .................. ...... ........ ..................... 108 
7 .1 Förutsättningar för beviljande av deltidspension ............... .. 108 
7 .2 Pensionsfall för deltidspension ... .. ...................................... 109 



INNEHÅLL 
····~··· ············ ······ .... ····-· •... •• ...• ····· ··· ··· ..... ········~········· 

7.3 Stabiliserad förvärvsinkomst ..... ......................................... ... 109 
7.4 lnkomstbortfall ..... .................. ... .. ..... ........ .... ........ .... ........ ... . 111 
7. 5 Deltidspensionens belopp ............................................ ....... 112 
7 .6 lntjäning av pension under tiden som deltidspensionerad ... 113 
7.7 Pension som beviljas efter deltidspension ........................... 114 

8 FAMILJEPENSION ............................................................... .... .. 118 
8.1 Förutsättningar för beviljande av familjepension ...... ........... 118 

8.1.1 Vem kan få efterlevandepension .......................... .. ...... ns 
8.1.2 Förutsättningarna för beviljande av barnpension .......... 119 

8.2 Familjepensionens belopp .............. .......... ............ .. ..... ....... 119 
8.2.1 Efterlevandepensionens belopp ....... ............................ 120 

Pensionsjämkning ............... ........ ................... ............. .. 1,20 
Pension till tidigare make ............................................. 122 

8.2.2 Barnpensionens belopp ........... ....................... .. ......... .. 123. 
Föräldralösa barn ... ........ .. ......... ........ ............. ................ 123 

8.2.3 Familjepension som engångsbelopp ............................ 1.24 

9 TOTALPENSION OCH SAMORDNING ..... ... ............. ................. 125 
9.1 Grundpensioner ...... .. ..... .. ........... ............ .. .......... ..... ~ .... ........ 125 
9.2 Primära förmåner ................................................................. 126 
9.3 Folkpension ...................................... ............... .............. ..... 126 
9.4 Samordning av grundpension ............... .. .... .. .. ... ... ........... rn.127 

9.4.1 Samordningsgrund ...... ... ................. ....... ...... ... ............. 127 
9.4.2 Tidpunkten för samordningen. ....... ...... .................... .. ....... 129 
9.4.3 Ny samordning av pensioner som beviljats före 

1.1.1996 ... .. ............................... ............................. .. .... . 129 
9.4.4 Samordningen av familjepensioner .... .......................... 130 

9. 5 Registrerade APL-tilläggspensioner ............ .. .............. ........ 132 
9.5.1 Hur registrerade APL-tilläggspensioner beräknas ........ 132 

9.6 Sänkt pensionsålder för grundpension ........ .... ............ ........ 133 

10 BERÄKNING AV PENSIONER INOM EU OCH EES ... .............. 134 
10.1 Nationetl pension .. ................................................ ..... ........ 134 
10.2 Teoretisk pension ................ .......... ......................... ......... 135 
10.3 Pro rata-pension .................. ......................................... .. .. .. 137 
1 0 . .4 F a miljepens'ion ... ...................................... ................ -....... 138 

10.4.1 Efterlev.andepension .............. ........... .... ...... ................. 138 
10.4.2 .Barnpension ...... ... ................ ..................... ............... ..... 139 

11 TILLÄGGSEXEMPEL ........... ..... .. ..................... ... ....................... 141 
11.1 lndexjustering med två index ........ .......... .............. ... ......... 141 
11.2 Utjämningslön ..... .. .. ......... ...... ...... ... ......... ... .. ........... .............. 141 
11.3 Pensionsgrundande lön för barnavårdstid ............ ..... ....... .142 
11.4 Samordning, arbetspension från både privata och 

offentliga sektorn ............. ............ .. ................... .................. 143 



INNEHÅLL 
i···········~·······························~···············~·················~·-···· 

11.5 Samordning med primär förmån ....................................... 146 
11.6 Registrerad APL-tilläggspension ...................................... 146 
11. 7 EU/EES-pension .............................................................. 148 
11.8 Deltidspension och sänkt pensionsålder .......................... 149 

BILAGOR 

1 APL-indexpoängtal 
2 Barntillägg i procent 

Efterlevandepension efter pensionsjämkning år 2002 
Den övre gränsen för pensionsjämkningsgrunden för efterlevande
pension 

3 Förmåner som berättigar till arbetspensionstillägg och som förlänger 
efterkarenstiden 

4 Beräkningen av den pensionsgrundande lönen enligt APL 
5 lnkomstgränsbeloppen enligt KAPL och KoPL 
6 Gränsbeloppen för att omfattas av APL, FöPL och LFöPL 
7 Arbetslöshetspensionerna fr.o.m. år 2000 
8 Skillnader i pensionsberäkningen enligt StPL och APL 
9 Skillnader i pensionsberäkningen enligt KT APL och APL 
10 Förutsättningarna för beviljande av deltidspension enligt de olika 

lagarna 
11 Koefficienter för sänkt pensionsålder 
12 Gränserna för förvärvsinkomster under tiden som pensionerad 
13 Gällande överenskommelser om social trygghet 1.1.2002 

KÄLLOR 



INLEDNING 11 
-~·········· ·····~· ···························~ii~i·~·~···········~···· ······~····· ··ii 

INLEDNING 

Det finska pensionssystemet omfattar arbetspensionssystemet och folkpensions
systemet. De personer får pension från arbetspensionssystemet som har haft 
anställnings- eller tjänsteförhållanden som omfattas av arbetspensionslagarna 
eller har verkat som företagare. Folkpension betalas till personer som bott i 
Finland på basis av bosättningstiden. 

Man kan tjäna in arbetspension både från den privata och den offentliga sektom. 
Inom den privata sektom finns det sex pensionslagar: 

* 
• 

* 

* 
* 
* 

lagen om pension för arbetstagare (APL); 
lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 
(KAPL), 
lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare 
(KoPL), 
lagen om sjömanspensioner (SjPL), 
lagen om pension för företagare (FöPL) och 
lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) 

Den offentliga sektorn, d.v.s. staten (StPL), kommunema (KTAPL), Ålands 
landskapsstyrelse, Finlands Bank, Folkpensionsanstalten samt den evangelisk
lutherska (KyPL) och den ortodoxa kyrkan har egna pensionslagar. Beräknings
grundema för den privata och den offentliga sektom skiljer sig i viss mä.n åt. 
Om dessa skillnader finns ett kort sammandrag som bilaga. 

Denna handbok tar upp endast den privata sektoms pensionslagar. Boken är 
uppställd så att varje arbetspensionslag inklusive beräkningsgrunder och pen
sionsformer behandlas i separata kapitel. I bokens APL-del behandlas de ge
mensamma dragen i de olika lagarna, och dessa hänvisas tili i senare kapitel om 
det inte finns skillnader mellan de olika lagarna. Utanför dessa kapitel behand
las av pensionsformema dock deltidspensionen och familjepensionen, eftersom 
de skiljer sig så mycket från den övriga pensionsberäkningen. Samordningen av 
pensioner gås igenom i ett skilt kapitel. EU/EES-pensionsberäkningen utgör 
likaså en egen helhet, varför reglema för beräkningen av EU/EES-pensioner 
inte har beaktats i de tidigare kapitlen. · 
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1 APL-PENSION 

1.1 Lagen om pension för arbetstagare (APL) 

Lagen om pension för arbetstagare, APL, trädde i kraft 1.7.1962, men den 
tillämpas på anställningsförhållanden som var i kraft då lagen gavs 8.7. 1961 och 
senare. Lagen gäller privatanställda 

"' 

• 
* 

med en inkomst från arbetet under anställningens första hela månad 
som är minst 219 euro/månad år 2002 ( 15, 14 euro år 1966) 
vilkas anställning har fortgått minst en månad under tiden mellan 
från början av det år då den anställda fyllt 14 år till den anställdas 65-
årsdag. 

Om lönen i en anställning sjunker efter den första månaden och förblir lägre än 
gränsen i APL i minst sex månader i följd, kan arbetsgivaren överföra 
anställningen att omfattas av KoPL. 

En arbetstagare inom den privata sektorn omfattas i regel av APL. Hushåll 
försäkrar dock sina anställda enligt KoPL, även om villkoren ovan uppfylls (se 
närmare kap. 3). Också arbetstagare inom lantbruks-, skogs- och byggbranschen 
och i hamnarbete (KAPL), sjömän (SjPL) samt konstnärer (KoPL) försäkras 
enligt sina egna pensionslagar (se närmare kap. 2-4). 

1.1 .1 Beräkningsprinciper och pensionsformer 

Pensionen räknas ut separat för varje anställningsförbållande. De mtjänade 
pensionerna räknas ihop när personen går i pension. Pensionsbeloppet beror på 
lönen och anställningens längd. Den allmänna pensionsåldern är 65 år. 

Man tjänar in pension för arbete 1,5 % om året av den lön som ligger till grund 
för pensionen, d.v.s. den pensionsgrundande lönen, fram till slutet av det år när 
arbetstagaren fyller 59 år. Från början av det år när arbetstagaren fyller 60 år är 
intjäningsprocenten 2,5. 

Pensioner beviljas som ålders-, invalid-, arbetslöshets-, deltids- och familje
pensioner. Ålderspensionen. kan betalas ut i förtid. Den kan också skjutas upp. 
lnvalidpensionerna kan vara antingen fulla pensioner eller delpensioner. Den 
individuella förtidspensionen och det tidsbundna rehabiliteringsstödet är också 
invalidpensioner. Familjepension beviljas som efterlevandepension och barn
pension, i vissa fall också som pension till före detta make. 

-
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1 .2 Pensionsgrundande tid 

Den pensionsgrundande tiden är i allmänhet densamma som den tid 
anställningen varar. Dessutom berättigar tiden från pensionsfallet fram till 
pensionsåldern, d.v.s. den återstående tiden, till pension under vissa förutsätt-• 
ningar. Under arbetslöshets-, utbildnings- och rehabiliteringsperioder intjänas 
arbetspensionstillägg. Man kan också tjäna in ny pension under tiden som 
pensionerad. 

Den pensionsgrundande tiden beräknas antingen med hjälp av den s.k. 
dagtekniken eller den s.k. månadstekniken beroende på när anställningen har 
upphört. Om anställningen upphör efter 31.12.1997 beräknas den 
pensionsgrundande tiden i anställningen med en dags noggrannhet ( dagtekni
ken). De dagar som blir över från de hela månaderna läggs till antalet månader 
genom att först omräkna dessa dagar till månader. Omräkningen görs genom att 
dela antalet dagar med 30. Det oavrundade resultatet av divisionen läggs till 
antalet hela månader. Mellanresultatet avrundas inte. 

Om anställningen har upphört före 1.1.1998 beräknas den pensionsgrundande 
tiden med en dags noggrannhet, men den avrundas nedåt till en hel månad 
(månadstekniken). Pensiondelen för den återstående tiden räknas dock med en 
dags noggrannhet ompensionsfallet inträffar efter 31.12.1997. (se A 45/97) 

En kalendermånad anses alltid bestå av 30 dagar. Den 31 dagen i en månad 
anses alltså som den 30, likaså 28.2. eller 29.2. Om en anställning har börjat 
28.2 och upphör 27.3, har den fortgått endast 28 dagar. Anställningstiden före 
1.7.1962 halveras och den eventuella halva dagen avrundas uppåt till en hel dag. 

1.2.1 Anställningstid 

I allmänhet tjänar man in pension för hela anställningen. För att berättiga till 
APL-pension måste en anställning dock fortgå minst en månad. Anställningstid 
innan APL trädde i kraft, 1.7.1962, berättigar till pension, om anställningen var 
i kraft 8.7.1961 eller har börjat senare. Tiden före 1.7.1962 beaktas endast till 
hälften av dess verkliga längd. 

Ålderspension intjänas från 23 års ålder tjll 65 års ålder. Anställningstid före 23 
års ålder berättigar dock till invalidpension och familjepension om arbetstagaren 
blir arbetsoförmögen eller avlider före 23 års ålder och han eller hon har rätt till 
pension för återstående tid (se 1.2.2). Då räknas som pensionsgrundande tid 
endast tiden från det att arbetsoförmågan börjar eller från tidpunkten för 
dödsfallet till pensionsåldem. 

En APL-anställning upphör den dag för vilken arbetstagaren sist fick lön innan 
anställningen upphörde eller innan sådan arbetsoförmåga som berättigar till 
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p nsion inträdde eller innan. individuell förtidspension började. En oavlönad 
period i slutet av anställningen betättigar inte tHl pension. Om a:rbetstagaren har 
varit ledig utan lön och sedan åtei.-vänt till arbetet utan att anställningsförhållan
det avbrutits, är ledigheten utan lön pensionsgrundande tid. Om ledigheten utan 
lön pågår mer än ett år, avslutas anställningen den dag för vilken arbetstagaren 
sist har fått lön. (A 16/92, A 7/2002, A 9/2002) 

Värnpliktstid och anställningstid efter 65 åts å1der är int pensionsgrundande A 
16/92). Pensionen höjs för den tid med vilken pensionsuttaget uppskjuts efter 65 
års ålder. 

Exempel 1.1 Beräkning av den pensionsgrundande tiden 

Anställningstiden är 27.8.1992-28.9.2002. Den pensionsgrundande 
tiden är då skillnaden mellan utgångs- och begynnelsedatumen 

2002 9 
1992 8 

28 
27 

10 år 1 mån 2 dg ·> 2 = 121 - mån 
30 

*) Eftersom också den dagen då anställningen började är pensionsgrun
dande tid, skall en dag läggas tili skillnaden. Dagama som blir över från 
de hela månaderna omräknas till månader genom att dividera antalet 
dagar med 30. 

Exempel 1.2 Den pensionsgrundande tiden, anställningen har börjat 
före 1.7.1962 

Anställningstiden är 14.3.1962-28.2.2002. Den pensionsgrundande ti
den är då 

halverad 

1962 
1962 

6 30 
3 14 
3 mån 17 dg 

1 mån 24 dg 

2002 2 30 
1962 7 1 
39år 7 mån 30 dg 

1 

1 
1 
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Den pensionsgrundande tiden är sammanlagt 

391 8 
1- 24 

39 år 9 mån 24 dg = 477 
24 

mån 
30 

1.2.2 Aterstående tid 

Med återstående tid avses tiden från pensionsfallet, t.ex. den tidpunkt då den 
anställda blev arbetsoförmögen, fram till pensionsåldern. Den återstående tiden 
anknyts vanligen till den sista anställningen, d.v.s. den läggs till anställningsti
den. Pensionen för den återstående tiden räknas på hasis av den ifrågavarande 
anställningens pensionsgrundande lön (se senare Anslutande av återstående tid). 
En pension med återstående tid är en heleffektiv pension. En pension i vilken 
återstående tid inte har räknats med är en fribrevspension. 

Återstående tid kan ingå i invalidpension, arbetslöshetspension och familjepen
sion. I arbetslöshetspensioner som beviljas år 2000 eller senare kan rätten till 
pension för återstående tid vara vilande tills ålders- eller familjepension börjar. 
Vilande återstående tid betyder att pensionsdelen för den återstående tiden inte 
ingår i pensionen fastän man skulle ha rätt till den. Arbetslöshetspensioner med 
vilande återstående tid är heleffektiva pensioner (se närmare 1.9.6). 

Exempel 1.3 Beräkning av den återstående tiden 

Arbetstagaren är född 7.7.1942. Anställningstiden är 1.4.197 4-
30.1.2002. Arbetsoförmågan börjar 1.6.2002 (pensionsfall). Den pen
sionsgrundande tiden är 

anställningstid 

2002 1 30 
1974 4 1 

27 år 9 mån 30 dg 

Pensionsgrundande tid sammanlagt 

27 10 
5 1 7 

32 år 11 mån 7 dg 9 
7 • = 3 5 - man 
30 

återstående tid 

2007 7 7 
2002 6 1 

5 år 1 mån 7 dg 



16APL 
•......•...••..•....••........... ..•...........•.•......•..••.•......•..•...•......•... 

1 detta exempel har endast anställningstidens och den återstående 
tidens längder beräknats. Vid pensionsuträkningen indelas anställ
ningstiden och den återstående tiden i olika intjäningsperioder (se 1.3 
lntjänande av pension). 

Rätt till återstående tid 

Rätten tili återstående tid granskas antingen 
- på dagen för pensionsfallet, 
- på den första tilläggsdagen, d.v.s. den 501 dagen med arbetslöshetsdagpenning 
eUer 
.. på den första dagen i den första anställningen på vilken lagen om torbättrande 
av sysselsättningsförutsättningarna för 55 år fyllda arbetslösa tillämpas (s.k. 10-
månaders anställning, se nedan Anslutande av återstående tid), när pensionsfal-
let inträffar 1.1.2000 eller senare. · 

Arbetstagaren har rätt till pension för återstående tid om vissa villkor gällande 
bosättnings- och försäkringsperioder är uppfyllda. 

Sårs 
boende 

För att den återstående tiden skall beaktas förutsätts att arbetstagaren 
har bott i Finland före pensionsfallet minst fem år. Han kan också 
ha bott eller arbetat i de övriga EU- eller EES-länderna eller i andra 

länder med vilka Finland har överenskommelse om social trygghet. (28/85) 

12 mån 
/10 år 

En annan ffi:rutsättning för att återstående tid skall räknas m.ed är a1.t 
.arbetstagaren har varit .färsäkrad i Finland miDst 12 månader 
under pensionsfällsåret och de tio föregående åren. Försäkrings

perioder i andra EU- e1ler EES-länder eller andra avtalsländer kan alltså inte 
räknas ·tiU godo i ftåga om denna tolvmånadersperiod. 1 ffirsäkringsperiodema 
beaktas an~id f6re 23 års ålder. Tiden som försäkrad räknas enligt 
månads- ell dagtekniken beroende på när anstållni:ngen upphört (se 1.2). 
Kravet på 1 Z månaders försakringsperiod i Finland gäller inte om pensionsfallet 
har inträffat före 1996. (A 46/95) 

Efterka• 
renstid 

* 

Dessutom far tiden mellan anställningens slut och pensionsfallet 
vara högst 359 dagar. Denna s.k. efterkarenstid förlängs av dagar 
med sjuk-, arbetslöshets-, utbildnings- eller rehabiliteringsförmåner 
som följer (A 33/93): 

Dagar med dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa: 
dagar med grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning och 
dagar för vilka personen har fått jämkad eller minskad dagpenning, 
maximalt 500 dagar. Av dessa 500 dagar får 180 dagar vara dagar 
med arbetsmarknadsstöd, och det är också det antal dagar med 
arbetsmarknadsstöd som högst beaktas. Varje dag för vilken perso
nen har fatt jämkad eller minskad dagpenning förlänger efterka-
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renstiden med en dag. Till PSC:s register har dagarna med jämkad 
och minskad dagpenning dock meddelats "paketerade" som hela 
dagar för beräkningen av arbetspensionstillägget (se 1.6.1), och då 
får man inte nödvändigtvis direkt ur registret de dagar som förlänger 
efterkarenstiden. (LA 14/96). 
dagar då personen fatt dagpenning enligt sjukförsäkringslagen under 
tre år omedelbart före pensionsfallet (pensionsfallet 1.1.1989 eller 
senare). (LA 17/97) 
dagar då personen har fått rehabiliteringspenning med stöd av 
arbetspensionslagarna, lagen om rehabiliteringspenning eller 
stadgandena i olycksfallsförsäkringen eller trafikförsäkringen 
(pensionsfallet 1.10.1991 eller senare) 
dagar då personen fatt utbildningsstöd enligt lagen om 
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, inklusive både dagar med 
grunddelen av stödet och dagar med den inkomstrelaterade delen av 
stödet (pensionsfallet 1.1.1994 eller senare ). 
dagar då personen fatt förmåner för frivillig yrkesinriktad 
vuxenutbildning enligt lagen om utbildnings- och avgångsbidrags
fonden (pensionsfallet 1.1.1994 eller senare) 
förmånsdagar enligt lagen om stöd till långstidarbetslösa för 
frivilliga studier (utbildningsförsäkringens I skede). (A 22/97, A 
4/98) 
dagar med utbildningsdagpenning för arbetslösa (utbildningsförsäk
ringens II skede). Dagarna med utbildningsdagpenning räknas med i 
maximiantalet för dagar med arbetslöshetsdagpenning 500 dagar och 
dessa förlänger tillsammans efterkarenstiden med högst 500 dagar. 
(A 4/98) 
studieledighet (pensionsfallet 1.7.1981 eller senare) (23/80, 18/81) 
10 månaders anställningstid, om pensionsfallet inträffar före 
1.1.2000 (A 16/98, A 20/98, A 23/99, LA 5/2001). 

Av bilaga 3 framgår det maximala antalet dagar per månad för vilka de olika 
förmånerna kan betalas. 

Den instans som betalar arbetslöshetsdagpenning omvandlar både avgångs
vederlag och semesterersättning som betalats när anställningen upphört i 
allmänhet utgående från den stabiliserade lönenivån till en tidsperiod räknat 
från det att anställningen upphör. För den tid över vilken beloppen periodiserats 
betalas ingen arbetslöshetsdagpenning, vilket innebär att efterkarenstiden löper 
under denna tid. Arbetslöshetskassan eller FP A beräknar den här perioden utan 
dagpenning. (A 32/96, LA 24/96) 

En arbetslös person som fyller 57 år innan han har fatt arbetslöshetsdagpenning 
för 500 dagar kan fa dagpenning fram till slutet av den månad då han fyller 60 
år. För personer som far dessa tilläggsdagar är tiden mellan anställningens slut 
och den första tilläggsdagen i allmänhet avgörande för om den återstående tiden 

L ~ 
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ansluts tiU pensionen. 0m denna tid är kortare än 360 sådana dagar som inte 
förlänger efterkarenstiden, beviljas pensionen med rätt tili återstående tid. 

fterkaroostiden förlängs till töljd av arbetslösbet endast av sådana dagar för 
vilka a:rbetslöshetsdagp nning faktiskt betalas. Under arbetslösh-etstiden för
länger lördagama och söndagama alltså mte e:fte-rlwenstiden. (A 4/92, A 42/93 
A 32/96. A 23/99 A 37/99, A 23/2001) 

Arbetstagaren har också rätt till återstående tid om han eller hon har haft ett 
barn som inte fyllt tre år under tiden från utgången av efterkarenstiden och 
pensionsfallet och han eller hon därför har fått moderskaps~, faders.kaps- eller 
föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen eller hemvårdsstöd. På hasis av 
detta kan rätten bibehållas högst 9 år utöver den normala efterkarenstiden på 
360 dagar. Bestämmelsen är subsidiär i förhållande till grundbestämmelserna 
om återstående tid: barnavårdstid förlänger efterkarenstiden endast om rätten tili 
återstående tid inte är i kraft med stöd av någon ~ av de ovannämnda 
reglerna. (LA 2/92). 

Anslutande av återstående tid 

6" Den återståe,nde tiden anslu:ts i regel till den sista minst se~ 
månaders månader långa APL- anställningen som överstiger APL-gräns-
regeln beloppet eUer SjPL-anställningen eller FöPL- eller LFöPL-
företagarperioden eller de sista KAPL- eller KoPL-lön.ema som överstiger 
gränsbeloppet för rätt tili återstående tid. Om personen inte bar haft någon sådan 
minst sex. månader lång arbetsperiod eller KoPL .. /KA.PL-löner som öv; rstig~r 
gränsbeloppet för rätt tili återstående tid under efterkarenstiden. ansJuts den 
återstående tiden tiU den äldsta arbetsperioden under efterkarenstiden. Detta 
kallas för flottörsstadgandet. (A 14/89) 

Den återstående tiden ansluts i regel tili sådana minst sex månader långa APL
anställningsförhållanden där lönen överstiger APL-gränsbeloppet. Om det inte 
finns något sådant anställningsförhållande ( sex månaders eller kortare) där 
lönen överstiger gränsbeloppet och som berättigar till återstående tid, ansluts 
den återstående tiden till den äldsta APL-anställningen med lön under 
gränsbeloppet under efterkarenstiden. (A 7 /98) 

1 o Arbetsiösa som fyllt 55 år omfattas av lagen om förbättrande av 
månaders sysselsättningsförutsättningama för a:rbetslösa, som trädde i kraft 
anst. 

1.7.1998. Avsikten med lagen är att arbetslösa som. fyUt 55 år skaJl 
bibehålla d pensionsskydd som. följer de_ras inkowstnivå före arbetslös.heten 
även om de tar emot ett arbete som fortgår högst tio månader. Den återstående 
tiden ansluts inte tiil denoa l 0 månaders anställning, utan tili den anstälhring på 
basis av vilken de har rätt till åierstående tid vid början av den. försra 10 
månaders anställningen. För denna 10 månaders anställnin.g tjänar man dock in 
pension på normalt sätt ftam ·tili pensionsfä.llet. Lagen tillämpas om 
pensionsfallet intråffar efter 1.1.2000 och omalla villkoren nedan uppfyUs.: 
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personen är minst 55 år gamma! när den 10 månaders anställningen 
börjar, 
personen har efter 1.1.1998 varit arbetslös arbetssökande i minst 30 
dagar innan 10 månaders anställningen börjar, 
personen har rätt till återstående tid på grundval av någon anställning 
när den första 10 månaders anställningen börjar och 
10 månaders anställningen slutar efter 30.6.1998. 

Regeln om 10 månaders anställning ändrades vad gäller fastställandet av den 
återstående tiden i början av år 2000. Före år 2000 skulle rätten till återstående 
tid vara i kraft både när varje 10 månaders anställning börjar och vid tidpunkten 
för pensionsfallet. 

Om den nya anställningen pågår längre än tio månader (t.ex. 10 mån och 1 dag), 
ansluts den återstående tiden tili den nya anställningen enligt huvudregeln om 
sex månader. (A 23/99, A 37/99, LA 5/2001) 

Samtidigt förvärvsarbete och den återstående tiden 

En arbetstagare kan samtidigt ha flera anställningar som omfattas av arbets
pensionslagarna. Då kan arbetstagaren ha rätt att få pension för den återstående 
tiden på grundval av två eller flera anställningar eller företagarperioder (se bild 
1.1 ). En förutsättning är dock att anställningarna eller företagarverksarnheten 
som pågått samtidigt minst sex månader har upphört under efterkarenstiden 
(beroende på lagen 360 eller 540 dagar). Fastän 10 månaders anställningarna 
skulle fortsätta samtidigt i mer än sex månader, ansluts dock inte den 
återstående tiden till dem (A 23/2001 ). 

Bild 1.1 Rätt till återstående tid från samtidiga anställningsförhållanden 

6 mån 
' 

T 
'"---- ____ Jpf y 
Efterkarenstid 

Af1 
Af2 

APL och En arbetstagare får rätt till återstående tid på grundval av både APL-
KAPL anställningen och KAPL-lönerna, om hans KAPL-löner uppgår tili 

minst det övre gränsbeloppet enligt KAPL medan han har en APL
anställning som pågår minst sex månader. Rätten tili återstående tid måste vara i 
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kraft enligt både APL och KAPL separat. Rätten tili återstående tid uppstår på 
samma sätt för de följande samtidiga anställningarna: APL och KoPL, SjPL och 
KAPL, SjPL och KoPL, FöPL och KAPL, FöPL och KoPL. 

LFöPL Arbet:stagaren bar :rått till återstående tid på basis av LFöPL och 
och KAPL KAPL om han under LFöPL-verksamhet som pä.gått minst sex 

månader sanrtidigt har haft KAPL-inkomst som uppgår till minst det 
lägre gränsbeloppet i KAPL. R.ätten till återstående tid måste vara i lcraft enligt 
både LFöPL och KAPL separat på basis av vardera lagens egen • fterkarensti~ 
På samma sätt uppkommer rätt till återståend tid när LFöPL ,ocb K.oPL är 
samtidiga. 

KAPL 
och 
KoPL 

En arbetstagare har rätt till återstående tid på grundval av både 
KAPL- och KoPL-löner om han har rätt tili återstående tid enligt 
båda separat (se nännare kapitlen 2 och 3). 

Rätten 
upphör 

Rätten tili återstående tid på grundval av två eller flera samtidiga 
förvärvsarbeten upphör, om arbetstagaren efter att dessa arbeten 

upphört far rätt till återstående tid på grundval en ny anställning eller 
företagarverksamhet som pågår minst sex månader eller KAPL- eller KoPL
inkomster som uppgår till gränsbeloppet ( se bild 1.2). (A 14/89, A 12/96) 

Bild 1.2 Rätt tili återstående tid från nytt anställningsförhållande 

Korta 
anställ-
ningar 

' 
L 

Af1 
Af2 
Af3 ~ 

\__ 1
PF 

y---
Efterkarenstid 

För APL-anställningar som pågått sruntidigt i minst sex månader och 
upphört under efterkarenstiden gäller att den återstående tiden i 
allmänh t ansluts tiU anställni:ngar där lönen uppgår tili minst gräns

beloppet. Om det doclc under efterkarenstiden endast fi.nns sådana APL~ 
anställningar som har pågått minst sex månader men <lär den pensionsgnm
dande lönen inte uppgår: ti1l APL-gränsbeloppett ansluts den åt.erstående tiden 
till alla samtidiga APL-anställningar. 

Om det samtidigt med en APL-anställning under gränsbeloppet och som pågått 
minst sex månader finns KAPL- eller KoPL-löner som överstiger det övre 
gränsbeloppet, ansluts den återstående tiden endast till KAPL eller KoPL. På 
samma sätt ansluts återstående tid endast till anställningar eller företagarperio-
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der enligt SjPL, FöPL eller LFöPL, om de är samtidiga med en APL-anställning 
där lönen är lägre än gränsbeloppet. (A 7 /98) 

1.2.3 Tid med heleffektiv pension 

Heleffektiva pensioner som baserar sig på arbetstagarens eget förvärvsarbete är 
invalidpension, individuell förtidspension och arbetslöshetspension enligt 
bestämmelsema från år 1994 med återstående tid samt arbetslöshetspension 
enligt bestämmelsema från år 2000 med vilande återstående tid. 

Om en sådan heleffektiv pension upphör före pensionsåldem t.ex. för att 
personen börjar arbeta, blir perioden med heleffektiv pension ett fribrev. När 
man beräknar dess belopp använder man som lön lönen från den anställning 
eller arbetsink:omsten från företagarverksamheten på hasis av vil.ken den här 
heleffektiva pensionen beräknades. Pensionsperiodens längd räknas från 
pensionsfallet fram till den tidpunkt då pensionen upphör. Niij- pensionen har 
beviljats som ett fribrev, blir pensionsperioden inte ett fribrev, d.v.s. den ger 
inte rätt till ny pension när pensionsperioden upphör före pensionsåldem. 

Arbete under en period med heleffektiv pension ger inte rätt till ny pension. Om 
pensionen däremot har beviljats som fribrev, ger arbete som pensionerad ny 
pension. En pensionstagare kan förtjäna ett visst belopp i lön utan att förlora sin 
pension. Lönegränserna i fråga om de olika pensionerna framgår av bilaga 12. 

Tiden som pensionerad förlänger inte efterkarenstiden. Efterkarenstiden räknas 
från den tidpunkt då anställningen har upphört, inte då pensionsperioden har 
upphört. 

1.2.4 Tid som berättigar till pensionstillägg 

Dagar då personen har fått arbetslöshets-, yrkesutbildnings- eller rehabiliter
ingsförmåner höjer pensionen med arbetspensionstillägg. A vsikten med 
arbetspensionstillägget är att kompensera den sänkning av pensionsnivån som 
perioder utan arbete annars orsakar. Närmare om beräkningen av arbets
pensionstillägget, se 1.6.1. 

Tiden efter 65 års ålder är inte pensionsgrundande, även om anställningen 
fortgår. Ålderspensionen ökar dock med en uppskovsförhöjning för varje månad 
med vilken pensioneringen uppslguts (se 1.9.3). 
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1.3 lntjänande av pension 

En arbetstagare börjar tjäna in arbetspension den dagen han fyller 23 år. Han 
kan dock få invalidpension redan innan han fyllt 23 år och förmånstagare kan få 
familjepension efter en arbetstagare som avlidit före 23 års ålder. Pension 
intjänas med en dags noggrannhet. 

Pension = intjäningsprocent x pens.gr. tid x lön 
100 

Från 1.7.1962 tjänar manin pension 1,5 % per år av den pensionsgrundande 
lönen beräknad på basis av förvärvsinkomsten. Man tjänar in pension också för 
tiden före 1.7.1962 om anställningen fortgick 8.7.1961 eller har börjat e:fter det. 
Anställningstiden före 1.7.1962 halveras och för denna halverade tidsperiod 
tjänar manin pension 1 % per år. 

Pensionen beräknas som euro per månad, och således omräknas intjäningspro
centerna till koefficienter på månadsnivå. Intjäningskoefficienterna per månad 
är: 

för tiden före 1.7.1962: 
1 1 

(tiden halveras) = 
100 X 12 1200 

för tiden efter 30.6.1962: 
1,5 1 

= --
100 X 12 800 

Från början av det år man fyller 60 år tjänar man in pension med 2,5 procent för 
tid i arbete. Enligt denna höjda intjäningsprocent kan man tjäna in pension 
tidigast fr.o.m. 1.1.1994. 

Intjäningskoefficienten per månad från början av det år då arbetstagaren fyller 
60 år: 

2,5 1 -100 x12 480 

För återstående tid och tid med heleffektiv pension är intjäningsprocenten dock 
1,2 % från och med dagen efter personens 50-årsdag tili hans 60-årsdag och 
0,8 % från och med dagen efter 60-årsdagen till 65-årsdagen. Intjänings
koefficientema för återstående tid: 
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i åldem 50-60 
1,2 1 --~ --

100 x12 1000 

' 

i åldem 60-65 
0,8 1 J - --100 x12 1500 

För den återstående tiden och tiden med heleffektiv pension tjänar man dock in 
pension enligt 1,5 %, om arbetstagaren är född före 1943 och hade rätt till 
arbetslöshetsdagpenning 1.1.1996. 0m en sådan arbetstagare emellertid var 
permitterad och fick hel eller jämkad dagpenning efter 31.10.1995 och 
återvände till samma arbetsgivares tjänst före 29.2.1996, har han inte rätt till 
intjäningsprocenten 1,5 %. (A 46/95) 

Pensionen samordnas, d.v.s. begränsas till 60 procent av den högsta 
pensionsgrundande lönen eller arbetsinkomsten (se närmare kap. 9). 

För anställningar som upphört före 1.1.1998 tjänar manin pension endast för 
hela månader med den s.k. månadstekniken. Då flyttades de dagar som blivit 
över från de hela månaderna i olika intjäningsperioder till den följande 
intjäningsperioden under en kontinuerlig anställning. Trots att den pensions
grundande tiden numera räknas med en dags noggrannhet kan det i vissa 
situationer fortfarande uppstå restdagar (A 45/97 s.3) 

Exempel 1.4 Pension intjänas från 23 års ålder 

Arbetstagaren är född 10.2.1940. Anställningstiden är 15.8.1960-
29.5.1998. Den pensionsgrundande lönen (se 1.5) är 1 600 e/mån. Den 
pensionsgrundande tiden är 

1998 5 29 
1963 2 10 

35 år 3 mån 20 dg = 423 
20 

mån 
30 

Den pensionsgrundande tiden börjar den dagen arbetstagaren fyller 23 
år. 

Pensionen som arbetstagaren tjänat in under anställningen är 

423 + 20130 
x 1 600 = 847,33 e/mån. 

800 
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Då man beräknar pensionens intjäningsprocent omvandlas de 20 dagar 
som blivit över från de hela månadema till månader genom att dividera 
antalet dagar med 30. Divisionens resultat läggs till antalet hela 
månader. Då den intjänade pensionen räknas ut avrundas inte mellan
resultaten. 

Samordningsgränsen är 0,60 x 1 600 = 960 e/mån. Samordningen 
inverkar inte på pensionen (se kap. 9). 

Exempel 1.5 lntjäningen av pension i olika intjäningsperioder 

Arbetstagaren är född 6.6.1940. Anställningstiden är 4.1.1993-
10.6.2002 och den pensionsgrundande lönen 1 700 e/mån. Den 
intjänade pensionen från anställningar som upphört tidigare är samman
lagt 415,60 e/mån. Arbetsoförmågan börjar 11 :6.2002. 

Den pensionsgrundande tiden med intjäningsprocenten 1,5 % är 
4.1. 1993-31.12.1999 = 83 mån och 27 dg. 

83 + 27130 
x 1 700 = 178 29 e/mån 

800 ' 

Den pensionsgrundande tiden med intjäningsprocenten 2,5 % är 
1.1.2000-10.6.2002 = 29 mån och 10 dg. 

29 + 10/30 x 1 700 = 103,89 e/mån 
480 

Den återstående tiden med intjäningsprocenten 0,8 % är 11.6.2002-
6.6.2005 = 35 mån 26 dg. 

35 + 26130 
1 700 40 65 / 0 

1500 
x = , e man 

Pensionen är sammanlagt 415,60 + 178,29 + 103,89 + 40,65 = 738,43 
e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 1 700 = 1 020 e/mån. Samordningen 
inverkar inte på pensionen. 

1.4 APL-index 

Pensionerna, de pensionsgrundande lönerna och arbetsinkomsterna är bundna 
till APL-index, d.v.s pensionerna justeras årligen enligt de förändringar som 
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skett i pris- och lönenivån. Också de penningbelopp som nämns i arbets
pensionslagarna är bundna till APL-index. De ursprungliga penningbeloppen i 
APL är på indexnivå 142 som gällde år 1966 (med undantag för 
dröjsmålsförhöjning enligt 19 d § 4 mom. APL, där ind. 1006 för år 1984 
gäller). 

Från och med år 1996 används två olika indexserier, en för personer under 65 år 
och en för personer över 65 år. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer 
årligen dessa två indexpoängtal på basis av förändringarna i pris- och lönenivån 
(se bilaga 1). 

Det första indexpoängtalet, index för personer i förvärvsaktiv ålder, är avsett 
för justering av pensioner för personer i arbetsför ålder, pensionsgrundande 
löner och arbetsinkomster. Detta index används till slutet av det år då personen 
fyller 65 år. Det påverkas av förändringar i lönenivån och i prisnivån med lika 
storvikt. 

Det andra indexpoängtalet, index för personer i pensionsålder, är avsett för 
justering av pensioner efter det år då personen fyller 65 år. Det påverkas i högre 
grad av förändringar i prisnivån (80 %) än förändringar i lönenivån (20 %). 

Indexjusteringen sker så att det belopp som skall justeras divideras med 
indextalet för det år från vilket beloppet ändras (utgångsår) och denna kvot 
multipliceras med indextalet för det år till vilket man vill omvandla beloppet 
(betalningsår). (SHM:s beslut 19.12.1995/1607) 

Indexjustering med index för personer i förvärvsaktiv ålder: 

Belopp x Bet årets index för förvärvsaktiva 
Utg.årets index för förvärvsaktiva 

Indexjustering med index för personer i pensionsålder: 

Belopp x Bet.årets index för pens.åld. 
Utg.årets index för pens.åld. 

En löpande pension omräknas med ind.expoängtalen för pel'Soner i förvärvsak.tiv 
ålder fram till det år då pensio:nstagaren fyller eUer ronnånsl.åtaren skulle fylla 
65 år. När pensionen omräknas till följande års nivå tas som index för 
utgångsåret index för personer i pensionsålder för det år då pensionstagaten 
fyller 65 år och .som index för betalningsåret det poängtal för personer i 
pe:nsionsålde:r som gäller det år då pensionstagaren fyller eUer förmånslåtaren 
skulle fylla 66 år. 
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Belopp X Index för nens.åld. vid 66 år 
Index för pens.åld. vid 65 år 

När penningbeloppen skall justeras för en längre tid än hela det år då 
arbetstagaren fyUer 65 är, används båda indexen. Så görs om pension.en bevilj~ 
retroaktivt för tiden före ingången a v det år då pensionstagar-en fyllt 65 år och 
börjar betala efter det år då _pensionstagaren fyllt 65 år. På samma sätt törfar 
rnan när man gör en ny samordning efter att _pensionstagaren fyUt 65 år eller e,n 
pensionsjämk:niog efter det år då förmånslåtaren skulle ba. fyUt 65 år. 
Penningbeloppet justerns först genom att multiplicera det med kvoten där 
dividenden är indextalet för personer i ffirvärvsaktiv ålder för det år då 
arbetstagaren fyller 65 år och divisom är indextalet för personer i förvärvsaktiv 
ålder för utgåogsåret. Resultatet multipliceras sedan med kvoten av indextalet 
för personer i pensionsålder under betalningsåret och indextalet för personer i 
peosionsålder under det år då arbetstagaren fyller' 65 år (se tilläggsexempel 
11.1). (A 44/95) 

Belopp lnd. för förvärvsakt. vid 65 år lnd. för pens.åld. för bet.årot 
X X 

lnd. för förvärvsakt. för utg.året lnd. för pens.åld. vid 65 år 

Då manjusterar belopp som nämns i lagen tar man som utgåogsår alltid det år i 
nivåo för vilket beloppet har meddelats i lagen. Däremot höjs en löpande 
pension alltid tili följande års nivå, dvs. utgåogsåret och betalningsåret följer på 
varandra. 

Pensionema indexjusteras årligen den 1 januari. PSC meddelar indexpoäogtalen 
i ett cirkulär sedan SHM fastställt dem i oktober (se bilaga 1). 

Exempel 1.6 Justering av index för personer i förvärvsaktiv ålder 

En pensionstagare som är född 1938 får arbetslöshetspension. Enligt 
index för personer i förvärvsaktiv ålder på nivån 1981 för år 2001 är den 
700 e/mån. Index för år 2002 är 2054. Pensionen år 2002 är då 

2054 
700 x --= 725,80 e/mån. 

1981 

Exempel 1. 7 Justering av index för personer i pensionsålder 

En pensionstagare som är född 1926 får ålderspension. Enligt index för 
personer i förvärvsaktiv ålder på nivån 1838 för år 2000 är den 700 
e/mån. Index för år 2001 är 1912. Pensionen år 2001 är då 
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1912 0 

700 x -- = 728, 18 e/man. 
1838 

Index för år 2002 är 1968. Pensionen år 2002 är då 

1968 0 

728,18 x -- = 749,51 e/man. 
1912 

1.5 Den pensionsgrundande lönen 

1.5.1 lnkomst som betraktas som pensionsgrundande lön 

Den pensionsgrundande lönen fastställs separat för varje anställningsförhållande 
på hasis av den inkomst som anses vara vederlag för utfört arbete. Som 
pensionsgrundande lön betraktas utöver normal tids- eller ackordlön bl.a. 
betjäningsavgifter, naturaförmåner, olika tillägg och ersättningar, semesterpre
mier, ersättningar enligt lagen om lönegaranti, resultatpremier, försäkringspre
mier för sparlivförsäkring som tecknats för arbetstagaren och med vissa 
förutsättningar också premier för individuell pensionsförsäkring. 

Semesterersättning som betalas ut när anställningen upphör beaktas inte vid 
fastställande av den pensionsgrundande lönen. Skadestånd, ersättning för 
arbetstagareuppfinningar, royalties och kostnadsersättningar beaktas inte heller 
då man beräknar den pensionsgrundande lönen, eftersom de inte är vederlag för 
utfört arbete. (A 8/90, LA 3/95) 

1.5.2 Hur arbetstagares pensionsavgift inverkar 

Från inkomsterna 1µ1der de kalenderår som ligger till grund för fastställande av 
den pensionsgrundande lönen dras av ett belopp som motsvarar arbetstagares 
pensionsavgift (avdrag för arbetstagares pensionsavgift). Avdragets storlek 
räknas med en koefficient, som PSC årligen meddelar i ett cirkulär. A vdraget 
görs för första gången från inkomster för år 1996. Avdragskoefficientema finns 
i bilaga 1. Inkomsten berättigar till pension om den överskrider den nedre 
gränsen innan avgiften dras av. (A 2/92, A 47/92, A 65/93) 

Exempel 1.8 Hur löntagares arbetspensionsavgift påverkar lönema de 
år som tas med vid beräkningen av den pensionsgrundande lönen 

Arbetstagarens löner under åren 1996-2001 enligt index för personer i 
förvärvsaktiv ålder år 2001 är 
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år 1996 20 700 e 
år 1997 21 100 e 
år 1998 22 300 e 
år 1999 23 500 e 
år 2000 24 300 e 
år 2001 26 000 e 

Vid fastställande av den pensionsgrundande lönen utgår man från den 
lön från vilken avdrag för arbetstagares pensionsavgift görs på följande 
sätt: 

år 1996 20 700 - (20 700 x 0,0343} = 20 700 - 710,01 = 19 989, 99 etår 
år 1997 21100 - (21 100 x 0,045) = 21100 - 949,50 ~ 20 150,50 e/år 
år 1998 22 300 - (22 300 x 0,047) = 22 300-1 04-8,10 = 21 251,90 e/år 
år 1999 23 500 - (23 500 x 0,047) = 23 500 - 1104,50 :;, 22 395,50 e/år 
år 2000 24 300 - {24 300 .x 0,047) = 24 300 - 1 142,, 10 = 23 157,90 elar 
år 2001 26 000 - (26 000 X 0,045) ;; 26 000 - 1 170,00 = 24 830,00 e/år 

1.5.3 Uträkning av den pensionsgrundande lönen 

Uträkningen av den pensionsgrundande lönen ändrades i början av år 199"6. 
Ticligar rälmad den pensionsgrundande lönen på hasis av lönema för högst 
anställningens fyra sista år. Enligt de nuvarande bestämmdsema räknas den 
pensionsgrundande Jönen på basis av lönerna för högst anställni.ngens 10 sista 
å.r. Ändringen i sättet att beräkna den pensionsgrundande lönen sker dock 
grad ds under en övergångsperiod, då både de nya reglema för tiden efter 1995 
och de gamla reglema före 1996 mäste beaktas. 

I långa anställningar, som fortgått under mer än tre kalenderår, beaktas inte 
pensionsfallsåret eller det år då anställningen upphört, om det inte är ett helt år. 
I kortare anställningar, som pågått under högst tre kalenderår beaktas däremot 
också ett ofullständigt sista år vid beräkningen av den pensionsgrundande lönen. 

Vid anstä1bringar som upphör i och med att den anställda fh ålderspenslon 
anses vid beräkningeu av den pensionsgnmdande lönen anstfillningsförhållandet 
upphöra den dagen då personen uppnår pensionsåldem, även om anställolngs
förhållandet och löneutbetalningen fortgår längre. I l~ anställningar, som 
fortgå:tt hela året tas det år då den anställda uppnår peosionsåldem med vid 
beräkningen av den pensionsgrundande lönen endast i det fa1l att personen äx 
född 30 eller 31.12. 

Också lönen före 23 års ålder beaktas, om de ifrägavarande åren enligt 
beräkningsreglerna skall tas med vid beräkningen. 
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Beräkningsreglerna för anställningar som upphört före år 1996 

Enligt den heräkningsregel som gällde 1994-1995 räknades den pensionsgrun
dande lönen ut på hasis av de indexjusterade lönema under de fyra sista 
kalenderåren. Av dessa fyra år utelämnades det år då den indexjusterade 
genomsnittliga månadslönen var lägst och det år då den genomsnittliga 
månadslönen var högst. Den pensionsgrundande lönen var den genomsnittliga 
månadslönen under de två återstående, inkomstmässigt mellersta, kalenderåren. 
Lönen under pensionsfallsåret heaktades inte, om anställningen inklusive 
pensionsfallsåret hade pågått under minst tre kalenderår och anställningen hade 
fortgått ända :fram tili pensionsfallet. Före år 1994 togs pensionsfallsåret med i 
heräkningen av den pensionsgrundande lönen (se bilaga 4 Beräkningen av den 
pensionsgrundande lönen enligt APL). (A 42/93, A 45/95) 

Om den anställningstid som skulle tas med vid beräkningen av den pensions
grundande lönen var kortare än fyra hela år, räknades den pensionsgrundande 
lönen på följande sätt: 

Om den anställningstid som låg till grund för heräkningen av den pensionsgrun
dande tiden hade pågått endast under 

* 

• 

* 

ett kalenderår, var den pensionsgrundande lönen den genomsnittliga 
månadslönen under det året. 
två kalenderår, var den pensionsgrundande lönen den genomsnittliga 
månadslönen under de två åren. 
tre eller fyra kalenderår 
- heaktades lönen under det första året endast om anställningen då 

hade pågått minst sex månader. 
- utelämnades det år, då lönen hade varit lägst, vid heräkningen av 

den pensionsgrundande lönen på hasis av tre år. 

Beräkningsregler,:1a för anställningar som börjar 1.1.1996 eller senare 

Enligt den heräkningsregel som trädde i kraft i hörjan av år 1996 heräknas den 
pensionsgrundande lönen i regel enligt de indexjusterade medelmånadslönerna 
under de högst tio sista åren före pensionsfallsåret eller det år då anställningen 
upphör. Vid beräkningen av den pensionsgrundande lönen lämnas högst en 
tredjedel av dessa år hort, om inkomstema under de åren är lägre än hälften av 
medeltalet för alla urvalsår. Detta heräkningssätt tillämpas på den pensionsgrun
dande lönen i anställningar som börjar år 1996 eller senare. 

Vid heräkning av den pensionsgrundande lönen i en anställning som pågått 
under mera än tre kalenderår utelämnas det år, då anställningen upphört, eller 
pensionsfallsåret, om det inte är ett helt år. En anställning har pågått hela året 
om den upphör eller pensionsfallet inträffar 30. eller 31.12. 
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I anställningar som pågårt under tre eller .fhre kalenderår beaktas det år då 
anstäUningen upphört eller pensionsfallsåret även. om det .int. är ett helt år. Då 
ålderspensionen beräknas beaktas lönen for året dA pensionsåldem uppnås 
endast mun till den dag när pensionsåldem uppnås, fästän anställningen fort.g!r 
tili slutet av året. Då sätts lönen i proportion till dagen då peosionsåldern 
uppnås. E-ndast då när personen uppnår åldem för ålderspension 30 eller 31.12 
tas lönen för det året i sin helhet med i beriikningen. 

De högst tio åren. som vtiUs tili grund fcir beräkningen av den pensionsgrun
dande lönen, kallas urvaldr. De år som blir kvar aär ele urvalsår då 
ink:omsterna då bar varit lägre än 50 % av medeltalet för alla urvalsår länmats 
bort kallas beräkoingslr. Högst en tredjedel. av urvalsåren kan lämnas bort på 
deruu\ grund .Åren lät:nruts bo.rt i tur och ordning börjande från. det år som har 
den lägsta lönen enligt följande tabell. (A 45/95, A 49/96 

Tabell 1.1 Tillämpning av 1/3-regeln 

Antalet urvalsår Antalet år som 
kan utelämnas 

1-2 0 
3-5 1 
6-8 2 

-- ... 

9-10 3 

Lönen under urvalsåren räknas om tili index för det år då anställningen upphör. 
Ett belopp som motsvarar arbetstagares pensionsavgift för dessa år dras sedan 
av från de indexjusterade årslönema. 

Den månatliga pensionsgrundande lönen beräknas till slut så att de 
indexjusterade årslönema under beräkningsåren minskade med arbetspen
sionsavgiften räknas ihop, summan divideras med det sammanlagda antalet 
dagar som anställningen pågått (högst 360 per år) under dessa år och kvoten 
multipliceras med 30. 

Exempel 1.9 Den pensionsgrundande lönen när anställningen börjat 
efter 1995 

Anställningstiden är 1.6.1996-15.2.2003. Lönema har indexjusterats till 
nivån för det år då anställningen upphör och ett avdrag motsvarande 
arbetstagarens arbetspensionsavgift för de ifrågavarande åren har gjorts 
på lönerna. 
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1 urvalsåren räknas med högst 10 år före det år då anställningen upphör, 
i detta fall sju år. 

Ar lnkomst e/år Dg lnkomst e/mån 

1996 12 000 210 1 714,29 
1997 13 500 360 1 125,00 
1998 22 000 360 1 833,33 
1999 25 500 360 2 125,00 
2000 7500 360 625,00 
2001 5 000 360 416,67 
2002 28 000 360 2 333,33 

113 500 2370 

För 50 %-jämförelsen måste man beräkna den genomsnittliga 
månadslönen för urvalsåren. 

30 X 
113 500 = 1 436 71 e/mån 

2370 ' 

50 % av den genomsnittliga månadslönen: 0,5 x 1 436, 71 = 718,36 
e/mån. 

Lönerna för år 2000 och 2001 är under 50 % av den genomsnittliga 
månadslönen. Av de sju åren kan högst två år med löner på mindre än 
50 % av den genomsnittliga månadslönen lämnas bort, och således 
lämnas båda dessa år bort vid beräkningen av den pensionsgrundande 
lönen. Den pensionsgrundande lönen räknas som medeltalet av lönema 
för åren 1996--1999 och 2002. 

År lnkomst e/år Dg lnkomst e/mån 

1996 12 000 210 1 714,29 
1997 13 500 360 1 125,00 
1998 22 000 360 1 833,33 
1999 25 500 360 2 125,00 
2002 28 000 360 2 333,33 

101 000 1650 
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Den genomsnittliga månadslönen för beräkningsåren ( den pensions
grundande lönen) är 

30 x 101 OOO = 1 836,36 e/mån. 
1650 

Beräkningsreglerna för anställningar som fortgick 1.1.1996, övergångs
perioden 

Det nya sättet att beräkna den pensionsgrundande lönen träder i kraft steg för 
steg fram tili år 2006. Under övergångsperioden gäller både de nya och de 
gamla beräkningsreglerna, om anställningen fortgick över 1.1.1996. 

Urvalsår 
före 1996 

Åren före 1.1.1996 som tas med i beräkningen av den 
pensionsgrundande lönen (urvalsår) väljs enligt beräkningsreg
lerna som gällde före 1996. Det kan finnas högst fyra urvalsår 

från tiden före 1.1.1996, åren 1992-1995. Till dessa gamla urvalsår läggs ett år 
i sänder av förvärvsåren efter 1995. Antalet urvalsår kan vara högst tio. 

Beräknings- Om antalet urvalsår för tiden före 1996 är fyra, tas de två 
år före 1996 mellersta av dem med i beräkningsåren på vilka den pensions-

grundande lönen enligt de tidigare reglerna skulle ha baserat sig. 
När pensionsfallet inträffar eller anställningen upphör 1.1.-29 .12.1996, räknas 
den pensionsgrundande lönen enligt de tidigare reglerna för de fyra sista åren 
( 1992-1995) som den genomsnittliga månadslönen för de två tili lönen 
mellersta åren. År 1996 tas inte med i beräkningen, eftersom enligt de nya 
reglerna beaktas inte pensionsfallsåret eller året då anställningen upphör vid 
beräkningen av den pensionsgrundande lönen i långa anställningar. 0m 
pensionsfallet inträffar eller en anställning som fortgått under mer än tre 
kalenderår upphör 30.12.1996-29 .12.1997 ( eller ett automatiskt avbrytande 
görs, se 1.7), är åren 1992-1996 urvalsår. Beräkningsår är då de två mellersta 
åren under tiden 1992-1995 samt år 1996. På så sätt läggs alltid ett år till i 
beräkningen tills antalet urvalsår är 10. 

Om mindre än fyra år från tiden före 1.1.1996 tas med i urvalsåren, väljs 
beräkningsåren bland dem enligt de gamla reglerna som om anställningen hade 
upphört i slutet av år 1995. De två bästa av tre är, varje år av två eller ett år. 0m 
anställningen har fortgått mindre än en månad under år 1995 och anställningen 
fortgår över årsskiftet, tas lönen från 1995 inte med vid beräkningen av den 
pensionsgrundande lönen. 
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Bild 1.3 Ar som tas med i beräkningen av den pensionsgrundande 
lönen, pensionering före år 2003. 
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De två mellersta åren av åren 1992-1995 

Urvalsåren kan alltså vara högst tio. När övergångsperioden har framskridit så 
långt att antalet urvalsår från tiden efter 1995 är sju, kan endast tre av åren före 
1.1.1996 tas med. I beräkningsåren ingår då de två år, under vilka den 
indexjusterade lönen var högst. När antalet år efter 1995 är åtta, kan endast två 
urvalsår från tiden före 1.1.1996 tas med. Dessa två är samtidigt beräkningsår. 
När antalet år efter 1995 är tio, kan åren före 1.1.1996 inte längre beaktas. 

Bild 1.4 Ar som tas med i beräkningen av den pensionsgrundande 
lönen, pensionering åren 2003-2006. 
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Exempel 1.10 Beräkningen av den pensionsgrundande lönen under 
övergångsperioden 

Anstä11ningstiden är 1.1. 1'990-30.9.2001 . 1 exemplet har lönema 
indexjusterats tili nivån för det år när anställningen upphör och 
arbetstagarens arbetspensionsavgift har dragits ~v från dem. 

Ar lnkomst e/år Dg lnkomst e/mån 

1992 21 600 360 1 800 
1993 22200 360 1 850 
1994 18 000 360 1 500 
1995 19 200 360 1 600 
1996 22800 360 1 900 
1997 24 000 360 2 000 ' 
1998 25200 360 2100 
1999 25 800 360 2150 
2000 27600 360 2 300 

Vid beräkningen av den pensionsgrundande lönen tas från tiden före 
1996 med de inkomstmässigt mellersta åren 1992 och 1995 samt från 
och med året 1996 alla år, 1996-2000. 

1992 21600 360 1 800 
1995 19 200 360 1 600 
1996 22 800 360 1 900 
1997 24000 360 2000 
1998 25 200 360 2100 
1999 25 800 360 2150 
2000 27600 360 2 300 

166 200 2520 

Den pensionsgrundande lönen är 30 x 
166 200 = 1 978,57 e/mån. 

2520 

1 /3 - Nar l /3~regehl tillämpas under öve_rgångsperiod~ behandlas 
regeln urvalsåren före 1996 en aning annorlunda än. urvalsåren från år 

1996 och senare. Först väljs de år ftån vilkas löner medeltaJet för 
gränsen på 50 % räknas. Före 1996 tas endast beräkningsåren med, som kan t ili 
antalet vara högst tvä; medan för perioden från I 996 och iramåt tas alla urvalsår 
med ·i beriikningeo av detta m~eltal. De år som valts ut på detta sätt kallas 
beräkningsår fo:r genom,nittet. På hasis av det sammanlagda antalet beräk~ 
ningsår för genomsnittet fästställs den tredj edel av åren som kan utelämnas. År 
som blir under 50 % kan dock dras av först från år 1996. Första gången kan år 
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under 50 % avdras när pensionsfallet inträffar eller anställningen upphör 
30.12.1996. 

Bild 1.5 Från urvalsår tili beräkningsår 

1994 1995 1996 

Urva!såren 

Beraoirgså-en för X X X X X X X X 

genorrsnittet 

i Beräl<ringsiren X X X X X X X 

L _ 
Exempel 1.11 Utelämning av år med lägre lön än 50 % av genomsnittet 

Anställningstiden är 1.6.1980-17 .2.2000. 1 exemplet har lönema 
indexjusterats till nivån för det år när anställningen upphör och 
arbetstagares pensionsavgift har dragits av från dem. 

Ar 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

lnkomst e/år 

21 600 
22200 
18 000 
19 200 
22800 
6 ooo· 

25200 
25800 

Dg lnkomst e/mån 

360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 

1 800 
1 850 
1 500 
1 600 
1 900 

500 
2100 
2150 

1 beräkningsåren ingår de inkomstmässigt mellersta åren 1992 och 1995 
från tiden före 1.1.1996. Den genomsnittliga lönen under beräkningsåren 
för genomsnittet räknas ut för att se om lönen något år varit lägre än 50 
% av genomsnittet. Det ofullständiga året 2000 utelämnas. 

1992 
1995 
1996 
1997 

21600 
19200 
22 800 

6 000 

360 
360 
360 
360 

1 800 
1 600 
1 900 

500 
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1998 
1999 

25 200 
25 800 

120 600 

360 
360 

2160 

2100 
2150 

30 x 
120 600 

= 1 675,00 e/mån 
2160 

50 %-gränsen: 0,5 x 1 675,00 = 837,50 e/mån 

Av förvärvsåren lämnas år 1997 bort. Den pensionsgrundande lönen 
räknas som medeltalet av åren 1992 och 1995 samt 1998-1999. 

1992 
1995 
1996 
1998 
1999 

21 600 
19 200 
22 800 
25 200 
25 800 

114 600 

360 
360 
360 
360 
360 

1800 

1 800 
1 600 
1 900 
2100 
2150 

D . d d 1 ·· .. 30 114 5oo 1 910 / 0 

en pensronsgrun an e onen ar x --- = e man. 

Korta 
anställ-
ningar 

1800 

I fråga om korta anställningar, som har pågått under högst tre 
kalenderår och som upphörde år 1996 eller 1997, beaktades det år 
då anställningen upphört vid beräkningen av den pensionsgrun

dande lönen även om anställningen inte pågått året ut. Beräkningsår för den 
pensionsgrundande lönen är då det år eller de två åren före 1996, som också 
enligt de gamla reglerna hade beaktats vid beräkningen (förutsatt att 
anställningen hade upphört i slutet av 1995), och de nya åren inkl. det 
ofullständiga året då anställningen upphör. (A 23/97) 

Exempel 1.12 Pensionsgrundande lön ien kortare anställning 

Anställningstiden är 1.3.1994-10.5.1996. Ar 1996 görs avdraget för 
arbetstagares pensionsavgift för första gången. Avdragskoefficienten är 
då 0,0343. 

År lnkomst e/år lnd. lnkomst e/år lnkomst e/år*) Dg lnkomst 
ind. år 96 e/mån 

1994 20 200 1688 21 061,61 21 061,61 300 2 106, 16 
1995 25 800 1712 26 523,36 26 523,36 360 2 210,28 
1996 10 000 1760 10 000,00 9 657.00 130 2 228,54 

57 241 ,97 790 



APL37 
.......... •• ,• -~ ·••·••·••·••• ·••· . ........................ 1~••·••·····•~·-••······ .. ···········,···~-· • 

*) Efter avdrag för arbetstagares pensionsavgift för år 1996. 

Avdraget för arbetstagares pensionsavgift för år 1996 görs på följande 
sätt: 

10 000 - (10 000 x 0,0343) = 9 657 e/år. 

Den pensionsgrundande lönen är medeltalet av den indexjusterade 
lönen per månad efter avdraget för arbetstagares pensionsavgift. 

30 x 
57 241 

•
97 

= 2 173, 75 e/mån. 
790 

Beräkningen av den pensionsgrundande lönen steg för steg 

* 

"' 
.• 
* 

• 

11< 

* 

• 

Som urvalsår tas de högst tio sista kalenderåren innan anställningen 
upphört. Högst fyra år kan vara från tiden före 1996. 
Lönen räknas om enligt index för personer i förvärvsaktiv ålder till 
indexnivån för det år då anställningen upphör. 
Från årslönerna dras av ett belopp som motsvarar arbetstagares 
pensionsavgift under respektive år (fr.o.m. 1996). 
Den indexjusterade årslönen efter avdraget för pensionsavgiften 
räknas om till månadslön genom att årslönen divideras med antalet 
dagar som anställningen varat under åren och kvoten multipliceras 
med30. 
Beräkningsåren för genomsnittet väljs (lönen för högst två 
beräkningsår för åren 1992-95 samt lönerna för urvalsåren från år 
1996 och framåt) från vilka man beräknar den genomsnittliga 
månadslönen. 
50 %-gränsen räknas ut genom att multiplicera den genomsnittliga 
månadslönen med 0,5. 
Förvärvsåren med löner under 50 %-gränsen bland urvalsåren för 
perioden från år 1996 och framåt lämnas bort. Antalet år som skall 
lämnas bort kan vara högst 1/3 av antalet berälmingsår för genom
snittet. De återstående åren och de högst två åren före 1996 som enligt 
de gamla reglerna skulle ha tagits med vid beräkningen av den slutliga 
pensionsgrundande lönen är berälmingsår. 
Medelmånadslönen under de återstående beräkningsåren räknas ut. 

1.5.4 Undantag i beräkningen av den pensionsgrundande lönen 

Utjämningslön 

Om återstående tid ansluts till en APL-anställning som har pågått en kortare tid 
än sex månader, skall den pensionsgrundande lönen för den återstående tiden 
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berälmas för en kontrollperiod som det vägda medeltalet av den pensionsgrun
dande lönen i flera anställningar som föregått pensionsfallet, s.k. utjämningslön. 
Kontrollperioden omfattar efterkarenstiden och året före den, d.v.s. i regel två 
år. Tiden kan även vara längre, om efterkarenstiden förlängs av förmåner som 
rälmas upp i bilaga 3. 

Vid beräkning a utjämningslönen beaktas högst 12 månaders anstä11ningstid 
under kontrollperiod.en i befa månader från pensionsfallet bakåt räknat i den 
ordning som anstäUningama upphört. Vid beräkningen ,av utjämnin.gslönen 
beaktas både anställningar som. överskcider och som. under"Btiger inkomstgrän
sen i APL. I utjämningslönen tas 10 m!naders anställnmgar inte med (se 
Anslutande av återstående tid och tilläggsexempel 11.2). (A 14/89 A 20/98. LA 
4/98) 

Justering av den pensionsgrundande lönen enligt prövning 

Den pensionsgrundande lönen kan också berälmas på hasis av andra än de sista 
årens löner, såsom huvudregeln lyder. Om lönen t.ex. på grund av sjukdom har 
minskat betydligt så att den pensionsgrundande lönen inte motsvarar den 
stabiliserade inkomstnivån, kan den pensionsgrundande lönen justeras enligt 
prövning. Minskningen av inkomsterna måste emeUertid väsentligt påverka (20 
%) pensionsskyddet ior att justering enligt prövning skall kunna tillämpas. 
Tillämpningsgränsen för justering enligt prövning har stigit stegvis från 1996 
till nuvarande 20 procent. (A 7/89, A 30/93, A 45/95, bilaga 4) 

Den pensionsgnmdan.de lönen kan justeras. enligt prövning på grund. av 
altemeringsled:ighet i sådana fall där anställningen upphör av ors:aker som int 
beror på arbetstagaren. Vid över:gång till deltids~ och ålderspension tiilämpas 
justering av den pensionsgnmdande lönen enligt prövning inte på grund a:v 
alterneri:ngsledighet (A 17/96, LA 3/96). Justering enligt prövning Iran komma i 
fråga när det gäller den pensionsgrundande Jönen för en an.ställd som fått 
deltidstillägg. (A 6/98) 

Barnavårdstid 

Om det i de år som ligger till grund för fastställande av den pensionsgrundande 
lönen ingår oavlönad barnavårdstid, beräknas den pensionsgrundande lönen 
enligt de sista sådana åren i vilka barnavårdstid inte ingår. Den pensionsgrun
dande lönen beräknas dock enligt huvudregeln, om den på det sättet blir högre 
(se tilläggsexempel 11.3). (A 26/90, A 45/95, A 23/97) 
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1.6 Tillägg tili pensionen 

1.6.1 Arbetspensionstillägg 

Andra pensioner än deltidspension höjs med ett arbetspensionstillägg, om 
arbetstagaren har fått följande förmåner (även i bilaga 3): 

* 

• 

* 

"' 

* 

* 
• 

... 

Ii! 

* 

* 
"' 

Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning (berättigade också till 
tidigare arbetslöshetstillägg). Dagar med jämkad eller minskad dag
penning har omvandlats till hela dagar för beräkningen av arbetspen
sionstillägget. (LA 14/96), 
Inkomstrelaterad dagpenning som delägare i företag (personer som 
räknas upp i 1 a § 1 mom. 1-3 punkten lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa) får från företagarkassa (inkomstrelaterad dagpenning till 
FöPL- och LFöPL-företagare berättigar inte till arbetspensionstillägg). 
Inkomstrelaterat stöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbild
ning (bestäms på samma sätt som inkomstrelaterad dagpenning). (LA 
10/99). 
Personligt stöd för frivillig yrkesinriktad vuxenutbildning enligt lagen 
om utbildnings- och avgångsbidragsfonden. 
A vgångsbidragets vuxenutbildningstillägg för frivillig yrkesinriktad 
vuxenutbildning. 
Y rkesutbildningsbidrag. 
Yrkesutbildningsbidrag som beviljas av statskontoret samt avgångs
bidragets vuxenutbildningstillägg för frivillig yrkesinriktad vuxen
utbildning. 
Rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna och lagen om 
rehabiliteringspenning. 
Ersättning för inkomstbortfall enligt rehabiliteringsbestämmelserna 
inom olycksfalls- eller trafikförsäkringen. 
Förmåner enligt lagen om stöd till långtidsarbetslösa för frivilliga 
studier ( utbildningsförsäkringen). 
Utbildningsdagpenning för arbetslösa (utbildningsförsäkringen). 
Vuxenutbildningsstöd (utbildnings- och avgångsbidragsfonden) (A 
21/2000, A 4/2001) 

Förmånsdagar som berättigar till arbetspensionstillägg införs i PSC:s anställ
ningsregister. 

F önnånerna berättigar dock inte till arbetspensionstillägg, om de har betalats 

* 
* 
* 

för tiden före det kalenderår då arbetstagaren fyllt 23 år 
för pensionsfallsåret eller åren efter det 
före 1.1.1967, 
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• för det kalenderar eUer tiden före det när arbetsta~en hade sitt första 

anst:ällnings- e1ler tjänsteförhållande eUer företagarverksamhet som 
berättigade til.l arbetspension. vilket betyder att man aldrig får arbets-
pension:stillägg för det år då personen fyller 23 år, 
för sådana kalenderår då arbetstagaren belt har haft ett anställn.ings
eller tjänsteförhållande eller verkat som företagare eoligt aibets
pen.sionslagama, förutsatt att han inte under samma kalenderår också 
haft arbete som omfattas a.v KAPL (se k.ap. 2) och förtjänat lön enligt 
KAPL minst tili det nedre gränsbeloppet enligt KAPL (se bilaga 5). 

Andra fönnåner än inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning berättigar tili 
arbetspensionstillägg först fr.o.m. 1.1.1994. (A 31/93, A 42/93) 

Beräkning av arbetspensionstillägg 

De månade_r som berättigar tili arbetspensionstillägg beräknas på hasis av 
antalet da,gar för vilka fönnånema betalats. De olika förmånstyperna behandlas 
var för sig. Vid omvandling a:v det samma:olagda antalet dagar för respektiv 
förmån. till månader används som divisor det genoII16llittliga antal dagar för 
vilket respektive fönnån h-ögst kan. betalas per män.ad (s.e bilaga 3). Endast hela 
månad~ beaktas. Fört.ex. arbetslöshet'Sdagar är divisom 22. 

Ab t 1 .. h t å d Arbetslöshetsdagar r e s os e sm na er = -------
22 

Arbetspensionstillägget beräknas så att pensionsbeloppet multipliceras med det 
sarnmanlagda antalet månader då personen har filtt olika slag av förmåner. Den 
så erhållna produkten divideras med ett tal som fils genom att subtrahera antalet 
förmånsmånader från antalet fulla månader under den tid som börj ar när 
personen fyller 23 år och slutar när han fyller 65 år, tidigast dock fr.o.m. 
1.7.1962. 

Till arbetspensions illägg berättigande månader e.ft.er 1996 mul ipliceras dock 
med O 8 vid beräkningen av a:rbetspensionstillägg, 0m det på bägge, sidoma av 
årsskiftet 1996/1997 finns tid som berättigar till arbetspensionstillä.gg ka:n det 
efter dessa perioder~ som räknas separat, uppstå restdagar.. när dagama 
omräknas t-ill månader. Eventuella restdagar som blinior sig tili olika 
fömiånss18sg räk:nas ih.op förmånsslagsvis. 0m det av de ihopräknade dagama 
uppstår en hel månad, läggs den till antal t roånader för tiden före 1997. Ett 
kalenderår bat dock högst 12 förmånsmånader. (A 2/97) 

Arbetspensionstillägget är då 

x pension 
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Förmånsdagarna beaktas högst till slutet av det år då personen fyller 64 år. 
Arbetspensionstillägget beräknas alltid före eventuellt barntillägg, samordning, 
förtidsminskning eller uppskovsförhöjning. Till pension som beviljas på tidigare 
grunder beräknas arbetspensionstillägget på nytt enligt det nya pensionsfallet (A 
2/97). Arbetspensionstilläggets belopp ändras också när en heleffektiv 
arbetslöshetspension enligt bestärnmelsema från år 2000 som innehåller 
arbetspensionstillägg ändras till ålderspension ( se Hur arbetslöshetspensionen 
bestäms). 

Arbetspensionstilläggsprocenten finns färdigt uträknad på Pensionsskydds
centralens utdrag ur anställningsregistret, separat för arbetstagare och för 
företagare (angående skillnaderna i sättet att beräkna se kapitlen 5 FöPL och 6 
LFöPL). 

Exempel 1.13 Beräkning av arbetspensionstillägg 

Arbetstagaren är född 2.9.1947. Arbetsoförmågan börjar 1.3.2000. APL
pensionen är 840 e/månad. 

Dagar med arbetslöshetsdagpenning: 

före 1.1.1997 
år 1994 116 dg 
år 1995 59 dg 

175 dg : 22 = 7 mån 21 dg 

efter 31.12.1996 
år 1997 80 dg 
år1998 55dg 

135 dg : 22 = 6 mån .2..Q9 
24 dg : 22 = 1 mån 

Av restdagarna (21 + 3 = 24) bildas en månad som läggs till månaderna 
med arbetslöshetsdagpenning före 1.1.1997. 

Rehabiliteringsförmåner: 

före 1.1.1997 
år 1996 23 dg : 30 = 0 mån 23 dg 

efter 31.12.1996 
år 1998 50 dg 
år 1999 120 dg 

170 dg : 30 = 5 mån 20 dg 
43 dg : 30 = 1 mån 
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Av restdagarna (23 + 20 = 43) bildas en månad med rehabiliteringsför
mån under tiden före 1.1.1997. 

Arbetspensionstilläggskoefficient för APL-pensionen: 

Tiden från 23-årsdagen tili pensionsåldem 2.9.1970-2.9.2012 = 504 
mån. 

(7 + 1 + 1) + 0,8 X (6 + 5) = 0,036777 
504 - 20 

Arbetspensionstillägg till APL-pensionen = 0,036777 x 840 = 30,89 
e/mån. 

1.6.2 Barntillägg 

Om en pen:sionstagare som är född f6re 1.1.1939 eller hans make har ett bam 
under 18 år som vore berätti.gad tili familjepension .efter pensionstagaren (se 
kapitel 8 Familjepension)~ böjs p~ionen med ett bamtillägg. Bamtilläggets 
storlek bestäms utgåe-nde från pensionstagarens födelseår enligt tabellen i bilaga 
2. F,ör ,två eller flera bam fördubblas tillå~t. (l6nl) 

Exempel 1.14 Beräkning av barntillägg 

Pensionstagaren är född 1.1 .1937. Han får ålderspension enligt APL och 
pensionens belopp före samordningen är 810 e/mån. Han har två barn 
under 18 år. 

APL-bamtillägget för personer födda 1937 är 2 %. Eftersom barnen är 
två, fördubblas tillägget: 

2 x 0,02 x 810 e/mån = 32,40 e/mån. 

Ålderspension + bamtillägg = 810 + 32,40 = 842,40 e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,60 x 1 500 = 900 e/mån. Samordningen 
inverkar inte på pensionen. 

1.6.3 Uppskovsförhöjning 

Tili den samordnade ålderspensione betalas en uppskovsfor'höjning, fr.o.m. 
l.1.2000 0 6 % per månad, om arbetstagaren slguter UpP pensioneringen ö'1'er 
sin 65-årsdag (se punkt 1.9.3 Uppskjuten ålderspension). För uppskovstid före 
1.1 .2000 är uppskovs:förhöjningen 1 % per :månad. (A 23/99 A 6/2000) 
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1. 7 Automatiskt avbrytande 

A vsi.kten med automatiskt avbrytande är att förhindra att pensionsskyddet 
försvagas på grund av att lönen eventuellt minskar i och med att personen blir 
äldre. Ett automatiskt avhrytande innehär att anställningen automatiskt avhryts 
för heräkning av pensionen när villkoren för automatiskt avhrytande uppfylls, 
även om anställningen fortgår. 

Ett automatiskt avhrytande kan göras tidigast i slutet av det år då arbetstagaren 
fyller 54 år, dock senast i slutet av det år då han fyller 62 år. Dessutom 
förutsätts att arhetstagarens anställningsförhållande har fortgått utan avhrott i 
minst tio år. Om anställningen har fortgått i tio år t.ex. när arhetstagaren fyller 
58 år, görs avhrytandet i slutet av det år då han fyller 58 år. Automatiskt 
avhrytande har dock varit möjligt först 31.12.1994. 

Deltidspensionens stahiliserade inkomst heräknas utan automatiskt avhrytande 
{A 8/98). 

Efter avhrytandet hetraktas anställningen som två separata anställningsperioder. 
Pensionsskyddet hestäms på hasis av anställningsperioderna som om de var två 
separata APL-anställningar. För den automatiskt avhrutna anställningen räknas 
pensionen på två sätt: på hasis av lönen för en kontinuerlig anställning och 
lönerna för de avhrutna anställningsperioderna. Den intjänade pensionen för 
anställningen är den högre av dessa. 

I samhand med pensionsfallet jämförs de samordnade arhetspensionerna. För 
jämförelsen räknar man ut den pension efter samordning som den oavhrutna 
anställningen och tidigare frihrev ger och den pension efter samordning som 
anställningsperioderna efter avhrytandet och tidigare frihrev ger. Den större av 
de på detta sätt uträknade och samordnade pensionerna väljs. (Pensionsnämn
dens heslut 2107 /98) 

Den pensionsgrundande lönen för återstående tid efter den oavbrutna 
anställningen är den pensionsgrundande lönen i anställningen och den 
pensionsgrundande lönen för den avhrutna anställningen är den senare 
periodens pensionsgrundande lön. 0m den senare perioden inte har fortgått sex 
månader, används den första periodens pensionsgrundande lön som lön för den 
återstående tiden. 

Om det automatiska avhrytandet har gjorts i slutet av 1994 heräknas den 
pensionsgrundande lönen fram tili avhrytandet enligt den heräkningsregel som 
gällde före år 1996 och efter avbrytandet enligt regeln för övergångsperioden. 
Om det automatiska avhrytandet har gjorts i slutet av 1995 heräknas den 
pensionsgrundande lönen fram tili avhrytandet enligt den heräkningsregel som 
gällde före 1996 och efter avhrytandet enligt reglerna som trädde i kraft 
1.1.1996. 
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Bild 1.6 Automatiskt avbrytande under övergångsperioden för 
beräkningen av den pensionsgrundande lönen 

1 
P.lön 1 1992-95 + 1996 

.1 

Aut.avbr. 
31.12.1996 

P.lön 2 1997 - 2003 

P.lön S 1994~95 + i~2003 

Anst. upphör 
31.12.2003 

._ _________________________ __, 

A vbrytandet upphävs om anställningen upphör innan en månad bar gått från 
avbrytandet. (A 30/93) 

Exempel 1.15 Automatiskt avbrytande 

Arbetstagaren är född 10.10.1941. Anställningstiden är 1.1.1986-
30.6.2000. Automatiskt avbrytande 31.12.1995. 

1 perioden: Den pensionsgrundande lönen för tiden före avbrytandet är 
1 600 e/mån. 

11 perioden: Den pensionsgrundande lönen för tiden efter avbrytandet är 
1 580 e/mån. 

Utan avbrytandet är den pensionsgrundande lönen 1 590 e/mån. 

Pensionen från anstställningsperiodema I och 11: 

120 
x 1 600 = 240,00 e/mån 

800 

54 
x 1 580 = 106,65 e/mån 

800 

Sammanlagt 346,65 e/mån 

Pensionen för anställningen utan avbrytande: 



APL45 
··············································· ················~·······~·······~·•·t•i• 

17 4 
x 1 590 = 345,83 e/mån 

800 

Eftersom den sammanlagda penslonen för de separata anstäHnings
periodema är högre ån den · beräknade pensionen utan avbrytande., 
be:räknas anställningsperiodema som separa:ta utgäende från re$pek,tive 
pensioosgrundande lön. 1 samband med pensionsfallet räknar man på 
nytt ut Vilket sätt som ger större pension1 om återstående tid ansluts tm 
den avbrutna anställningen. 

Exempel 1.16 Automatiskt avbrytande, samordningen inverkar 

Arbetstagaren är född 23.7.1937. Anställningstiden är 20.12.1966-
21 .3.2000. Automatiskt avbrytande 31.12.1994. Arbetsoförmåga börjar 
22.3.2000. APL-fribrev 180 e/mån från en tidigare anställning, med en 
pens.ionsgrundande lön på 2 580 e/mån. 

1 perioden: Den pensionsgrundande lönen för tiden före avbrytandet är 
2 500 e/mån. 

11 perioden: Den pensionsgrundande lönen för tiden efter avbrytandet är 
2 590 e/mån. 

Utan avbrytandet är den pensionsgrundande lönen 2 560 e/mån. 

Pensionen för anställningsperiod 1: 

20.12.1966-31 .12.1994 = 336 mån 11 dg (restdagama överförs tili 
följande period) 

336 
x 2 500 = 1 050 e/mån 

800 

Pensionen för anställningsperiod 11: 

1.1.1995-31.12.1996 = 24 mån 11 dg (restdagama från föregående 
period} 

24 + 11130 
x 2 590 = 78,89 e/mån 

800 

1.1.1997-21.3.2000 = 38 mån 21 dg 
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38 + 2~

130 
x 2 590 = 208,82 e/mån 

48 

Pension för återstående tid 22.3.2000-23.7.2002 = 28 mån 2 dg 

28 + 2130 
x 2 590 = 48,46 e/mån 

1500 

sammanlagt 
fribrev 
Sammanlagt 

1 386, 17 e/mån 
180,00 e/mån 

1 566, 17 e/mån 

Samon::fn'ngsgrund ,är den pensionsgrundande lönen för period l.l 2 590 
e/mån, varav samordnlngsg.ränsen 60 % är 1 554 elmän = pension. 

Pensionen för anställningen utan avbrytande: 

360 + 11130 
x 2 560 = 1 153, 17 e/mån 

800 

38 + 21130 
x 2 560 = 206,40 e/mån 

480 

Pension för återstående tid: 

28 + 2130 
x 2 560 = 47,90 e/mån 

1500 

sammanlagt 
fribrev 
Sammanlagt 

1 407,4 7 e/mån 
180,00 e/mån 

1 587,4 7 e/mån 

Samordningsgrund är den pensionsgrundande lönen för APL-fribrevet 
2 580 e/mån, varav samordningsgränsen 60 % är 1 548 e/mån = 
pension. 

Eftersom den samordnade pensionen med beaktande av det 
automatiska avbrytandet är större, räknas pensionen från anställningen 
från de separata anställningsperiodema. lnvalidpensionen är 1 554 
e/mån. 
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1.8 Tekniskt avbrytande 

Om arbetstagaren ien fortlöpande anställning övergår från heltidsarbete till del
tidsarbete eller tvärtom, kan anställningen indelas i två separata perioder. Detta 
kallas tekniskt avbrytande. Tekniskt avbrytande kan göras tidigast från 
1.1.1985. (4/85) 

Ett tekniskt avbrytande av anställningen förutsätter att 

* 

* 
* 

* 

anställningen har pågått minst tre år före tidpunkten för avbrytandet, 
( också efter automatiskt avbrytande) 
arbetstagaren har en regelbunden arbetstid som har ändrats, 
ändringen i arbetstiden har medfört att lönen sänkts med minst en 
fjärdedel eller höjts med minst en tredjedel 
ändringen i arbetstiden inte är avsedd som tillfällig. 

Endast pensionsfall kan upphäva det tekniska avbrytandet när pensionsfallet 
inträffar innan två år har förflutit sedan det tekniska avbrytandet. Art 
anställningen upphör har ingen betydelse. 

Den anställningstid på tio år som är en förutsättning för automatiskt avbrytande 
räknas :från det tekniska avbrytandet framåt. 

Exempel 1.17 Tekniskt avbrytande 

Arbetstagaren är född år 1946. Anställningstiden är 1.10.1988-
18.6.2000. Arbetstagaren övergick från heltidsarbete till deltidsarbete 
1.5.1993. Lönen för heltidsarbetet är 2 100 e/mån och lönen för 
deltidsarbetet är 1 300 e/mån. 

Anställningen dela~ in i två separata anställningsperioder. Pensionen 
räknas ut separat för båda perioderna. 

Den pensionsgrundande lönen för anställningstiden 1.10.1988-
30.4.1993 är 2 100 e/mån. 

Pension = 55 
x 2 100 = 144,38 e/mån 

800 

Den pensionsgrundande lönen för anställningstiden 1.5.1993-
18.6.2000 är 1 300 e/mån. 

. 85 + 18/30 
Pens,on = ---- x 1 300 = 139,10 e/mån 

800 

.--i ~ 
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1.9 Pensionsformema 

APL-pensionsformema är ålderspension, invalidpension, arbetslöshetspension, 
deltidspension och familj epension. Ålderspensionen kan betalas ut i förtid. Den 
kan också skj.utas upp. På hasis av a:rbetsofö:nnåga beviljas invalidpension, 
delpension, tidsbegränsat rehabiliteringsstöd samt individuell förtidspension. 
Familjepension beviljas som efterlevandepension och barnpension, i vissa fall 
också som pension till före detta make. 

Deltidspension och familjepension behandlas senare i var sitt kapitel. 

1.9.1 Ålderspension 

Pensionsåldem är i allminhet 65 år. En arbetstagare har .rätt til1 åldeispension 
när han har uppnått pensionsåldem. Den anställning som arbetstag~en lämnar 
ror att gå i pension måste dock upphöra mnan pensionen kan bevilja:s. 
Ålderspensionen börjar i allmänhet den första dagen blendermånaden efter den 
dag då aibetstaga.ren uppnått pensionsåldem, om pensioosansökan bar lämnats 
in inom tre månader från att an:ställningen upphört. l annat fäll börjar pensionen 
i början a,v månaden efter att ansökan lämnats in. 

Exempel 1.18 Uträkning av ålderspension 

Arbetstagaren är född 6,,6.1937. Anstä!lningstiden är 7.2.1993-
6.6.2002. Den pensionsgrundande lönen är 1 700 e/mån. Den intjänade 
pensionen från anstätlningar som upphört. tidi.gare är 700 e/mån. 

lntjäning av pension enligt 1,5 %: 

Pensionsgrundande tid 7.2.1993-31.12.1996 = 46 mån 24 dg 

46 + 24130 
x 1 700 = 99,45 e/mån 

800 

lntjäning av pension enligt 2,5 %: 

Pensionsgrundande tid 1.1.1997-6.6.2002 = 65 mån 6 dg 

65 + 5/30 X 1 700 = 230 92 / 0 

480 
, e man 

Ålderspensionen fr.o.m. 1.7.2002 är 700 + 99,45 + 230,92 = 1 030,37 
e/mån. 
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Samordningsgrunden är 1 800 e/mån. Samordningsgränsen är 0,6 x 
1 800 = 1 080 e/mån. Samordningen inverkar inte på pensionen. 

1.9.2 Förtida ålderspension 

Ålderspensionen kan tas ut i förtid tidigast vid 60 års ålder. När ålderspension 
betalas ut i förtid, minskar pensionen med en viss procent för varj e månad som 
pensionen betalas ut före den månad då pensionstagaren uppnår den allmänna 
pensionsåldern. Förtidsminskningen är 0,4 % per månad. Minskningen räknas 
bort från den fram tili pensioneringstidpunkten intjänade pensionen efter 
samordning. 

Den förtida ålderspensionens belopp ändras inte när pensionstagaren fyller 65 
år. Den förtida ålderspensionens belopp är och förblir mindre än en 
ålderspension som beviljas vid 65 års ålder på grund av den kortare 
intjäningstiden och förtidsminskningen. Fastän arbetspensionen beviljas som 
förtida pension, beaktas arbetspensionen dock utan förtida uttag vid 
fastställande av folkpensionen (se ~e om folkpensionen kapitel 9). (A 
53/85, A 24/93, A 23/99, A 6/2000) 

Exempel 1.19 Förtida uttag av ålderspension 

Arbetstagaren är född 4.3.1942. Anställningstiden är 15.4.197 4-
31.3.1998. Den intjänade pensionen från anställningen är 600 e/mån 
(ind. 2054). Samordningen påverkar inte pensionsbeloppet. Arbetstaga
ren tar ut ålderspensionen i förtid från 1.4.2002. 

Förtidsminskningen är 0,40 % och den tid som pensionen tidigareläggs 
1.4.2002-1.4.2007 = 5 år = 60 mån. 

Förtidsminskningsprocenten är 60 x 0,4 % = 24 %. 

Förtidsminskningen är 0,24 x 600 = 144 e/mån. 

Den samordnade förtida ålderspensionen fr.o.m. 1.4.2002 är 600 - 144 
= 456 e/mån. 

1.9.3 Uppskjuten ålderspension 

Om ålderspensionen uppskjuts så att den börjar senare än i början av månaden 
efter att personen fyllt 65 år höjs pensionen. Från och med år 2000 är 
uppskovsförhöjningen 0,6 % för varje månad med vilken pensionen uppskjuts. 
För uppskovstid före år 2000 är uppskovsförhöjningen 1 % per månad. 
Uppskovsförhöjningen räknas på den samordnade pensionen som beräknats vid 
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65 års ålder och som omräknas till indexnivån för det år då pensionen börjar 
betalas. (A 53/85, A 23/99, A 6/2000) 

Exempel 1.20 Uppskjuten ålderspension 

Arbetstagaren är född 13.2.1937. Den samordnade ålderspensionen i 65 
års ålder är 700 e/mån. Arbetstagaren går i ålderspension 1.12.2002. 

Uppskovstiden är 1.3.-30.11.2002 = 9 mån 

Uppskovsförhöjningsprocenten är 9 x 0,6 = 5,4 %. 

Uppskovsförhöjningen är 0,054 x 700 = 37,80 e/mån. 

Den samordnade uppskjutna ålderspensionen fr.o. m. 1.12.2002 är 700 
+ 37,80 = 737,80 e/mån. 

1.9.4 Pensioner beviljade på basis av arbetsoförmåga 

lnvalidpension 

Invalidpension som beviljas tills vidare kan beviljas en arbetstagare som inte 
fyllt 65 år och som bedöms vara kontinuerligt arbetsoförmögen i minst ett år. 
Full invalidpension beviljas, om arbetsförmågan har blivit nedsatt med minst tre 
femtedelar. lnvalidpensionen beviljas som delpension, om arbetsförmågan är 
nedsatt med 2/5-3/5. 

Full invalidpension börjar i allmänhet efter den s.k. primärtiden för dagpenning 
enligt sjukförsäkringslagen. Delpension och i vissa fall också full invalidpen
sion börjar i början av månaden efter arbetsoförmågans inträde. Delpensionen är 
hälften av full pension. (25/72, 33/81, A 8/89) 

Invalidpension kan beviljas på tidigare grunder., om arbetstagaren blir 
arbetsoförmögen på nytt inom två år från att den tidigare beleffektiva 
invalidpensionen (full invalidpension, delinvalidpension e1le-r individuell llir
tidspension) har upphö.rt. Om atbetsoffirmågan beror på samma sjukdom som 
tidigar , kan invalidpenSion bevilj as på tidigare gnmder också om de har gått 
längre tjd än två år. (Pännen Invalidpension ooh individuell förtidspension 
A23/91, del 14). 

Om arbetstagaren blir arbetsoförmögen på grund av en sjukdom som han hade 
redan när anställningen börj ade, har han rätt till invalidpension på grund av 
denna anställning endast om anställningen hunnit fortgå i minst ett år innan han 
blev arbetsoförmögen (begränsningsstadgande). 0m arbetsoförmågan inträder 
inom mindre än ett år från den tidpunkt då anställningen började, bestäms 
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invalidpension med pension för återstående tid på hasis av den pensionsgrun
dande lönen i den tidigare anställning till vilken den återstående tiden ansluts. 
Om det har gått mer än 360 sådana dagar som inte förlänger efterkarenstiden 
från det att den föregående anställningen upphörde tili pensionsfallet, beviljas 
invalidpensionen som fribrev. En begränsad anställning förlänger inte efter
karenstiden. Den pension som intjänats i en begränsad anställning fogas tili 
ålderspension som beviljas efter invalidpensionen. (Pännen Invalidpension och 
individuell förtidspension A23/91, del 7). 

Rehabiliteringsstöd 

Invalidpension betalas som rehabiliteringsstöd, om arbetstagarens arbetsför
måga åtminstone delvis kan återställas genom vård eller rehabilitering och det 
har gjorts upp en vård- eller rehabiliteringsplan för honom. Rehabiliteringsstö
det beviljas alltid på viss tid. Liksom invalidpension som beviljas tills vidare 
kan också rehabiliteringsstöd beviljas endast om arbetstagaren har varit eller 
bedöms vara arbetsoförmögen i minst ett år från den tidpunkt då arbetsoförmå
gan uppstått. Rehabiliteringsstödet är lika stort som invalidpension som beviljas 
tills vidare och det kan också beviljas till beloppet för delpension. (A 47 /95) 

Exempel 1.21 Rehabiliteringsstöd 

Arbetstagaren är född 29.1.1956. Anställningstiden är 1.8.1980-
15.6.2000 och den pensionsgrundande lönen 1 700 e/mån. Arbets
oförmågan börjar 16.6.2000. 

Arbetstagarens rehabiliteringsstöd beviljas efter primärtiden för sjukför
säkringsdagpenningen för tiden 1.7.2001-31.12.2002. 

Rehabiliteringsstödet är lika stort som invalidpension som beviljas tills 
vidare. ' 

Pensionen för anställningstiden är 

238 + 15130 
x 1 700 = 506,81 e/mån. 

800 

Pensionen för den återstående tiden är 

67 + 14/30 x 1 700 = 143,37 e/mån 
800 

120 x 1 700 = 204 e/mån 
1000 
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~ x 1 700 = 68 e/mån. 
1500 

Rehabiliteringsstöd sammanlagt 506,81 + 143,37 + 204 + 68 = 922,18 
e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 1 700 = 1 020 e/mån. Samordningen 
inverkar inte på pensionen. 

lndividuell förtidspension 

Individuell förtidspension kan beviljas arbetstagare som fyllt 60 år och vars 
arbetsfönnåga med hänsyn tili ett antal faktorer 1;iar nedgått till den grad att han 
rimligtvis inte längre kan förutsättas arbeta '1dare. Pers.oner födda före 1944 
kan beviljas individuell förtidspension efter att de fyllt 58 år. (A 33/93, A 
23/99) 

Den individuella förtidspensionen är lika stor som en heleffektiv invalidpen
sion. I pensionen skall ingå rätt till återstående tid, om arbetstagaren inte gått i 
ålderspension från den offentliga sektorn vid en sänkt pensionsålder. 

Individuell förtidspension börjar betalas som delpension, om pensionstagarens 
förvärvsinkomster under tiden som pensionerad överstiger IS,,14 euro i 
månaden på indexnivå 142 (219 e/mån på indexnivån 2054 år 2002) men är 
lägre än 60 % av den pensionsgru:ndande !on.en. Om förvärvsinkomstema 
överstiger 60 % av lönen, blu- den individue.}la förtidspen&ionen vilande för den 
tid som pensionstagar-en arbetar, dock högst fem å:r. Pensionstagaren tjänar inte 
in · · y pensio,n medan han arbetar utom i de fäll då det till pensionen inte har 
anslutits återstående tid. 

V anligtvis ges först ett förhandsbeslut om individuell förtidspension. Pen
sionsfallet för individuell förtidspension är den dagen då också den sista förut
sättningen för pensionen har uppstått. Den individuella förtidspensionen börjar 
när alla förutsättningar för beviljande av pensionen har uppstått, tidigast från 
och med början av månaden efter att ansökan om pension eller förhandsbeslut 
har lämnats in. (A 23/91, LA 16/99) 

Rehabiliteringstillägg 

Rehabiliteringstillägg är ett tillägg som betalas utöver rehabiliteringsstöd, tills 
vidare beviljad invalidpension eller individuell förtidspension. Det är 33 procent 
av den samordnade pensionen som betalas till pensionstagaren. Det betalas 
endast för de fulla kalendermånader under vilka pensionstagaren har deltagit i 

l 

1 

1 

1 
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aktiv rehabilitering ordnad av arbetspensionsanstalten. Rehabiliteringstillägget 
betalas separat av den offentliga och den privata sektorns pensionssystem. Den 
privata sektorns tilläggspensioner beaktas inte när rehabiliteringstillägget 
beräknas. (A 47/95) 

Exempel 1.22 Rehabiliteringstillägg 

För tiden med yrkesinriktad rehabilitering 1.9-31.12.2001 betalas i 
föregående exempelfall förutom rehabiliteringsstödet ett rehabili
teringstillägg på 33 % 

0,33 x 922, 18 = 304,32 e/mån. 

Rehabiliteringsstödet och -tillägget är sammanlagt 1 226,50 e/mån. 

Rehabiliteringspenning 

För att förebygga arbetsofönnåga betalas rehabiliteringspenning till arbetstagare 
som arbetar men hotas av arbetsoförmåga och för vilken pensionsanstalten 
ordnar yrkesinriktad rehabiliterlng, Dess belopp är 133 % av det tc0tala beloppet: 
samordnade mvalidpensioner som betalas ur arbetspensionssystemet. Rehabi
literin.gspenningens belopp är allts.å lika stort som rehabiliteringsstödet och -
tillägget sammanlagt (se ex. 121 och 1.22). Rehabiliteringspemringen betalas 
helt och hå:Uet av den aibetspensionsanstcal.t inom den offen:tliga eUer den privata 
sektorn som ordnar rehabiliteringen. Den privata sektoms tilläggspensioner 
beaktas inte när rehabiliteringspenningen beräknas. (A 4 7 /95) 

Om pensionsfallet inträffar innan det har gått två år från att rehabiliteringspen
ningen enligt arbetspensionslagarna har upphört, bestäms invalidpensionen på 
samma sätt som den hade bestämts om personen hade blivit arbetsoförmögen 
vid den tidpunkt då rehabiliteringslöftet gavs. (A 30/97) 

Exempel 1.23 lndividuell förtidspension 

Arbetstagaren är född 10.5.1943. Den sista APL-anställningen 
1.6.1998-15.1.2001 . Den pensionsgrundande lönen är 1 900 e/mån. 
Den intjänade pensionen från anställningar som upphört tidigare är 720 
e/mån. Den pensionsgrundande lönen och pens.ionen är angivna i 
indexnivån för år 2001 . Arbetstagaren blir arbetsofönnögen I en 
utsträckning som berättigar tlll individ uell förtidspension 18.3.2001 . Han 
går i pension med en individuell förtidspension 1i,6.2001 , och då uppfylls 
även åldersförutsättningen. 

Pensionen för den sista anställningen är 
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31 + 15130 
x 1 900 = 74,81 e/mån. 

800 

Pensionen för den återstående tiden 10.5.2001-10.5.2008 är 

24 + 1130 
x 1 900 = 45,66 e/mån 

1000 

~x 1900 = 76 e/mån. 
1500 

Den individuella förtidspensionen är 720 + 74,81 + 45,66 + 76 = 916,47 
e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 1 900 = 1140 e/mån. Samordningen 
inverkar inte på pensionen. 

Exempel 1.24 lndividuell förtidspension som delpension 

Pensionstagaren får individuell förtidspension. Pensionsbeloppet är 820 
e/mån och den pensionsgrundande lönen 1 490 e/mån på indexnivån för 
år 2001. Medan han får individuell förtidspension börjar han 1.2.2001 en 
anställning, där lönen är 840 e/mån. 

Den individuella förtidspensionen betalas som delpension, eftersom 
förvärvsinkomsterna överstiger gränsbeloppet enligt APL, men är lägre 
än 60 % av den pensionsgrundande lönen. Delpensionen är hälften av 
full pension. 

Delpension = 0,50 x 820 = 410 e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,3 x 1 490 = 44 7 e/mån. Samordningen 
inverkar inte på pensionen. 

1.9.5 Arbetslöshetspension 

Arbetslöshetspension kan beviljas en person som 

• 
* 

har fyllt 60 år 
har fatt ett intyg från arbetslöshetskassan eller FP A om att han har fatt 
arbetslöshetsdagpenning för rnaximitiden (500 dagar har gått ut eller 
rätten till tilläggsdagar har upphört i slutet av den månad då personen 
har fyllt 60 år) 
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* 

* 

har fått arbetskraftsbyråns intyg över att han är anmäld hos 
arbetskraftsbyrån som arbetslös arbetssökande och inget arbete kan 
anvisas honom 
har under de femton år som omedelbart föregår pensionsfallsåret haft 
pensionsgrundande förvärvsarbete i sammanlagt fem år. De fem åren i 
arbete räknas enligt månads- eller dagtekniken beroende på när 
anställningen upphört. 

Enligt regeringens proposition (RP 45/2002) som för tillfället är under 
beredning skall de personer för vilka det ovannämnda 5/15 års kravet inte 
uppfylls få en förlängd kontrollperiod på 20 år. Tidskravet är då 5/20 år för 
sådana personer födda före 1945 som omfattas av de bestämmelser som gällde 
före år 2000 (se Arbetstagare född före 1945) eller som efter att ha erhållit 
arbetslöshetsdagpenning för maximitiden hade övergått till att få arbets
marknadsstöd och fick arbetsmarknadsstöd 1.1.2000. För att 5/20-regeln skall 
kunna tillämpas på en person skall han ha 15 år av arbete som omfattas av 
arbetspensionslagarna. 

Arbetslöshetspensionen börjar i början av månaden efter att alla villkor för 
beviljande av pension har uppfyllts (A 4/94, A 37/99, A 6/2000, A 23/2001). 
0m arbetstagaren blir arbetslös på nytt inom ett år från det att arbetslös
hetspensionen har avbrutits, börjar den tidigare pensionen betalas ut på nytt. 

De nedan relaterade bestämmelserna, som trädde i kraft 1.1.2000, tillämpas 
alltid på personer som är födda 1945 eller senare. En arbetstagare född före 
1945 kan under vissa förutsättningar få arbetslöshetspension enligt bestämmel
serna från år 1994 (se Arbetstagare som är född före 1945). 

Pensionsfall för arbetslöshetspension 

Som pensionsfall för arbetslöshetspension betraktas den dag då alla villkor för 
beviljande av arbetslöshetspension har uppfyllts. I allmänhet är det den sista 
dagen i månaden innan pensionen börjar, om arbetskraftsbyråns intyg har 
daterats inom en månad från den dagen då den arbetslöse har fått arbets
löshetskassans intyg över att dagpenning betalats för maximitiden. Om 
arbetskraftsbyråns intyg har daterats senare, inträffar pensionsfallet den dagen 
då intyget undertecknas. 

Hur arbetslöshetspensionen bestäms 

Arbetslöshetspensionen bestäms på sarnma sätt som den invalidpension som 
skulle ha beviljats sökanden om han hade haft rätt till invalidpension vid 
pensionsfallstidpunkten. Från och med 1.1.2000 kan arbetslöshetspension 
beviljas 
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" 

• 
som fribrev som inte innehåller och inte heller kommer att innehålla 
pensionsdel för återstående tid 
med en vilande pensionsdel för återstående tid eller 
arbetslöshetspension med pensionsdel för återstående tid (se Arbetsta
gare som är född före 1945). 

Arbetslöshetspension med vilande pensionsdel för återstående tid avser en 
sådan arbetslöshetspension i vilken pensionsdelen för återstående tid inte 
betalas, trots att personen har rätt till pension för återstående tid. En sådan 
arbetslöshetspension betalas till beloppet av den pension som personen tjänat in 
före pensionsfallet. Pensi.onsdelen for återstående tid fogas först till 
ålderspension eller eventueU fann1jepension som. beviljas efter en sådan 
pension. 0m en arbetslöshetspension med vilande pensionsdel för återstående 
tid ändras till invalidpension, börjar den vilande pensionsdelen för återstående 
tid inte utbetalas, dvs. pensionsbeloppet ändras inte. Vilande pensionsdel för 
återstående tid fogas till den intjänaden pensionen först när invalidpensionen 
ändras till ålders- eller familjepension. 

När en delpension som har beviljats före 1.1.2000 ändras tili en arbetslö,s.. 
hetspension ändras pensionens belopp att motsvara beloppet för en full 
invalidpension med pensionsdel för återstående tid. 

När en delpension som har bevilj ats 1.1.2000 eUer senare ändras till en 
aibetslöshetspension tillämpas ~tämme1sema från år 2000. 0m a.rbetstagaren 
inte är skyd.dad genom :ikraftttädels ibestämmelsen beviljas som arbetslös
hetspension den frihrevspensioo som har intjänats ftam tili pensioosfallet ffir 
arbetslöshetspeDsionen, Den ·återstående tiden lämnas vilande. Som fribrev 
heviljas de pensioner som har intjam,.ts nåli anstiillningsförbållanden samt. 
fribrevet som har intjänats under perioden med delpension. 

ArbetslÖShetspension med vilande pensfo.nsdel för återståend tid utökas med 
ventueUa arbetspensionstillä,gg och bamtillägg som räknas ut på bas:is av den 

intjänade pensionen. Arbetspensionstillägg och bamtillägg som räkl1as ut på 
hasis av den vilande pensionsdelen för återstäende tid fogas föm till 
ålderspension som bevilj.as efter arbetslöshetspensionen. Familjepension utökas 
endast med arbetspensionstillägg inte med bamtillägg. 

Rätt till återstående tid 

Rätten till pension för återstående tid utreds antingen på den första 
tilläggsdagen, pensionsfallsdagen eller den första dagen i den första anställ
ningen på vilken lagen om förbättrande av sysselsättningsförutsättningama för 
55 år fyllda arbetslösa tillämpas. 

Om den arbetslöse fyller 57 år innan han har fått inkomstrelaterad dagpenning 
eller grunddagpenning för maximitiden 500 dagar, kan han få dagpenning till 
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slutet av den månad då han fyller 60 år (tilläggsdagar). En enda sådan 
tilläggsdag räcker till för att rätten till återstående tid skall bestå, om den var i 
kraft under den första tilläggsdagen (se 1.2.2). 

Normalt ansluts återstående tid till en anställning eller företagarperiod som 
pågått i sex månader. Enligt lagen om förbättrande av sysselsättningsförut
sättningarna för 55 år fyllda arbetslösa skall en anställning dock fortgå i mer än 
tio månader, för att återstående tid skall kunna anslutas till en anställning sorn 
omfattas av lagen. 0m arbetet är företagarverksamhet, tillämpas denna lag inte 
på det (A 16/98, A 20/98, A 23/99, A 37/99, LA 5/2001). Även om rätten till 
återstående tid undersöks den första tilläggsdagen kan återstående tid anslutas 
till förvärvsarbete under tilläggsdagarna, om personen under perioden med 
tilläggsdagar före pensionsfallet idkar företagarverksamhet som berättigar till 
pension för återståendet tid eller har en anställning som fortgår mer än tio 
månader. 

Arbetstagare som är född före 1945 

En arbetstagare som är född före 1945 kan få arbetslöshetspension enligt 
bestämmelsema från år 1994, om han 1.1.2000 

* har rätt till arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa eller utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning, dvs. får arbetslöshetsdagpenning eller utbildningsstöd. 
Han anses ha rätt till arbetslöshetsdagpenning även i det fall att 
- självrisktiden för arbetslöshetsdagpenning pågår 
- han inte får arbetslöshetsdagpenning på den grund att han fick 
sjukdagpenning medan han var arbetslös eller 
- arbetslöshetsdagpenning inte betalas på grund av periodiserat avgångs
vederlag eller annan inkomst av arbete. 

Även om pers~men vid årsskiftet har rätt tili arbetslöshetsdagpenning, 
består rätten till arbetslöshetspension enligt de gamla reglema endast om 
uppsägningen har skett före 1.8.1999 (eller 1.7.1999 om uppsägningsti
den var sex månader). Uppsägningstidpunkten har dock ingen betydelse 
om personen har fått full, jämkad eller minskad arbetslöshetsdagpenning 
för 100 dagar innan den pensionsberättigande anställningen upphör eller 
permitteringen börjar eller om det är fråga om en anställning på viss tid 
som upphör. Då räcker det med att personen 1.1.2000 har rätt tili 
arbetslöshetsdagpenning. Om personen är arbetslös 1.1.2000 och får 
arbetsmarknadsstöd, omfattas han av bestämmelserna från år 2000 
såtillvida han inte har fått arbetslöshetsdagpenning för 100 dagar under år 
1999. Registret innehåller referensuppgifter om uppsägningstidpunkten, 
de 100 dagarna och arbetslöshet vid årsskiftet för personer födda före 
1945 liksom om tilläggsdagama. 
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* arbetar, men 
- det är fråga om en 10 månaders anställning 
- han bar fått arbetslösbetsdagpenning eller vuxenutbildningsstöd för 
minst 100 dagar år 1999. (A37/99) 

Enligt bestämmelsema från år 1994 betraktas som pensionsfall för 
arbetsl&hetspension den dag då den arbetslösa för första gången har de facto 
betalats a:rbetslösb tspenning under 60 veckor + en .rnånad (granskningsperio
den bakåt ftån den dag då arbetskraftsbyrån gett sitt inty~ I praktiken 
fastställer n:tbetalaren av arbetslöshetsdagpenningen (arbetslöshetskassan eller 
FP A} pensionsfallet i i.ntyget om dagpemring så att det inttäffär den första dagen 
med arbetslöshetsdagpenning under en period på 60: v,eckor bakåt ftån intygets 
datum. Den dagen är tidpnnkten för pensionsfiillet. om den som får dagpenning 
besöker arbetskraflsbyrån inom en månad. ftån intygets datum. 

Eriligt bestämmelsema fiin år 1994 riiknas pensionsdelen för återstående tid 
med redan i arbetslöshetspensionen, om personen har rätt tili återstående tid. 
Pensionsbeloppet påvedcas inte av att aibetslösh tspensio.nen ändras tili 
ålderspension. ärmar info.onation om skyddbestämmelsema i fråga om 
arbetslöshetspension finns i bilaga 7. 

Exempel 1.25 Arbetslöshetspension enligt bestämmelsema från 
1.1.1994, pensionsdel för återstående tid inkluderad 

Arbetstagaren är född 16.5.1943. AnstäHningstiden är 11.1.1968--
31.7.1999 och den pensionsgrundande lönen 1 600 e/mån. 

Arbetstagaren har rätt tili arbetslöshetspension, eftersom han har haft 
pensionsberättigande arbete i mer än fem år under de 15 år som 
omedelbart föregår pensionsfallsåret. Arbetstagaren har också rätt till 
pensionsdel för återstående tid. 

Arbetstagaren får arbetslöshetsdagpenning utan avbrott från och med 
11.8.1999 fram. tili 60 års å1der. Den första tHJäggsdagen efter 500 dagar 
med arbetslöshetsdagpenning är 20.7.2001 , som man kommer fram till 
genom att lägga 1 år 11 mån 1'9 dg tili den dagen då anställningen 
upphörde (sju dagars sjätvrisktid). Rätten tiU återstående tid är i kraft den 
första tilläggsdagen. 

Det antagna datumet för dagpenningsintyget är 16.5.2003 (då 
arbetstagaren fyller 60 år). Under en 60 veckors period (ca 1 år 2 mån) 
från detta datum bakåt räknat är den första dagen med 
arbetslöshetsdagpenning 17.3.2002, då p-ensionsfallet för arbetslös .. 
hetspension inträffar. 
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. t·· t"II . t·d .. 378 + 20130 1 600 757 33 / . Pens1onen or ans a mngs I en ar ---- x = , e man. 
800 

Pensionen för den återstående tiden 17.3.2002-16.5.2008 är 

_!±_ x 1 600 = 22,40 e/mån 
1000 

~ x 1 600 = 64 e/mån. 
1500 

Arbetslöshetspensionen före arbetspensionstillägg och samordning är 
757,33 + 22,40 + 64 = 843,73 e/mån. 

Arbetstagaren har åren 1999-2001 fått arbetslöshetsdagpenning för 
sammanlagt 622 dagar. 

622 28 . -= man 
22 

Koefficienten för arbetspensionstillägget: 
0·8 

x 
28 = 0,047059 

504-28 

Arbetspensionstillägg: 843,73 x 0,047059 = 39,71 e/mån. 

Pensionen och arbetspensionstillägget är sammanlagt 843, 73 + 39, 71 = 
883,44 e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 1 600 = 960 e/mån. Samordningen 
inverkar inte på pensionen. 

Exempel 1.26 Arbetslöshetspension med vilande pensionsdel för 
återstående tid 

Arbetstagaren är född 10.11.1945. Den sista APL-anställningen 
1.9.1991-31.1.2001, där den pensionsgrundande lönen är 2400 
e/mån. Den intjänade pensionen när arbetslösheten börjar är 
sammanlagt 1 460 e/mån. Den högsta pensionsgrundande lönen är 
2 800 e/mån och pensionsfallet inträffar 30.11.2005. 

Arbetstagaren har rätt till arbetslöshetspension, eftersom han har haft 
pensionsberättigande arbete i mer än fem år under de 15 år som 
omedelbart föregår pensionsfallsåret. 
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Arbetspensionstillägg: 

Dagarna med arbetslöshetsdagpenning under tiden 12.2.2001-
31.12.2004: 1 008 dg. 

1 008 45 . -- = man 
22 

Koefficienten för arbetspensionstillägget: O,B x 
45 

= 0 078431 
504-45 ' 

Arbetspensionstillägg: 1 460 x 0,078431 = 114,51 e/mån 

Pensionen och arbetspensionstillägget sammanlagt 1 460 + 114,51 = 
1 574,51 e/mån. 

Arbetslöshetspensionen från 1.12.2005 är 1 574,51 e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 2 800 = 1 680 e/män. Samordningen 
inverkar inte på pensionen. 

Ålderspensionen som beviljas efter arbetslöshetspensionen i 65 års 
ålder: 

Den vilande pensiondelen för återstående tid anknyts till ålderspensio
nen fr.o.m. 1.12.2010: 

Pensionen för den återstående tiden 30.11.2005-10.11.2010 är 

59 + 11130 
x 2 400 = 94,99 e/mån. 

1500 

Fribrevspension 1 460 e/mån + pension för återstående tid 94,99 e/män 
= 1 554,99 e/mån. 

Arbetspensionstillägg: 1 554,99 x 0,078431 = 121,96 e/mån. 

Pensionen och arbetspensionstillägget är sammanlagt 1 554,99 + 
121,96 = 1 676,95 e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 2 800 = 1 680 e/mån. Samordningen 
inverkar inte på pensionen. 

J 
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Exempel 1.27 Arbetslöshetspension som fribrev 

1 

Arbetstagaren är född 31.1.1941 + 'Den sista APL-anställningen är 
25.8.1983-27.3.1992. Den lntjänade pensionen när arbetslösheten 
börjar är 930 e/mån och den högsta pensionsgrundande lönen 2 200 
e/mån. Maximitiden på 500 da.gar för inkomstretaterad dagpenning från 
arbetstöshetskassan går ut våren 1994 Innan arbetsiagaren fyller 55 år, 
vilken innebär att han inte har rätt tm tinäggsdagar. Efter att den 
inkomstrelaterade dagpenningen upphör får han grunddagpenning och 
arbetsmarknadsstöd. 

När arbetslöshetskassan ger maximitidsintyg över dagpenningen bevil
jas arbetslöshetspensionen som fribrev tidigast 1.2.2001. 

Månader med arbetspensionstillägg när arbetslöshetsdagpenningarna 
erhållits före 1997 

500 22 . - = man. 
22 

Koe·fficienten för arbetspensionstiHägget: 
22 

= 0,045643 
504-22 

Arbetspensionstillägg: 930 x 0,045643 = 42,45 e/mån. 

Pensionen och arbetspensionstillägget är sammanlagt 930 + 42,45 = 
972,45 e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 2 200 = 1 320 e/mån. Samordningen 
inverkar inte på pensionen. 

1. 10 Engångsbelopp och dröjsmålsförhöjning 

1.10.1 Engångsbelopp 

Om beloppet av ålderspensionen eller invalidpension som beviljats som fribrev 
är mindre än 12,15 euro/månad år 2002 före samordning (0,84 euro/mån ind. 
142), betalas pensionen som ett engångsbelopp, som beräknas enligt 
koefficienter som social- och hälsovårdsministeriet fastställt. Koefficienterna 
och detaljerade anvisningar om hur engångsbeloppet skall räknas finns i PSC:s 
cirkulär A 7/2000. 
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1.10.2 Dröjsmålsförhöjning 

0m handläggningen av en pension på en pensionsanstalt tar längre än tre 
månader, måste anstalten betala en dröjsmålsförhöjning på pensionen. 
Dröjsmålsförhöjningen följer räntesatsen enligt 4 § 3 mom. räntelagen. 
Dröjsmålsförhöjningen betalas inte om den är lägre än 5,15 euro enligt index för 
år 2002 (2,52 euro ind. 1006). (A 22/92, A 15/95, LA 17/94, LA 2/95) 
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Uträkning av APL-pensionen i samband med pensionsfallet 

* 

w 

* 

* 
4t 

* 
*' 

• 

* 

* 

* 

Den pensionsgrundande tiden i den fortgående APL-anställningen 
räknas ut med beaktande av 
- anställningstiden efter 23 års ålder 
- återstående tid 
- sänkt pensionsålder 
Intjäningsprocenterna under olika perioder i den fortgående 
anställnigen räknas 
-tiden före 1.7.1962 (1%) halveras 
- tiden efter 30.6.1962 (1,5 %) 
- tiden från början av det år då arbetstagaren fyllde 60 år (2,5 %) 
- återstående tid 50-60 år ( 1,2 % ) 
- återstående tid 60-65 år (0,8 %) 
Den pensionsgrundande Iönen i anställningen beräknas ( se 
Beräkningen av den pensionsgrundande lönen s. 37) 
Pensionen för perioder med olika intjäningsprocent under anställ
ningen räknas ihop 
Pensionerna för olika APL-anställningar räknas ihop 
Arbetspensionstillägg och barntillägg räknas in i pensionen 
Pensionerna enligt den privata sektorns pensionslagar räknas 
ihop 
Förutsättningarna för betalning av fribrevspension allt i ett un
dersöks 
Pensionen från den privata sektorn samordnas med beaktande av 
primära förmåner och offentliga sektorns arbetspensioner 
Hur den samordnade pensionen påverkas av ett automatiskt 
avbrytande undersöks 
Förtidsminskning eller uppskovsförhöjning beräknas. 

I praktiken framgår de intjänade pensionerna för tidigare anställningar 
(fribreven) och arbetspensionstilläggsprocenten av PSC:s registerutdrag. De 
uppgifter om den sista anställningen som behövs för uträkningen av pensionen 
fär pensionsanstalten av arbetsgivaren. 
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2 KAPL-PENSION 

2.1 Lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbets
förhållanden (KAPL) 

Lagen o,m_ pension för arbetstagar i kortvariga arbetsfö.rhållanden KAPL, 
trädde i kraft l. 7 .1962 samtidigt som. APL. Lagen omfatt~ personer som 

b tar ' b h fi• . .:u- ko. • Mtl ,.,nn'>P " 1-,-1,.::..:...:~1.~ ar e - , mom • ransc er or v.lll\,.<I rtvanga anstä~ ar JUZJ~•i)Lli>~-

Lagen gäller bl.a. anställda inom byggnads-, skogs-, lantbruks- och hamnbran
schen. Även anställda inom den offentliga sektom som arbetar inom motsva
rande branscher kan omfattas av KAPL om de inte är fast anställda året runt. En 
arbetstagare omfattas av lagen från början av det år då han fyller 14 år. 

KAPL tillämpas endast på arbetare, inte tjänstemän. Lagen tillämpas på 
anställda inom rör- och elbranschen som är anställda på byggfirmor. 

2.1.1 Beräkningsprinciper och pensionsformer 

KAPL-pensionen beräknas från arbetstagarens sammanlagda löner för de år då 
den lägre inkomstgränsen överskrids. Gränsbeloppen i lagen är uttryckta i 
indexnivån 100 för år 1962 . 

.Intjäningsprocentema ochpensionsslagen är desamma som i APL. 

2.2 Pensionsgrundande tid och löner 

I KAPL .. pensionen beaktas föruto.m arhete, dessutom återstående tid, tid med 
beleffektiv pension. rormåner som. ger riitt tili arbetspensionstillägg och upp
skovstid i likhet med APL. Rätten tiU pension baserar sig emellertid på 
lönebefoppet i stället för anställningens längd. Enligt KAPL beaktas inte löner 
under tiden före 1.7.1962. Vid berälo:ringen av pensionen tillämpas inte heller 
dagtekniken enligt APL. 

2.2.1 Anställningstid och pensionsgrundande löner 

Till KAPL~pension berättigar de Jön.er fr.o.m. början av den månad då person.en 
fyllt 23 år, tidigast 1.7.1962. som överstigeT det lägre gränsbeloppet iKAPL (se 
bilaga 5) och på hasis av vilka. KAPL-premier skal betalas. Det lägre 
gränsbeloppet är 690,97 euro år 2002 (33,64 euro enligt index 100). Vid 
beräkningen av pensionen justeras lönerna med APL-index och ett belopp 
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motsvarande arbetstagares arbetspensionspremieprocent för respektive år dras 
av från dem, liksom i APL. Lönema berättigar till pension om de överstiger 
gränsbeloppet innan premien dras av. 

A vvikande från APL räknas semesterersättning, som betalas när en anställning 
upphör, med i KAPL-lönema. 

2.2.2 Aterstående tid och lön för återstående tid 

Förut
sätt
ningar 

* 
* 
* 
* 

Tiden från pensionsfallet fram till pensionsåldem, d.v.s. den återstå
ende tiden, är pensionsgrundande, om arbetstagaren inom KAPL
branschema har förtjänat minst det högre gränsbeloppet enligt KAPL 
inom 540 dagar 

innan den sjukdom som lett tili arbetsoförmåga har inträtt, 
före pensionsfallet, 
före den första tilläggsdagen eller 
för personer som fyllt 55 år före en anställning på högst 10 månader 
börjar (s.k. 10 månaders anställning, se nedan eller APL 1.2.2). 

Det högre gränsbeloppet är 2 763,66 euro år 2002 (134,55 euro enligt index 
100). Gränsbeloppen nämns i bilaga 5. Den ovannämnda granskningsperioden 
på 540 dagar förlängs av dagar då arbetstagaren har fått förmåner som räknas 
upp i bilaga 3. 

V illkoren gäJfande bosättning och försäkringsperioder för återstående tid är 
desamma i KAPL som i APL (se APL 1.2.2). Anställningstiden som är en 
föru.tsättning for återstående tid, 12 roånader under en 10 års tid,. sk.aU vara 
faktisk tid i arbete. KAPL~lönens betalningsmånad i anställningsförhållande
registr-et. motsvarar alltså en månads faktiskt arbete under ett Jcalenderår då 
KAPL-lönema uppgår till minst det lägre gränsbeloppet. När anstäUningstiden 
beräknas omvandlas KAPL-Jönema inte till anställningsmånader med )tjälp av 
gransbeloppet enligt APL, så.som man gör när man utreder om en arbetstagare 
har rätt tiU arbetslösltets~ eller deltidspension (se 2.5). 

Lön för 
återstå
ende tid 

Lönen för återstående tid, d.v.s. :medellönent är det måna.tliga 
medeltalet av de indexjusterade årslönema efter avdrag för arbets~ 
tagares pensionsavgift under de år då lönen överskrldit det högre 

gränsbeloppet. Den fäs genom att dividera årslönernas summa med antalet 
månader som ingår i dessa år. Vid beräkningen av med.ellönen beaktas arbets
tagarens löner fran och med början av det kalenderår då arbetstagaren fyUer 23 
år (A 4/99). Av det år då arbetstagaren insjuknat beaktas endast tiden och 
lönema ftam tili den dag då han insjuknade. 
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Om den återstående tiden bestäms enbart på grundval av KAPL, läggs också 
APL-lönema under beräkningsåren för medellönen till KAPL-lönerna till 
beloppet av den pensionsgrundande lönen enligt APL. APL-lönemas belopp 
rälmas genom att multiplicera den pensionsgru:ndande APL-lönen med tiden i 
arbete under beräkningsåret för medellönen. Tiden räknas med en dags 
noggrannhet. Från och med år 1998 räknas också KoPL-lönerna med i KAPL
medellönen, om de årliga KoPL-lönerna överstiger det lägre gränsbeloppet. 

Från de kale:nderår, d.v.s. försäkrings~ som ligger till grund för beräkningen 
av medellönen räknas den tid borl för vilken arb tstagaren fore pensionsfallsåret 
har fått förmåner som berättigar tilJ arbetspensionstillägg (s , bilaga 3). De olika 
fön:nänsdagaroa •omvandlas förmånsslagsv:is tili att motsVara 360 da~ genom 
att multiplicera antalet fönnånsdagar med 360 ocb dividera med det maxilna1a 
antalet dagar för vilka respektiv fönnån i medeltal kan betalas per år (högsta 
antal dagar per månad enligt bilaga 3 multiplicerat med tolv) (A 4/99). Dagar 
med förmåner som berättigar till arbet'Spensionstillägg dras dock inte av om lön 
(APL -KAPL KoPL) och fönnån bar betalats samtidigt för samma dagar. 

l · ssa situationer kan KAPL-med llönen ersättas med löner som omfattas av 
någon annan lag. Om peJ'Sonen har rätt till aterstäende tid enligt APL~ FöPL 
eller LFöPL .med. stöd a.v efterkarensbestämm.else.ma. men den återstående tiden 
ansluts tili KAPL-lönema för att personen.s KAPL-löner övers.krider det bögre 
gränsbeloppet lcan medellönen enligt K.APL ersättas med en bögre pensions
grundande APL-lön •eller arbetsinkomst enUgt FöPL eller LFöPL. Om 
arbetstagaren inte har en enda KAPL-årslön som överstiger det högre 
gränsbeloppet, fastän lönekravet för återstående tid uppfylls, räknas pensionen 
för återstående tid enligt en medelmånadslön som beräknats enligt det högre 
gränsbeloppet. 

Om arbetstagaren har rätt tili en pension oligt lagen om pensjon för 
lantbroksföretaga11 som inkluderar återstående tid (se kap. 6); är det tillräckligt 
för att få rätt tili återstående tid enligt KAPL att KAPL-lönema uppgår till det 
fägre gräns:beloppet under 540 dagar. Medellönen. räknas då -från de KAPL
löner som överstiger det lägre gränsbcloppet. Under dessa. 540 dagar skall den 
nedre gränsen överskridas und.er minst ett kalenderår. 

10 I fråga om KAPL tilläm:pas också lagen om forbättrand av syssel-
rnänaders sätmingsförutsättningama. för 55 år fyllda arbetslösa (se APL 
anst. 1.2 .2). Den anstäilningstid på högst I O :månader som nämns i lagen 
avser i detta fal1 arbete som utförts ut:an avbrott för samma arbetsgivare. Denna 
lön från l O månade~ anställningen tas inte med i beräkningen av medellönen. 
men man tjänar dock in. pension. för lönen från arbetet fram. tili pensionsfället. 

Om arbetstagaren är anställd hos samma arbetsgivare längre än 10 månader lltan 
avbrott beaktas vanligen lönen i denna KAPL-anställning på vanligt sätt vid 
beräkningen av medellönen. (A 20/98, A 23/99, A 37/99) 
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2.3 lntjäning av pension 

Intjänandet av arbetspension börjar från och med de KAPL-löner som 
arbetstagaren förtjänat under den månad då han fyller 23 år. Han kan dock få 
invalidpension redan innan han fyllt 23 år och förmånstagare kan få 
familjepension efter en arbetstagare som avlidit före 23 års ålder. 

Från och med 1.7.1962 tjänar manin pension med 1,5 % om året: 

• . . _1_ x summan av KAPL-lönerna efter i~dexjust~ring 
Manathg pens1on = 800 och avdrag för arbetstagares pens1onsavgift 

Från och med början av det år då arbetstagaren fyller 60 år är 
intjäningsprocenten 2,5 % per år (i lik:het med APL) 

1 1 
Månatlig pension = 480 X 

summan av KAPL-lönerna efter indexjustering 
och avdrag för arbetstagares pensionsavgift 

Den återstående tiden räknas i månader från pensionsfallet till pensionsåldern. 
För lönen för återstående tid och tiden med heleffektiv pension tjänar manin 
KAPL-pension enligt 1,2 % per år från dagen efter 50-årsdagen tili 60-årsdagen 
och enligt 0,8 % från dagen efter 60-årsdagen till 65-årsdagen. Reglerna är 
alltså desamma som i APL. 

För den återstående tiden och tiden med heleffektiv pension tjänar man dock in 
pension enligt 1,5 %, om arbetstagaren är född före 1943 och hade rätt tili 
arbetslöshetsdagpenning 1.1.1996. Om en sådan arbetstagare emellertid var 
permitterad och fick hel eller jämkad dagpenning efter 31.10.1995 och 
återvände till samma arbetsgivares tjänst före 29.2.1996, har han inte rätt till 
intjäningsprocenten 1 ;5 %. (A 46/95) 

Pensionen samordnas, d.v.s. begränsas tili 60 procent av den högsta 
pensionsgrundande lönen eller arbetsinkomsten (se närmare kap. 9). 

2.4 Tillägg tili pensionen 

Barntillägg, arbetspensionstillägg och uppskovsförhöjning fastställs enligt 
KAPL på samma sätt som enligt APL (se APL 1.6). 
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2.5 Pensionsformema 

KAPL-pensionsslagen är desamma som i APL (se APL 1.9) 

Ålderspension beviljas alltid från början av månaden efter ansökan. KAPL
aJbetet behöver emellertid inte ha. upphö:rt när arbetstaga.ren börjar få 
ålderspension. ·om pensionsgrundande lön för älderspens-ion betraktas inte de 
Jöner som arbetstagaren förtjänat under den månad då han fyller 65 år ocb de 
sex föregäende kalendennånaderna. Som. månadslön tmdet denna period rälmas. 
den indexjusterade medetlönen under tolv månader ffire denna period. 

För att få deltidspension eller a:roetslöshetspension krävs 5 å:r pensionsberätti~ 
gande anställningstid under d.e 15 sista kalenderåren före pensionsfallsåret För 
vissa per:soner födda före 1945 törutsätts 5 års anstäUnings:tid. under 20 
kalendetår (se APL 1.9.5). KAPL-lönema omvandlas tili att motsvara dessa 
tider genom att KAPL-lönema under .respektive år divideras tned APL
gränsbeloppet. Högst 12 månader beaktas per år. För att fä deltidspension måste 
man dessutom ha tolv månader heltidsarbete under de sista 18 månadema före 
deltidspensionen. I fråga om KAPL-anställningar bn arb tiden inte alltid 
fastställas, utan heltidsarbetet roåste beräknas utgående från lönen. (A 7/96) 

Exempel 2.1 Fribrevspension 

Arbetstagaren ärfödd 7.3.1945. KAPL-lönema ärföljande: 

år 1991 
år1993 
år1995 

270 e under gränsbeloppet 
18 000 e 
20 650 e 

Lönema i indexnivån för år 2002 (2054) är 

år 1993 

år1995 

sammanlagt 

18 000 X 
2054 

= 2190284 e 
1688 ' 

2054 
20 650 X -- = 24 775,18 e 

1712 

46 678,02 e 

P . 46 678, 02 58 35 / • ensIon = ---- = , e man 
800 

KAPL-fribrevspensionen är 58,35 euro/mån enligt index 2054. 
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Samordningsgränsen är 0,6 x 1 720,83 = 1 032,50 e/mån. Samord
ningen inverkar inte på pensionen. 

Exempel 2.2 KAPL-invalidpension 

Arbetstagaren är född 20.10.1943. Arbetsoförmågan börjar 1.6.2001. 
APL-anställningstiden är 16.10.1966-7.5.1989 och den pensionsgrun
dande lönen är 2 200 e/månad. Den intjänade APL-pensionen är 742,50 
e/mån i indexnivån 2054 för år 2002. 

KoPL-löner finns år 2001. Efter att arbetstagares pensionsavgift dragits 
av är lönerna 800 e i indexnivån för år 2002. Den intjänade KoPL-
pensionen är 1 e/mån. 

KAPL- och KoPL-lönerna är följande: 

Ar KAPL-löner KAPL-löner Måna- Dagar med KoPL-lön 
e/år index för e/år ind. der arbetsl.dp. e/år ind. 
anställningsåret 2054* 2054* 

1989 10 500 15 549,39 12 32 
1990 17 000 23 577,31 12 
1991 17 500 22 536,05 12 
1992 19 000 23 202,14 12 
1993 19 500 23 728,08 12 
1994 17 000 20 686,02 12 30 
1995 18 000 21 595,79 12 
1996 17 000 19 159,27 12 66 
1997 16 500 18 071,42 12 
1998 18 500 19 842,77 12 
1999 20 000 20 957,83 12 
2000 22 000 · 22 629,61 12 
2001 9 000 8 911.73 5 800 

260 447,41 149 1.28 800 

*) Efter avdrag för arbetstagares pensionsavgift fr.o.m. 1.1.1996. 

D . t· .. d KAPL . .. 260 44 7,41 325 56 / . en 1n Jana e -pens1onen ar . = , e man. 
800 

Vid beräkningen av KAPL-medellönen för återstående tid läggs KoPL
föner på 800 e öH KAPL.-lönema år 2001 och APL-löner på 9 3,13,33 e (= 
4 + 7/30 x 2 200) tili KAPL-lönerna år 1989. 

260 447,41 + 800 + 9 313,33 = 270 560,74 e 
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Antalet försäkringsår som beräkningen av KAPL-medeUönen baseras på 
är 12 år 5 mån = 149 mån = 4470 dg. Antalet dagar med arbetslöshets
dagpenning som berättigar till arbetspensionstillägg räknas bort. De 
omvandlas till kalendermånadsdagar enligt proportionen 128/22 x 30 = 
175 dg. 

Medellönen är 30 x 
270 560

•
74 = 1 889,83 e/mån. 

4295 

Pensionen för den återstående tiden 1.6.2001-20.10.2008 

Lönen för den återstående tiden från arbetsoförmågans inträde till 60-
årsdagen med intjäningsprocenten 1,2 % är 

28 X 1 889,83 = 52 915,24 e 

Lönen för återstående tid under perioden med intjäningsprocenten 0,8 
%, dvs. från dagen efter 60-årsdagen fram till 65-årsdagen är 

60 X 1 889,83 = 113 389,80 e. 

Pensionen för den återstående tiden är 

52915
•
24 

+ 
113389

•
80 = 52 92 + 75 59 = 128 51 e/mån. 

1000 1500 ' ' ' 

KAPL-pensionen är sammanlagt 325,56 + 128,51 = 454,07 e/mån. 

APL-, KoPL- och KAPL-pensionerna före arbetspensionstillägg och 
samordning är sammanlagt 

454,07 + 742,50 + 1 = 1 197,57 e/mån. 

Koefflcienten tör arbetspensionstHlägg: . 
5 

;:: 0,01002 
504-5 

Arbetspensionstillägg: 1 197,57 x 0,01002 = 12 e/mån. 

Pensionen och arbetspensionstillägget är sammanlagt 1197,57 + 12 = 
1 209,57 e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 2 200 = 1 320 e/mån. Samordningen 
inverkar inte på pensionen. 

1 

1 

1 
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Exempel 2.3 Arbetslöshetspension enligt bestämmelsema från 
1.1.1994, pensionsdel för återstående tid inkluderad 

Arbetstagaren är född 24.10.1942. Arbetslösheten börjar i februari 1998. 
Den intjänade pensionen från fem olika APL-anställningar är 
sammanlagt 535,61 e/mån (delvis samtidigt med KAPL). FöPL
pensionen 85,40 e/mån. KoPL-löner år 1988. APL-anställning under 
tilläggsdagarna 1.5-31 .8.2000, som ger en pension på 8 e/mån. 

Pensionsbeloppen är uttryckta i indexnivån för år 2002. 

KAPL- och KoPL-lönema är följande: 

Ar Löner Månader Dagarmed KoPL-
ind. år 2002* arbetsl.dp. löner ind .. 

år 2002 * 
1980 2 773,41 12 
1985 (769,28) (12) under det högre gränsbeloppet 
1986 8 614,73 12 
1988 6 640,77 12 (443,42) 
1989 31 786,85 12 under gränsbeloppet. 
1990 31 245,78 12 
1991 28 264,09 12 
1992 28 678,47 12 
1993 21 836,37 12 49 
1994 23 875,49 12 
1995 24 788,79 12 
1996 19 371,62 12 32 
1997 24 891,77 12 
1998 (2 351,49} {1} {219} 

252 768,14 144 81 
(255 888,91) 

*) Efter avdrag för arbetstagares pensionsavgift fr.o.m. 1.1.1996. 

Den intjänade penskmen är 
255 

8
:

8
•
91 = 319,86 e/mån. 

Arbetstagaren har rätt till arbetslöshetspension, eftersom han har haft 
pensionsberättigande arbete i mer än fem år under de 15 år som 
omedelbart föregår pensionsfallet. 
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Arbetstagaren har rätt tili pension för återstående tid. Den återstående 
tiden ansluts tili KAPL-lönema, eftersom rätt till återstående tid gäller på 
grundval av KAPL-lönema när 10 månaders anställningen enligt APL 
började år 2000. 

Vid beräkningen av KAPL-medellönen läggs lönerna ien samtidig APL
anställning, 18 220, 13 e/mån (ind. år 2002), tili KAPL-lönema. Antalet 
försäkringsår som ligger till grund för beräkningen av medellönen är 12 
år = 144 mån = 4320 dg, varav dagar med arbetslöshetsdagpenning 
som berättigar till arbetspensionstillägg räknas bort. De omvandlas till 
kalendermånadsdagar enligt proportionen 81/22 x 30 = 110 dg. 

Medellönen är 252 768, 14 + 18 220, 13 = 270 988,27 e. 

30 x 
270 988

•
27 = 1 931,03 e/mån. 

4210 

Det antagna datumet för dagpenningsintyget är 24.10.2002 (då 
arbetstagaren fyller 60 år) och den första dagen med arbetslöshets
dagpenning inom 60 veckor ( ca 1 år 2 mån) från intygets datum bakåt 
räknat är 25.8.2001, vilket är datumet för pensionsfallet för arbetslös
hetspension. 

Pensionen för den återstående tiden 25.8.2001-24.10.2007 

Lönen för återstående tid under perioden med intjäningsprocenten 1,2 
%, dvs. tiden från pensionsfallet fram till 60-årsdagen är 

14 X 1 931,03 = 27 034,42 e. 

Lönen för återstående tid under perioden med intjäningsprocenten 0,8 
%, dvs. från dagen efter 60-årsdagen fram tili 65-årsdagen är 

60 X 1 931,03 = 115 861,80 e. 

Pensionen är 

e/mån. 

27034,42 + 
1000 

115861,80 
= 

1500 
27,03 + 77,24 = 104,27 

KAPL-pensionen är sammanlagt 319,86 + 104,27 = 424, 13 e/mån. 

APL- och KAPL-pensionerna sammanlagt utan arbetspensionstillägg 
och före samordning är 

535,61 + 8 + 424,13 = 967,74 e/mån. 
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Koefficienten för arbetspensionstillägg (3 + 1) + 0·8 x 29 = 0,057749 
504-33 

När koefficienten räknas har man beaktat 81 dagar före 1.1.1997 och 
651 dagar för åren 1998, 1999 och 2000. Av de dagar som blir över från 
månaderna med arbetspensionstillägg får man 1 mån, som läggs till 
tiden före 1.1.1997. 

Arbetspensionstillägget till APL- och KAPL-pensionerna är 0,057749 x 
967,74 = 55,89 e/mån. 

APL-, KAPL- och FöPL-pensionerna och arbetspensionstillägget är 
sammanlagt 967,74 + 55,89 + 85,40 = 1 109,03 e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 2 648,90 = 1 589,34 e/mån. Samord
nin_g_en inverkar inte på pensionen. 

Exempel 2.4 KAPL-ålderspension 

Arbetstagaren är född 15.5.1937. Han fyller 65 år 15.5.2002. 

KAPL-lönerna är följande: 

År Lönen i index för år 2002 * 

1990 16 000 
1991 15 000 
1997 19 500 året då personen fyller 60 år 
2000 25 000 

20 000 1. 1.-31.10.2000 
5000 1. 11. -31.12.2000 

2001 . 21 000 
17 500 1. 1.-31.10.2001 
3 500 1.11.-31.12.2001 

2002 10 000 

*) Efter avdrag för arbetstagares pensionsavgift fr.o.m. 1.1.1996. 
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Lönen under den månad då 65-årsdagen inträffar och de sex 
föregående månaderna (1.11.2001-31.5.2002) beaktas inte vid 
beräkningen av ålderspensionen. Pensionen för denna period bestäms 
enligt medellönen under de föregående 12 månaderna. 

Lönerna sammanlagt 1.11.2000-31.10.2001är5000+17 500 = 22 500 
e. 

M d 11 .. •. 22 500 1 875 / • e e onen ar -- = e man. 
12 

Lönen förtiden 1.11.-31.12.2001 är 
Lönen för tiden 1. 1.-31. 5.2002 är 

år 1990 
år 1991 
sammanlagt 

16 000 e 
15 000 e 
31 000 e 

2 X 1 875 = 3 750 e 
5 X 1 875 = 9 375 e 

P . t·· t"d d . t··· . t 1 5 '¾ .. 31000 ensIonen or I en me m Jamngsprocen en , o ar 
800 

= 

e/mån. 

år1997 
år2000 
år 2001 
år 2001 
år2002 
sammanlagt 

19 500 e 
25 000 e 
17 500 e 
3 750e 
9 375e 

75 125 e 

1. 1.-31.10.2001 
1.11.-31.12.2001 
1. 1.-31. 5.2002 

38,75 

Pensionen för tiden med intjäningsprocenten 2,5 % är 
75125 = 156,51 

480 
e/mån. 

Ålderspensionen är 38,75 + 156,51 = 195,26 e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 2 083,33 = 1 250 e/mån. Samordningen 
inverkar inte på pensionen. 
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Uträkning av KAPL-pensionen i samband med pensionsfallet 

"' 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

De pensionsgrundande lönerna räknas 
- de årslöner som överstiger gränsbeloppet tas med 
- lönema räknas upp med index till slutårets nivå 
- avdrag för arbetstagares pensionsavgift görs från och med år 1996 
- årslönerna räknas ihop 
- lönen under de sista sju månadema ersätts med genomsnittslönen 
under de föregående 12 månadema i ålderspensionen 
Den intjänade pensionen beräknas 
- för tiden med intjäningsprocenten 1,5 % 
- för tiden med intjäningsprocenten 2,5 % 
Pensionen för den återstående tiden beräknas 
Av de löner som överstiger det högre gränsbeloppet 
- beräknas den genomsnittliga månadslönen 

- av de som överstiger det lägre gränsbeloppet, om återstående tid 
också :från LFöPL 

- dagar som berättigar tili arbetspensionstillägg räknas bort :från 
anställnings:månadema 
- APL-/K.oPL-lönema räknas med om den återstående tiden baseras 
enbart på KAPL 
- APL-lönen eller FöPL/LFöPL-arbetsinkomsten används som lön för 
den återstående tiden om den är större än KAPL-medellönen och rätt 
till återstående tid baseras på den och förbindras av KAPL 
- räknas separat för tider med olika intjäningsprocent (1,5/1,2/0,8 %) 
Arbetspensionstillägg och barntillägg räknas in i pensionen 
Pensionerna enligt den privata sektorns pensionslagar räknas 
ihop 
Förutsättningarna för betalning av fribrevspension allt i ett un
dersöks 
Pensionen från den privata sektorn samordnas med beaktande av 
primära förmåner och offentliga sektorns arbetspensioner 
Förtidsminskning eller uppskovsförhöjning beräknas. 
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3 KoPL-PENSION 

3.1 Lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av 
arbetstagare (KoPL) 

KoPL trädde i kraft 1.1.1986. Den omfattar 

* 

* 

musiker, skådespelare, dansare och andra uppträdande artister; 
regissörer, dramaturger, koreografer, dräktplanerare, scenografer; 
redaktörer, anmälare och redaktionella medarbetare vid tidningar, 
radio eller TV; 
översättare, tolkar och guider; 
fotografer, klippare och konstnärliga medarbetare, 

som arbetar i anställningsförhållande och utför ett arbete där den skapande 
konstnärliga insatsen är avgörande. För att lagen skall tillämpas förutsätts också 
att anställningen är avsedd att fortgå en kortare tid än ett år. Företagare omfattas 
inte av KoPL. En arbetstagare omfattas av lagen från början av det år elä han 
fyller 14 år. 

Från och med 1998 omfattar KoPL också sådana anställningar inom APL
branschema som till sin längd eller lönebeloppet inte når upp tili gränsema i 
APL. Sådana är anställningar som fortgår kortare tid än en månad eller som 
fortgår längre än en månad men där lönen är lägre än gränsbeloppet i APL (219 
e/mån år 2002). 

En arbetsgivare kan ändra en APL-anställning till att omfattas av KoPL, om 
lönen efter den första månaden har sjunkit och understigit APL-gränsbeloppet 
under sex månader i följd. Å andra sidan måste en anställning som på grund av 
låg lön försäkrats enligt KoPL överföras tili att omfattas av APL, om lönen 
under två hela månader i följd överstiger APL-gränsbeloppet. {A 44/97) 

KoPL omfattar från och med 1998 också allt arbete inom APL-branscherna som 
hushållen låter utföra, oberoende av lönen och anställningens längd. (A 44/97) 

3.1.1 Beräkningsprinciper och pensionsformer 

KoPL-pensionen beräknas i regel på samma sätt som KAPL-pension, om 
pensionsfallet inträffar 1.1.1996 eller senare (A 12/96). Gränsbeloppen i lagen 
är på indexnivå 100 för år 1962. 
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Intjäningsprocenterna och pensionsslagen är desamma som i APL, .med 
undantag av deltidspensionen. 

I början av 1998 gjordes betydande ändringar i KoPL. Hur pensionen beräknas 
om pensionsfallet inträffat fore 1.1.1998 framgår av cirkulär 29/86 och de 
tidigare handböckerna för beräkning av arbetspensioner (1994 och 1996, enbart 
på finska). 

3.2 Pensionsgrundande tid och löner 

KoPL-pensionen beräknas från arbetstagarens sammanlagda löner som i KAPL 
för de år då inkomstgränsen överskrids (se KAPL). Det finns dock vissa 
undantag bl.a. för att beräkningen av KoPL-pensioner inte alltid har varit lika 
som beräkningen av KAPL-pensioner. 

3.2.1 Anställningstid och pensionsgrundande löner 

Till KoPL-pension berättigar fr.o.m. 1.1.1986 de löner under de år då 
arbetstagaren arbetat från och med början av den månad då han fyllde 23 som 
överstigit det lägre gränsbeloppet i KoPL (bilaga 5) och för vilka försäk
ringspremier enligt KoPL skall betalas. Det lägre gränsbeloppet är 690,97 euro 
år 2002 (33,64 euro enligt index 100). Vid beräkningen av pensionen justeras 
lönerna med APL-index och ett belopp motsvarande arbetstagares arbets
pensionspremieprocent för respektive år dras av från dem. 

Till skillnad från KAPL räknas semesterersättning, som betalas när en 
anställning upphör, fr.o.m. 1998 inte in i KoPL-lönet;t. 

Före 1998 var gränsbeloppet för rätt till KoPL-pension 90,82 euro enligt index 
142. År 1998 ändrades gränsbeloppet att motsvara KAPL. Av bilaga 5 framgår 
gränsbeloppets utveckling sedan 1986. 

3.2.2 Aterstående tid och lön för återstående tid 

Förut- Tiden från pensionsfallet fram till pensionsåldern, d.v.s. den 
sättningar återstående tiden ger rätt till KoPL-pension, om arbetstagaren har 
förtjänat minst det övre gränsbeloppet enligt KoPL inom 540 dagar 

• 
• 
*· 

innan den sjukdom som lett till arbetsoförmåga har inträtt, 
före pensionsfallet, 
före den första tilläggsdagen eller 
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för personer som fyllt 55 år före en anställning på högst 10 
månader börjar (s.k. 10 månaders anställning, se nedan eller APL 
1.2.2). 

Det övre gränsbeloppet är detsamma som i KAPL, d.v.s. 2 763,66 euro år 2002 
(134,55 euro enligt index 100). Gränsbeloppen nämns i bilaga 5. Den 
ovannämnda granskningsperioden på 540 dagar förlängs av dagar då 
arbetstagaren har fatt förmåner som räknas upp i bilaga 3. Med undantag av 
denna karenstid är villkoren för att återstående tid skall ingå i KoPL-pension 
desamma som i APL (se APL 1.2.2). 

För att rätt till återstående tid skall uppstå måste anställningstiden som krävs, 
tolv månader inom loppet av tio år, vara faktisk tid i arbete, d.v.s. utbetal
ningsmånaden för KoPL-lön motsvarar i anställningsregistret en månads 
faktiskt arbete under ett kalenderår då KoPL-lönerna uppgår tili minst det lägre 
gränsbeloppet. När anställningstiden beräknas omvandlas KoPL-lönerna inte tili 
anställningsmånader med hjälp av gränsbeloppet enligt APL, såsom man gör 
när man utreder om en arbetstagare har rätt till arbetslöshetspension (se 3.5). 

Lön för 
återstå
ende tid 

Lönen för återstående tid, d.v.s. medellönen, är det månatliga 
medeltalet av de indexjusterade årslönerna efter avdrag för 
arbetstagares pensionsavgift under de år då lönen överskridit det 

övre gränsbeloppet. Den fas genom att dividera årslönemas summa med antalet 
månader som ingår i dessa år. Vid beräkningen av medellönen beaktas lönerna 
från och med början av det kalenderår då arbetstagaren fyller 23 år (A 4/99). Av 
det år då arbetstagaren insjuknat beaktas endast tiden och lönema fram till den 
dag då han insjuknade. 

Om den återstående tiden bestäms enbart på grundval av KoPL, inkluderas i 
medellönen också APL-lönerna till beloppet av den pensionsgrundande lönen 
enligt APL för de år från vilkas löner medellönen räknas (A 7/98). Likaså 
räknas KAPL-lönerna från och med 1998 med, om årslönen enligt KAPL 
överstiger det lägre gränsbeloppet. (se KAPL 2.2.2) 

Också i KoPL kan medellönen ersättas med lönerna enligt en annan lag, liksom 
i KAPL (se KAPL 2.2.2) 

I KoPL tillämpas fr.om. år 1998 samma regel som i KAPL när återstående tid 
beviljas även enligt LFöPL. För rätt tili återstående tid i KoPL räcker det om 
lönema under 540 dagar uppgår till det lägre gränsbeloppet och medellönen i 
KoPL beräknas från de löner som överstiger det lägre gränsbeloppet och som 
förtjänats efter 1.1.1998 när pensionfallet inträffar år 1998 eller senare. {A 7/98) 

Från de kalenderår, d.v.s. försäkringsåren, som ligger till grund för beräkningen 
av medellönen räknas den tid bort för vilken arbetstagaren före pensionsfallsåret 
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har fatt förmåner som berättigar tili arbetspensionstillägg ( se bilaga 3 och 
KAPL 2.2.2). 

10-
månaders 
anst 

I fråga om KoPL tillämpas också lagen om förbättrande av 
sysselsättningsförutsättningarna för 55 år fyllda arbetslösa (se APL 
1.2.2). Den anställningstid på högst 10 månader som nämns i lagen 

avser i KoPL arbete som utförts utan avbrott för samma arbetsgivare. Detta 
KoPL-arbete som pågår högst 10 månader räknas inte med i medellönen för 
återstående tid, men man tjänar dock in pension för arbetet fram till 
pensionsfallet. 

Om arbetstagaren är anställd hos samma arbetsgivare utan avbrott längre än 10 
månader beaktas lönerna av detta KoPL-arbete som fortgår längre än 10 
månader på normalt sätt vid beräkningen av lönen för återstående tid. (A 20/98, 
A 37/99) 

3.3 lntjänande av pension 

Arbetstagaren börjar tjäna in ålderspension enligt KoPL fr.o.m. den månad då 
han fyller 23 år. Han kan dock fa invalidpension redan innan han fyllt 23 år och 
förmånstagare kan fa familjepension efter en arbetstagare som avlidit före 23 
års ålder. 

Från och med 1.1.1986 tjänar manin KoPL-pension enligt 1,5 % per år: 

M• tl' . 1 
ana 19 pens1on = -- x 

800 
summan av KoPL-lönerna efter indexjustering 
och avdrag för arbetstagares pensionsavgift. 

Från och med början av det år då arbetstagaren fyller 60 år är intjäningsprocen
ten 2,5 % per år (i likhet med APL) 

1 summan av KoPL-lönerna efter indexjustering 
Månatlig pension == 480 X. och avdrag för arbetstagares pensionsavgift. 

Den återstående tiden räknas i månader från pensionsfallet till pensionsåldern. 
För lönen för återstående tid och tiden med heleffektiv pension tjänar manin 
KoPL-pension enligt 1,2 % per år från dagen efter 50-årsdagen till 60-årsdagen 
och enligt 0,8 % från dagen efter 60-årsdagen till 65-årsdagen. Reglema är 
alltså desamma som i APL. 

För den återstående tiden och tiden med heleffektiv pension tjänar man dock in 
pension enligt 1,5 %, om arbetstagaren är född före 1943 och hade rätt till 
arbetslöshetsdagpenning 1.1.1996. Om en sådan arbetstagare emellertid var 
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permitterad och fick hel eller jämkad dagpenning efter 31.10.1995 och 
återvände till samma arbetsgivares tjänst före 29.2.1996, har han inte rätt till 
intjäningsprocenten 1,5 %. (A 46/95) 

Genom samordning begränsas pensionen till 60 procent av den. högs,ta 
pensionsgrundande lönen (se närmare kapitel 9). 

3.4 Tillägg till pensionen 

Barntillägg, arbetspensionstillägg och uppskovsförhöjning fustställs enHgt 
KoPL på sarnma sätt som enligt APL (se APL 1.6) 

3.5 Pensionsformema 

Enligt KoPL beviljas pension på samma grunder som enligt APL och KAPL, 
med undantag av deltidspension som inte kan beviljas enligt KoPL. 

Arbetet behöver inte ha upphört när arbetstagaren börjar fä ålderspension. Till 
skillnad från KAPL ersätts vid beräkningen av ålderspensionen inte heller 
KoPL-lönerna under de sista sju månaderna, utan KoPL-lönerna beaktas fram 
till slutet av den kalendermånad då arbetstagaren fyller 65 år. 

Då man granskar anställningstiden som krävs för att fä arbetslöshetspension, 5 
år pensionsgrundande anställningstid under 15 års tid, omräknas KoPL-lönema 
att motsvara dessa perioder genom att dela KoPL-lönema för varje kalenderår 
med gränsbeloppet i APL. Högst 12 månader beaktas per år (A 7/96). För vissa 
personer födda före 1945 förutsätts 5 års anställningstid under 20 kalenderår (se 
APL 1.9.5). 

Exempel 3.1 KoPL-invalidpension 

Arbetstagaren är född 25.6.1946. Arbetsoförmåga inträder 13.4.2001. 
APL-anställning 1.10.1999-15.2.2000, där den pensionsgrundande 
lönen är 930 e/mån och den intjänade pensionen 5,23 e/mån. Lönen och 
pensionen är uttryckta i index 2054 för år 2002. KoPL-lönerna är 
följande: 
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Ar KoPL-löner e/år Beräkningslöner Förtjänst-
ind. 2054* för medellönen för månader 

återstående tid 

1986 13400 13400 12 
1987 15 300 15 300 12 
1989 16 000 16 000 12 
1990 16 500 16 500 12 
1991 1400 (12) 
1993 (1 000) (12) under gränsen 

1994 13 800 13 800 12 
1995 10800 10 800 12 
1996 15 500 15 500 12 
1997 14 300 14 300 12 
1998 (500) (3) under gränsen 

2000 15 200 16 595** 12 
2001 1 700 (3} 

133 900 132 195 108 

*) Efter avdrag för arbetstagares pensionsavgift fr.o.m. 1.1.1996. 
** lnkl. APL-löner 1 395 e för tiden 1.1.-15.2.2000. 

KoPL-lönema åren 1993 och 1998 berättigar inte tili pension, eftersom 
de inte överstiger det gränsbelopp som under respektive år krävs för att 
pension skall tjänas in. 

D . t· .. d K PL . .. 133 900 167 38 / . en m Jana e o -pensronen ar --- = , e man. 
800 

Vid beräkningen av lönen för återstående tid enligt KoPL beaktas inte 
KoPL-lönerna åren 1991, 1993, 1998 och 2001, eftersom lönerna inte 
överstiger de högre gränsbelopp som gällt dessa år. Tili lönerna år 2000 
läggs lönen under APL-anställningen 1.10.1999-15.2.2000 för tiden 
1.1.-15.2.2000. 

Pensionen för den återstående tiden 13.4.2001-25.6.2011 

Antalet försäkringsår som ligger tili grund för beräkningen av KoPL
medellönen är 9, m.a.o. 108 månader. 

KoPL-medellönen för återstående tid är 
132195 

= 1 224,03 e/mån. 
108 
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Lönen för den återstående tiden från arbetsoförrnågans inträde tili 60-
årsdagen med intjäningsprocenten 1,2 är 

62 X 1 224,03 = 75 889,86 e 
Lönen för den återstående tiden från dagen efter 60-årsdagen tili 65-
årsdagen med intjäningsprocenten 0,8 är 

60 X 1 224,03 = 73 441,80 e. 

KoPL-pensionen för den återstående tiden är 

75 889
•
86 

+ 
73 441 

•
80 = 75 89 + 48 96 = 124 85 e/mån. 

1000 1500 ' ' ' 

lnvalidpensionen är 5,23 + 167,38 + 124,85 = 297,46 e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 1 375 = 825 e/mån. Samordningen 
inverkar inte på pensionen. 

Exempel 3.2 KoPL-ålderspension 

En musiker fyller 65 år 30.7.2002 och går i ålderspension 1.8.2002. 
Hans KoPL-löner är följande: 

År KoPL-lönema enligt 
ind. för år 2002 e/år * 

1989 
1990 
1991 
1992 
1994 
1995 
1996 
Sammanlagt 

6 000 
9400 
(900) under gränsbeloppet 

15200 
17 700 
16 500 
14 600 
79400 

*) Efter avdrag för arbetstagares pensionsavgift fr.o.m. 1.1.1996. 

. 79400 
Pens1on = -- = 99,25 e/mån 

800 
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Ar KoPL-lönema enligt 
ind. för år 2002 e/år * 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
Sammanlagt 

15 600 
16 000 
17 300 
15 800 
14 800 
7 700 

87200 

fyller 60 år 

*) Efter avdrag för arbetstagares pensionsavgift fr.o.m. 1.1.1996. 

Pension = 87 200 = 181,67 e/mån. 
480 

KoPL-ålderspensionen fr.o.m. 1.8.2002 är sammanlagt 99,25 + 181,67 = 
280,92 e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 1 475 = 885 e/mån. Samordningen 
inverkar inte på pensionen. 
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Uträkning av KoPL-pensionen i samband med pensionsfallet 

* 

* 
* 

* 

* 

De pensionsgrundande lönerna räknas 
- de årslöner som överstiger gränsbeloppet tas med 
- lönema räknas upp med index till slutårets nivå 
- avdrag för arbetstagares pensionsavgift görs från och med år 1996 
- årslönerna räknas ihop 
Den intjänade pensionen beräknas 
- för tiden med intjäningsprocenten 1,5 % 
- för tiden med intjäningsprocenten 2,5 % 
Pensionen för den återstående tiden beräknas 
Av de löner som överstiger det högre gränsbeloppet 
- beräknas den genomsnittliga månadslönen 

- av de som överstiger det lägre gränsbeloppet om återstående tid 
också från LFöPL 

- dagar som berättigar till arbetspensionstiliägg räknas bort från 
anställningsmånaderna 

~ APL-IKAPL-lönema räknas med om den återstående tiden baseras 
enbart på KoPL 

- APL-lönen eller FöPL/LFöPL-arbetsinkomsten används som lön 
för den återstående tiden om den är större än KoPL-medellönen och 
rätt till återstående tid baseras på dem och förhindras av KoPL 
- räknas separat för tider med olika intjäningsprocent (1,5/1,2/0,8 %) 
Arbetspensions- och barntillägg räknas in pensionen 
Pensionerna enligt den privata sektorns pensionslagar räknas 
ihop 
Förutsättningarna för betalning av fribrevspension allt i ett un
dersöks 
Pensionen från den privata sektorn samordnas med beaktande av 
primära förmåner och offentliga sektorns arbetspensioner 
Förtidsminskning eller uppskovsförhöjning beräknas. 



.......................................................................... §jf..~ .. §~ 

4 SjPL-PENSION 

4.1 Lagen om sjömanspensioner (SjPL) 

Lagen om sjömanspensioner, SjPL, trädde i kraft 1.6.1956. Lagen omfattar 
sjömän som arbetar på finskt handelsfartyg i utrikesfart eller som tillhör 
manskapet på sjöfartsstyrelsens isbrytare. Lagen tillämpas inte på arbetstagare 
vars anställningsförhållande har börjat efter 65 års ålder. 

4.1.1 Beräkningsprinciper och pensionsformer 

SjPL-pensionen beräknas per anställning, såsom APL-pensionen. Beräkningen 
av SjPL-pensioner avviker dock från andra arbetspensioner. En sjöman tjänar in 
pension två procent om året och pensionen kan högst uppgå till 50 procent av 
den genomsnittliga lönen under de tio sista arbetsåren. 

Som sjömanspensioner beviljas samma pensioner som enligt APL, men 
pensionsåldem avviker från de andra pensionslagarna för den privata sektom. 

4.2 Pensionsgrundande tid 

I SjPL-pensionen beaktas förutom arbete, dessutom återstående tid, tid med 
heleffektiv pension, förmåner som ger rätt till arbetspensionstillägg och upp
skovstid i likhet med APL. SjPL:s ikraftträdande och tillämpningsområde 
avviker dock :från APL. På SjPL tillämpas inte heller dagtekniken enligt APL. 

4.2.1 Anställningstid 

En anställning som varat minst 15 dagar berättigar till sjömanspension. Också 
kortare anställningar kan berättiga till pension, om den pensionsgrundande tiden 
i olika anställningar under ett och samma kalenderår är sammanlagt minst 15 
dagar. Av dessa korta anställningar sammanställs ett fribrev, ett s.k. 
uppsamlingsfribrev. Även ersättning som betalas när en anställning upphör och 
som baserar sig på vederlag eller annat motsvarande för övertidsarbete, 
omvandlas tili pensionsgrundande tid. Eftersom pensionen räknas i månader, 
avrundas anställningar som fortgått 15-29 dagar tili en månad. Även tiden före 
23 års ålder berättigar tili sjömanspension. 

Före 1991 var alla de dagar, för vilka arbetstagaren fatt lön pensionsgrundande 
tid. Anställningama registrerades inte. Vid beräkning av den pensionsgrundande 
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tiden dividerades hela årets lönedagar med 30 för att fa antalet pensionsgrun
dande månader. 

Även tiden innan SjPL trädde i kraft 1.6.1956 berättigar till pension. 
Pensionsgrundande månader under denna tid kallas seglationsmånader. 

4.2.2 Återstående tid 

Återstående tid är pensionsgrundande såsom enligt APL. Den återstående tiden 
beräknas fram till den ålder vid vilken arbetstagaren hade haft rätt att gå i 
ålderspension om han hade varit anställd enligt SjPL utan avbrott. Den ålder vid 
vilken den återstående tiden upphör kan vara antingen den allmänna pensionsål
dem eller en intjänad pensionsålder (se SjPL 4. 7 .1 Ålderspension). 

4.3 lntjänande av pension 

4.3.1 Huvudregeln 

Enligt huvudregeln i SjPL tjänar arbetstagaren in pension två procent om året. 
Enligt huvudregeln intjänar arbetstagaren pension med två procent också :från 
början av det år då han fyller 60 år. För tiden före 1.6.1956 tillväxer pensionen 
dock hara med en procent om året. 

lntjäningskoefficient per månad före 1.6.1956: 

intjäningskoefflcient per månad efter 1.6.1956: 

1 

1200 

1 

600 

Om pensionsfallet inträffar 1.1.1996 eller senare är intjäningsprocenten för 
återstående tid och heleffektiv SjPL-pension 1,7 % om året (koefficienten 
17 / 12000 per månad) :från dagen efter arbetstagarens 50-årsdag till hans 60-
årsdag och 1,3 % (koefficienten 13/12000 per månad) från dagen efter 60-
årsdagen till 65-årsdagen. 

Intjäningsprocenten för återstående tid och heleffektiv pension är dock 2 % om 
arbetstagaren är född före 1943 och hade rätt till arbetslöshetsdagpenning 
1.1.1996. Om en sådan arbetstagare emellertid var permitterad ( och fick hel 
eller jämkad dagpenning) efter 31.10.1995 och återvände till samma 
arbetsgivares tjänst före 29.2.1996, har han inte rätt till intjäningsprocenten 2 %. 

..., 

j 
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Enligt huvudregeln i SjPL kan den intjänade pensionen uppgå tili högst 50 % av 
den genomsnittliga månadslönen som arbetstagaren haft i olika anställningar 
under de högst tio sista åren tili sjöss. Antalet år som tas med i beräkningen av 
medellönen enligt denna regel bestäms enligt samma tidtabell för ikraftträdan
det som gäller för beräkningen av den pensionsgrundande lönen (se SjPL 4.4 
och APL 1.5). Till de högst fyra sista sjötjänstgöringsåren före 1996 läggs ett år 
i sänder efter 1995 så att antalet år som beaktas vid beräkningen av medellönen 
är högst tio. Av tjänstgöringsåren utelämnas de år då lönen varit lägre än 50 % 
av genomsnittet på samma sätt som vid beräkning av den pensionsgrundande 
lönen. 

4.3.2 APL-garantiregeln 

Sjömanspensionerna räknas ut också enligt APL-reglerna (APL-garantiregeln). 
Av de pensioner som beräknats enligt huvudregeln och enligt APL-garantire
geln väljs den högre. 

Enligt garantiregeln tjänar arbetstagaren in pension för tid i arbete enligt 0,75 % 
om året (koefficient 1/1600 per månad) för tiden före 1.6.1956 och efter det 
enligt 1,5 % om året (koefficient 1/800 per månad). Från början av det år då 
arbetstagaren fyller 60 år är intjäningsprocenten 2,5 om året för tid i arbete 
(koefficient 1/480 per månad). I den pension som räknas ut enligt garantiregeln 
ingår tiden före 23 års ålder vanligtvis inte. 

För återstående tid och heleffektiv pension är intjäningsprocenten enligt 
garantiregeln liksom i APL 1,2 % om året från dagen efter 50-årsdagen till 60-
årsdagen och 0,8 % från dagen efter 60-årsdagen till 65-årsdagen. 

Intjäningsprocenten för återstående tid och heleffektiv pension är dock 1,5 % 
om arbetstagaren är född före 1943 och hade rätt till arbetslöshetsdagpenning 
1.1.1996. Om en sådan arbetstagare emellertid var permitterad (och fick hel 
eller jämkad dagpenning) efter 31.10.1995 och återvände till samma 
arbetsgivares tjänst före 29.2.1996, harhan inte rätt till intjäningsprocenten 1,5 
%. 

Pensionen enligt garantiregeln samordnas, d.v.s. begränsas till 60 procent av 
samordningsgrunden enligt 8 § APL (se närmare kapitel 9). 

4.3.3 Fribrevspension 

Arbetstagaren tjänar in fribrevspension med en procent om året för tiden före 
1.6.1956, två procent om året under tiden l.6.1956-31.12.1990 och 1,5 
procent om året efter detta. Från början av det år då arbetstagaren fyller 60 år 
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tjänar han in fribrevspension för tid i arbete 2,5 procent per år. Fribrevspensio
nen begränsas enligt takregeln. 

4.4 Den pensionsgrundande lönen 

Den pensionsgrundande lönen enligt SjPL beräknas på den indexjusterade lönen 
under de högst tio sista åren i anställningsförhållandet, i princip på samma sätt 
som enligt APL. A vdrag för arbetstagares pensionsavgift görs dock inte från de 
löner som tas med i den pensionsgrundande lönen. En arbetstagares avgift har 
funnits redan från början av systemet. 

Åren före 1.1.1996 som beaktas vid beräkningen av den pensionsgrundande 
lönen beräknas på ett litet annorlunda sätt än i APL-pensioner, eftersom den 
pensionsgrundande lönen för SjPL-pensioner före 1996. beräknades på ett annat 
sätt än för APL-pensioner. 

Före 1996 beräknades den pensionsgrundande lönen som ett medeltal av lönen 
under högst alla de fyra sista arbetsåren. Enligt APL var däremot den 
pensionsgrundande lönen medellönen under de två inkomstmässigt mellersta 
åren. Enligt den beräkningsregel för den pensionsgrundande lönen som trädde i 
kraft år 1996 är urvalsåren för tiden före 1.1.1996 alltid beräkningsår, tili 
skillnad från APL. 

I likhet med APL kan man enligt SjPL beräkna en utjämningslön, om 
återstående tid ansluts till en anställning som pågått en kortare tid än sex 
månader. Den pensionsgrundande lönen kan också justeras enligt prövning och 
barnavårdstid utan lön beaktas i enlighet med APL. 

4.5 Tillägg tili pensionen 

4.5.1 Arbetspensionstillägg 

Arbetspensionstillägg tili SjPL-pension beräknas på samma sätt som till APL
pension. Vilka förmåner som berättigar till arbetspensionstillägg framgår av 
bilaga 3. 

4.5.2 Barntillägg 

Barntillägg räknas in i SjPL-pensioner på sarnma sätt som i APL-pensioner, 
men eftersom SjPL trädde i kraft tidigare beviljas barntilläggen till personer 
födda 1932 eller tidigare (se bilaga 2). Pensionen inklusive barntillägg kan vara 
högst 66 procent av den genomsnittliga lönen för de tio sista åren enligt 
huvudregeln i SjPL. 
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4.5.3 Uppskovsförhöjning 

Uppskovsförhöjningen är 0,6 procent per månad som pensionen skjuts upp 
såsom enligt APL. Uppskovsförhöjningen beräknas om pensioneringen 
uppskjuts från den tidpunkt när arbetstagaren har nått en intjänad eller den 
allmänna pensionsåldern, dock senast från 65 års ålder. 

4.6 Automatiskt avbrytande 

Automatiskt avbrytande görs i enlighet med APL, tidigast 31.12.1994. Enligt 
SjPL görs avbrytandet dock inte om tiden fram till pensionsåldern blir kortare 
än tre år. 

4.7 Pensionsformema 

Pensionsformema enligt SjPL är desamma som enligt APL, men pensionsåldern 
för ålderspension beräknas på ett annat sätt än i andra pensioner för anställda 
inom den privata sektom. 

4. 7 .1 Ålderspension 

ÅJderspensionen kan börja antingen vid den. allroänna pemionsåldem eller vid 
en intjänad pensionsålder. Den allmänna pensionsåldern är 65 år. Arbetstagaren 
kan gå i pension vid den lägre intjänade pensionsåldern om han arbetar fram. tili 
pensionsåldem och har arbetat minst 18 månader under de sis-ta tre åren. Vilken 
den intjänade pensionsåldem är beror på hur lä:nge arbetstagaren tjänstgjort på 
sj ön. De som bör tili befillet kan gå i pensi.on vid deu in:tjänade pensionsåldem 
tidigast vid 60 års ålder och de som hör tili manskapet vid 55 års. ålder. 

4. 7 .2 Förtida ålderspension 

Förtida ålderspension beräknas enligt APL. Förtidsminsk:ningen per månad är 
0,4 % för varje månad som pensionen tas ut i förtid. En arbetstagare kan 
tidigarelägga uttaget av pension med högst fem år. Tidigareläggningen beräknas 
antingen från den allmänna pensionsåldern eller den intjänade pensionsåldern. 
Förtida ålderspension kan börja tidigast vid 55 års ålder. 
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Exempel 4.1 Ålderspension 

Arbetstagaren är född 31.1.1947 och går i ålderspension enligt SjPL vid 
den intjänade pensionsåldern 55 år. Den intjänade SjPL-pensionen före 
1.1.1991 är 800 e/mån enligt index för år 2002. Efter början av 1991 har 
han dessutom haft de följande två anställningarna: 

1) Anställning 1.9.1993--31.8.1994, där den pensionsgrundande lönen 
är 2 000 e/mån enligt index för år 2002: 

Pensionsgrundande tid 1.9.1993--31.8.1994 är 12 mån. 

Pensionen är ~ x 2 000 = 40,00 e/mån. 
600 

2) Anställning 1.2.1995-31. 1.2002, där den pensionsgrundande lönen 
är 2 300 e/mån enligt index för år 2002. 

Pensionsgrundande tid 1.2.1995-31.1 .2002 är 84 mån. 

Pensionen är 
84 

x 2 300 = 322,00 e/mån. 
600 

Pensionema är sammanlagt 800,00 + 40,00 + 322,00 = 1162,00 e/mån. 

Enligt huvudregeln i SjPL kan pensionen vara högst 50 procent av den 
genomsnittliga lönen för de tio sista kalenderåren (1992-2001). 

12 mån x 2 000 e/mån = 
83 mån x 2 300 e/mån = 
95mån 

24 000 euro 
1'90 900 euro. 
214 900 euro 

214 900 
= 2 262 11 e/mån 

95 ' 

2 262, 11 x 50 % = 1 131,06 e/mån. 

Beräknad enligt huvudregeln i SjPL är pensionen 1 131,06 e/mån. 

APL-garantiregeln: 

Den intjänade SjPL-pensionen före 1991 med intjäningsprocenten 1,5 är 
600 e/mån. 
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Pensionerna från anställningarna 1. 9 .1993-31.8.1994 och 1.2.1995-
31.1.2002 med intjäningsprocenten 1,5 %: 

Anställning 1.9.1993-31.8.1994: 

12 
-x 2 000 = 30 e/mån 
800 

Anställning 1.2.1995-31.1.2001: 

84 
x 2 300 = 241,50 e/mån 

800 

Pensionema är sammanlagt 600,00 + 30,00 + 241,50 = 871,50 e/mån. 

Tak enligt APL, 2 300 e/mån x 60 % = 1 380 e/mån inverkar inte. 

Eftersom den enligt APL-garantiregeln beräknade pensionen är lägre, 
beviljas pensionen enligt huvudregeln i SjPL, d.v.s pensionen fr.o.m. 
1.2.2002 är 1131,06 e/mån. 
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Uträkning av SjPL-pensionen i samband med pensionsfallet 

* 

* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 

Den pensionsgrundande tiden i den pågående SjPL-anställningen 
under tiden efter 1990 beräknas 
- anställningstiden beaktas 
- återstående tid beaktas 
- den a))männa pensionsåldem eller en intjänad pensionsålder beaktas 
Intjäningsprocenterna under olika perioder i den fortgående an
ställningen räknas 
enligt huvudregeln enligt APL-garantiregeln 
- före 1.6.1956 (1 %) - före 1.6.1956 (0,75 %) 
.. efter 1.6.1956 (2 %) - efter 1.6.1956 (1,5 %) 
- återstående tid 50-60 år (1,7 %) - från 60-året (2,5 %) 
- återstående tid 60-65 år (1,3 %) - återstående tid 50-60 år (1,2 %) 

- återståeQde tid 60-65 år (0,8 %) 
Den pensionsgrundande lönen i SjPL-anställningen beräknas 
- lönerna räknas upp till indexnivån för det år då anställningen upphör 

pensionsfallsåret eller det år då anställningen upphör utelämnas, om 
det inte är ett helt år, i anställningar som pågått minst tre år 
Pensionen för anställningen beräknas enligt både huvudregeln 
och garantiregeln; den större pensionen väljs 
SjPL-pensionerna från tiderna före och efter 1.1.1991 räknas ihop 
Arbetspensions- och barntillägg räknas in pensionen 
Pensionerna enligt den privata sektorns pensionslagar räknas 
ihop 
Förutsättningarna för betalning av fribrevspension allt i ett un
dersöks 
Pensionen från den privata sektorn samordnas med beaktande av 
primära förmåner och offentliga sektorns arbetspensioner 
Hur den samordnade pensionen påverkas av ett automatiskt 
avbrytande undersöks 
Förtidsminskning eller uppskovsförhöjning beräknas. 
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5 FöPL-PENSION 

5.1 Lagen om pension förföretagare (FöPL) 

Lagen om pension för företagare, FöPL, trädde i kraft 1.1.1970. Lagen omfattar 
företagare 

* 
• 

• 

* 

* 

"' 

i åldem 18-64 år 
som är bosatta i Finland och som har en genornsnittlig arbetsinkomst 
på över 363,36 euro i året enligt index 142 år 1966 (5 255,93 e/år 
enligt index 2054 år 2002), dvs. APL-gränsbeloppet multiplicerat med 
24och 
som har verkat som företagare utan avbrott i minst fyra månader efter 
att ha fyllt 18 år, 
som på basis av sin företagarverksamhet inte får pension enligt någon 
annanlag, 
som inte f°ar heleffek:tiv pension (pension som beviljats med återstå
ende tid) eller förtida ålderspension enligt FöPL och 
som inte har fullt pensionsskydd på basis av tidigare arbete (A 
31/2001). 

Om företagarens arbetsinkornst inte når upp till den nedre gränsen enligt FöPL, 
men de övriga förutsättningarna finns, kan företagaren beviljas en frivillig 
FöPL-försäkring. 

5.1.1 Beräkningsprinciper och förmåner 

Pensionen bestäms separat för varje företagarperiod som pågått minst fyra 
månader. Intjäningsprocentema och pensionsslagen är desamma som i APL. 

5.2 Pensionsgrundande tid 

Företagarverksarnhet som pågått minst fyra månader är pensionsgrundande. I 
likhet med APL är också återstående tid och tid med heleff ek:tiv pension 
pensionsgrundande. Företagare har rätt till arbetspensionstillägg endast för 
dagar då de fått rehabiliteringsförmåner. 

Vid beräkningen av pensionen beak:tas tiden från och med företagarens 23-
årsdag, tidigast fr.o.m. 1.1.1970. Företagarverksarnhet berättigar dock till 
invalidpension och familjepension, om företagaren blir arbetsoförmögen eller 
avlider före 23 års ålder och som pensionsgrundande tid kan räknas tiden från 
arbetsoförmågans inträde eller dödsdagen till pensionsåldem. Pension intjänas 
då endast för den återstående tiden. 
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5.3 lntjänande av pension 

Pension intjänas med en månads noggrannhet (månadsteknik) fr.o.m. 23-
årsdagen. Pension intjänas 1,5 %/år. Intjäningskoefficienten är 1/800 per 
månad. 

P . Pens.gr.mån . d d b t . k t ens1on = ----'--- x pens1onsgrun an e ar e sm oms 
800 ~···------------------~----------' 

Från början av det år då fciretagaren fyller 60 år intjänas pension fcir 
företagarverksamheten 2,5 procent per år. Intjäningskoefficienten är 1/480 per 
månad. Enligt den höjda intjäningsprocenten kan man tjäna in pension tidigast 
fr.o.m. 1.1.1994 . 

...... ____ , - - ·- -

Pens. r.mån . · . 
on = 9 x pens1onsgrundande arbetsmkomst 

480 
.. ·- . --· 

För återstående tid och tid med heleffektiv pension är intjäningsprocenten 
emellertid 1,2 per år från dagen efter företagarens 50-årsdag till hans 60-årsdag 
och 0,8 från dagen efter 60-årsdagen till 65-årsdagen, såsom enligt APL. 

För återstående tid och tid med heleffektiv pension intjänas dock pension enligt 
1,5 % om en företagare som är född före 1943 var berättigad till arbetslös
hetsdagpenning 1.1.1996. (A 46/95) 

Genom samordning begränsas pensionen tili 60 procent av den högsta 
pensionsgrundande lönen (se närmare kapitel 9). 

När pensionen beräknas med en månads noggrannhet, kan det från de olika 
intjäningsperiodema under en företagarverksamhetsperiod bli dagar över från de 
hela månadema, s.k. restdagar. Dessa restdagar flyttas alltid till den följande 
intjäningsperioden från en kontinuerlig företagarverksamhet. Restdagama är av 
betydelse endast när de sammanlagt uppgår till en månad pensionsgrundande 
tid. 

5.4 Den pensionsgrundande arbetsinkomsten 

Som företagarens arbetsinkomst fastställs det belopp som skäligen skulle 
betalas som lön till en anställd med motsvarande yrkeskunskap och samma 
arbetsuppgifter. Som arbetsinkomst kan också fastställas en ersättning som 
annars kan anses i genomsnitt motsvara sådant arbete som företagaren utför. 
Den årliga arbetsinkomsten kan inte fastställas till ett högre belopp än 8 409,40 
euro enligt index 197 år 1970 (87 679,73 euro år 2002). 
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Den pensionsgrundande arbetsink:omsten är det vägda medeltalet av de 
arbetsinkomster som fastställts för företagaren efter 23 års ålder beräknat med 
en dags noggrannhet. Som vikter används antalet dagar under företagarperioder 
med olika arbetsinkomster. Om invalid- eller familjepension börjar innan 
företagaren har fyllt 23 år, beaktas den pensionsgrundande tiden från 
pensionsfallet. Arbetsinkomstema beaktas från början av företagarverksamhets
perioden. 

Obetalda pensionsförsäkringspremier från fem år före ett beviljande 
pensionsbeslut drivs in från pensionen. Obetalda premier från tiden före de sista 
fem åren leder däremot till att den pensionsgrundande arbetsinkomsten blir 
permanent mindre. 

Arbetsinkomsten minskar i proportion till de obetalda premiema årligen, separat 
för varje arbetsinkomstperiod. Med arbetsinkomstperiod avses en tidsperiod 
under vilken arbetsinkomsten har bibehållits oförändrad. 0m inga premier har 
betalats för någon arbetsink:omstperiod under något år, är arbetsinkomsten för 
den perioden noll euro. 0m premiema har betalats till hälften, är arbetsinkoms
ten för den perioden 50 % av den fastställda arbetsinkomsten. Obetalda 
försäkringspremier minskar företagarens arbetsinkomst först från år 1993. (A 
41/97) 

5.5 Tillägg till pensionen 

5.5.1 Arbetspensionstillägg 

Enligt FöPL beräknas arbetspensionstilläggen på samma sätt som enligt APL, 
men företagare har rätt till arbetspensionstillägg endast för dagar för vilka de 
från och med 1994 fått rehabiliteringsförmåner. Inkomstrelaterad arbetslöshets
dagpenning för FöPL-företagare berättigar inte till arbetspensionstillägg. 
Tilläggsprocenten för arbetstagare respektive företagare finns färdigt uträknad 
på Pensionsskyddscentralens registerutdrag. 

5.5.2 Barntillägg 

Enligt FöPL beräknas barntillägg såsom enligt APL, men eftersom FöPL trätt i 
kraft senare betalas bamtillägg till yngre personer än enligt APL (se bilaga 2). 

5.5.3 Uppskovsförhöjning 

Uppskovsförhöjningen är 0,6 procent per månad såsom enligt APL. 
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5.6 Tekniskt avbrytande 

I likhet med APL-anställningar kan företagarverksamhet ticligast efter 1.1.1989 
avbrytas tekniskt om 

* 

• 

arbetsinkomsten har höjts med minst en tredjedel. Ett tek:niskt 
avbrytande görs också då arbetsinkomsten har överstigit maximi
beloppet så att hela höjningen på en tredjedel inte kunnat fastställas . 

arbetsinkomsten har sänkts med minst en fj ärdedel. 

Arbetsinkomsten måste justeras senast fyra år efter förändringen av arbetsinsat
sen. Om arbetsinkomsten minskar på grund av obetalda premier görs inget 
tekniskt avbrytande. 

Pensionen beräknas separat för tiden före och tiden efter avbrytandet. Det 
tekniska avbrytandet upphävs om pensionsfallet inträffar ticligare än fyra år 
efter det, eller om företagarverksamheten inte pågår i minst fyra månader efter 
avbrytandet (A 14/89). 

Enligt FöPL görs inget automatiskt avbrytande. 

5.7 Pensionsformema 

5. 7 .1 Ålderspension 

Ålderspensionen kan börja vid 65 års ålder, fastän företagarverksamheten 
fortsätter vid övergången tili ålderspension. 

5.7.2 Förtida ålderspension 

Förskottsminskningsprocenten i FöPL är 0,4 %/mån liksom i APL. Tili skillnad 
från APL kan företagarverksamheten dock fortsätta vid pensioneringen. 

En företagare som får förtida ålderspension enligt FöPL och samtidigt bedriver 
verksamhet enligt FöPL, tjänar inte in ny pension genom verksamheten. 
Däremot kan han tjäna in ny pension genom annat arbete medan han får förtida 
ålderspension enligt FöPL. 
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5. 7.3 Arbetslöshetspension 

En företagare kan :fa arbetslöshetspension eftersom han efter en lagändring 
1.1.1995 kan :fa arbetslöshetsdagpenning på hasis av företagsverksarnheten. 
Villkoren för beviljande av arbetslöshetsdagpenning är dock annorlunda än för 
löntagare. 

För att en företagare skall ha rätt till arbetslöshetsdagpenning, måste han ha 
varit verksam som företagare i minst två år ( efter 1.1.1995) under de sista fyra 
åren innan han blev arbetslös (A 4/98). Dessutom skall arbetsinkomsten enligt 
FöPL uppgå till minst 8 520 e/år år 2002. 

Arbetslöshetsdagpenning kan betalas till en företagare för högst 500 dagar 
under fyra kalenderår i följd. En företagare har inte rätt till tilläggsdagar (A 
11/95). 

Periodiseringen av försäljningsvinsten från företaget på hasis av 
arbetsinkomsten förbrukar företagarens efterkarenstid, eftersom arbetslöshets
dagpenning då inte betalas. 0m företagsverksarnheten inte har avslutats men 
den har bevisligen avbrutits, :far företagaren dagpenning först när väntetiden på 
fyra månader har förflutit. Då förbrukar också denna period på fyra månader 
efterkarenstiden. (A 37/99) 

Exempel 5.1 Ålderspension för företagare 

Företagaren är född 15.3.1937. Företagarverksamhet fr.om. 1.1 .1970, 
då den fastställda arbetsinkomsten är 3 700 e/år. Företagaren tar ut 
ålderspension 1.4.2002. 

Arbetsinkomsten enligt APL-index för år 2002 är 
' 

3 700 x 
2054 = 38 577,66 e/år = 3 214,81 e/mån. 
197 

lntjäning enligt 1,5 procent: 

Pensionsgrundande tid 1.1.1970-31.12.1996 är 324 mån. 

324 
x 3 214,81 = 1 302 e/mån 

800 

lntjäning enligt 2,5 procent: 

Pensionsgrundande tid 1.1.1997-15.3.2002 är 62 mån. 
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62 
x 3 214,81 = 415,25 e/mån 

480 

Ålderspensionen från och med 1.4.2002 är 1 302 + 415,25 = 
1 717,25 e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 3 214,81 = 1 928,89 e/mån. Samord
ningen inverkar inte på pensionen. 

Exempel 5.2 lnvalidpension för företagare, företagaren har obetalda 
premier 

Företagaren är född 11.8.1944. Företagarverksamhet 1.1.1970-
30.4.2002. Arbetsinkomsten .2 500 e/år 1.1 .1970-31.12.1984 och 6 700 
e/år fr.o.m. 1.1.1985. Arbetsofönnågan börjar 1:5.2002. Företagaren 
har inte betalat försäkringspremierna för år 1993, så arbetsinkomsten för 
det året är O euro. Den intjänade pensionen från APL-anställning är 70 
e/mån och den pensionsgrundande lönen 2 000 e/mån i index för år 
2002. Han har ett barn under 18 år. 

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten 

Arbetsinkomstperiod Arbetsinkomsten i ind. Arbetsinkomsten i 
för begynnelseåret ind. för år 2002 (2054) 

1.1.1970-31.12.1984 
= 5400 dg 
1.1.1985-31.12.1992 
= 2880 dg 
1. 1. 1993-31.12.1993 
= 360 dg 
1.1.1994-30. 4.2002 
= 3000 dg 

2 500,00 elår 

6 700,00 e/år 

0 e/år 

10 394,85 e/år 

26 065,99 e/år 

12 648,71 e/år 

0 e/år 

12 648,71 e/år 

5400 X 26 065,99 + 2880 X 12 648, 71 + 360 X 0 + 3000 X 12 648, 71 - --- ---- ---- ----------= 5400 + 2880 + 360 + 3000 

18 482,02 e/år = 1 540, 17 e/mån 

Företagarverksamhetsperiod för vilken pension intjänas enligt 1,5 pro
cent är 1.1.1970-30.4.2002 = 32 år 4 mån = 388 mån. 

388 
x 1 540,17 = 746,98 e/mån 

800 
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Den återstående tiden fram till 60-årsdagen är 1.5.2002-11.8.2004 = 
2 år 3 mån 11 dg = 27 mån 11 dg. lntjäningsprocenten är 1,2/år. 

_E_ x 1 540,17 = 41,58 e/mån 
1000 

Den återstående tiden från dagen efter 60-årsdagen till 65-årsdagen = 
60 mån. Restdagarna blir inte en hei månad. lntjäningsprocenten är 
0,8/år. 

~ x 1 540, 17 = 61,61 e/mån 
1500 

FöPL-pensionen är sammanlagt 746,98 + 41,58 + 61,61 = 850,17 
e/mån. 

Tillägget för ett barn är 3 % av FöPL-pensionens belopp. Barntillägget är 
0,03 x 850, 17 = 25,51 e/mån. 

lnvalidpensionen sammanlagt är 

850, 17 + 25,51 + 70 = 945,68 e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 2 000 = 1 200 e/mån. Samordningen 
inverkar inte på p_ensionen. 

..... 
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Uträkning av FöPL-pensionen i samband med pensionsfallet 

* 

* 
* 
* ,,, 

* 

* 

Den pensionsgrundande tiden för den pågående företagarperio
den utreds 
- tid som företagare efter 23 års ålder 
- återstående tid 
Den pensionsgrundande arbetsinkomsten beräknas 
- obetalda försäkringspremiers inverkan på arbetsinkomsten räknas ut 
- inkomsterna räknas om tili indexnivån för det år då verksamheten 
upphör 
- det vägda medeltalet av inkomstema under olika perioder räknas ut, 
med beaktande av obetalda premier 
Intjäningsprocenterna under olika perioder utreds 
- från och med 1.1.1970 (1,5 %) 
- tiden från början av det år då arbetstagarer;i. fyllde 60 år (2,5 %) 
- återstående tid 50--60 år (1,2 %) 
- återstående tid 60--65 år (0,8 %) 
Pensionen för FöPL-perioden beräknas 
Pensionerna för olika företagarperioder räknas ihop 
Arbetspensionstillägg och barntillägg räknas in i pensionen 
Pensionema enligt den privata sektorns pensionslagar räknas 
ihop 
Förutsättningarna för betalning av fribrevspension allt i ett un
dersöks 
Pensionen från den privata sektorn samordnas med beaktande av 
primära förmåner och offentliga sektorns arbetspensioner 
Förtidsminskning eller uppskovsförhöjning beräknas 
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6 LFöPL-PENSION 

6.1 Lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) 

Lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) trädde i kraft 1.1.1970, 
samtidigt som FöPL. Lagen omfattar lantbruksföretagare och medlemmar i 
familj eföretag 

• 
* 

,., 

* 

• 

i åldem 18-64 år som bor i Finland, 
som har en arbetsinkomst på minst 181,68 euro om året enligt index 
142 (2 627,96 e/år år 2002), d.v.s. samma belopp som den nedre 
gränsen för APL multiplicerad med tolv, 
som har verkat som lantbruksföretagare utan avbrott i minst fyra 
månader efter att ha fyllt 18 år, 
som inte fär heleffektiv pension (pension som beviljats med 
återstående tid) eller förtida ålderspension enligt LFöPL och 
som inte har fullt pensionsskydd på hasis av tidigare arbete (A 
31/2001). 

De flesta lantbruksdföretagare som omfattas av LFöPL idkar gårdsbruk. De 
omfattas av den obligatoriska försäkringen om gården har minst fem hektar 
jordbruksjord och arbetsinkomsten uppgår tili minst minimibeloppet. Lant
bruksföretagare enligt LFöPL är också personer som idkar renskötsel eller 
yrkesmässigt fiske och som inte är anställda. 

Om lantbruksföretagarens arbetsinkomst eller gårdens storlek inte uppnår de 
nedre gränsema kan en frivillig LFöPL-försäkring beviljas honom. 

6.1.1 Beräkningsprinciper och förmåner 

Pensionen för lantbruksföretagare bestäms huvudsakligen på samma sätt som i 
FöPL. En idkare av gårdsbruk kan dessutom få avträdelsestöd, om han 
slutgiltigt avstår från att idka lantbruk. 

6.2 Pensionsgrundande tid 

Verksamhet som lantbruksföretagare som pågått minst fyra månader efter att 
LFöPL trädde i kraft (1.1.1970) är pensionsgrundande på samma sätt som 
företagarverksamhet enligt FöPL. Återstående tid och tid med heleffektiv 
pension berättigar till pension också som i FöPL. I likhet med FöPL berättigar 
endast dagar med rehabiliteringsförmåner till arbetspensionstillägg. 
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6.3 lntjänande av pension 

Pension intjänas som i FöPL (se 5.3). 

6.4 Den pensionsgrundande arbetsinkomsten 

Till arbetsinkomst fastställs den inkomst som lantbruksföretagaren skäligen kan 
antas kontinuerligt få. för sitt arbete som lantbruksföretagare. I fråga om 
gårdsbruk heräknas basarbetsinkomsten av odlad jordbruksjord och skog och 
det normala arhetsinkomstområdet för odlad jordhruksjord på hasis av hela 
gårdens, hrukningsenhetens, yta. Brukningsenhetens arhetsinkomst fördelas 
enligt arhetsinsats mellan de personer som idkar gårdshruk på enheten. 

För fiskare fastställs arhetsinkomsten i regel på hasis av den nettoinkomst de 
fått av fisket. Renägares arhetsinkomst beräknas enligt antalet renar och gjorda 
arhetsdagar. 

Den pensionsgrundande arhetsinkomsten är huvudsakligen det vägda medeltalet 
av de arhetsinkomster som fastställts för lanthruksföretagaren efter 23 års ålder 
heräknat med en dags noggrannhet, liksom enligt FöPL. Om lanthruksföretaga
ren har fastställd arhetsinkomst under hela tiden från 1.1.1983 till 31.12.1991 
beaktas endast arbetsinkomsten efter 1.1.1983, om den pensionsgrundande 
arbetsinkomsten på det sättet räknat blir högre än enligt huvudregeln. (A 27/91, 
A 3/92) 

Obetalda LFöPL-premier minskar arbetsinkomsten och drivs in från pensionen 
på samma sätt som i FöPL (se 5.4). (A 41/97) 

6.4.1 Arbetsinkomst för återstående tid 

Lantbruksföretagarens arbetsinkomst för återstående tid beräknas i regel som 
medeltalet av inkomsten under fyra år omedelbart före arbetsoförmågans 
inträde. Denna period på fyra år förlängs med så många år som lantbruks
företagarens ålder överstiger 52 år vid arbetsoförmågans inträde, dock med 
högst åtta år enligt följande tabell: 
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Tabell 6.1 

Alder vid arbetsoförmågans Antalet år som 
inträde arbetsinkomsten för 

återstående tid baseras cå 
52 eller lägre 4 
53 5 

54 6 
55 7 
56 eller högre 8 

6.5 Tillägg tili pensionen 

Tilläggen till pensionen beräknas som i FöPL (se 5.5). 

6.6 Pensionsformerna 

Pensioner enligt LFöPL beviljas på samma grunder som FöPL-pensioner (se 
5.7). För rätt till arbetslöshetsdagpenning krävs dock hara en LFöPL
arhetsinkomst på 400 e/mån. En lantbruksföretagare i hisyssla kan ha rätt till 
tilläggsdagar på hasis av annat anställningsförhållande. 

En idkare av gårdsbruk kan med vissa förutsättningar få avträdelsestöd om han 
överlåter gårdens jordhruksjord och produktionsbyggnader till en efterträdare 
som fortsätter lantbruket på gården eller om han överlåter gårdens jordbruksjord 
som tillskottsmark till andra lanthrukare i grannskapet. A vträdelsestödet haserar 
sig inte på LFöPL utan på en särskild lag om avträdelsestöd, men stödets storlek 
bestäms delvis på samma sätt som invalidpension enligt LFöPL. 

A vträdelsestödet består av ett grundhelopp och en kompletteringsdel. 
Grundbeloppet beräknas i stort sett lika som invalidpension enligt LFöPL. 
Beräkningen av pensionen för återstående tid till avträdelsestödet avviker från 
beräkningen av återstående tid enligt LFöPL på så sätt att medeltalet för alla år 
är hasis för heräkningen av arhetsinkomsten för återstående tid. 

A vträdelsestödets kompletteringsdel är lika stor som den folkpension som 
personen skulle få. Kompletteringsdelen minskas bl.a. av avträdelsestödets 
grundhelopp. Hela avträdelsestödet betalas av Lanthruksföretagarnas pensions
anstalt. (A 33/99, A 10/2000, A 5/2002) 
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Exempel 6.1 lnvalidpension för lantbruksföretagare 

Lantbruksföretagaren är född 15.9.1942. Företagarverksamhet 
1.1.1970-19.5.2002. Arbetsoförmågan börjar 20.5.2002. Den intjänade 
pensionen från KAPL-löner är 9,45 e/mån enligt index för år 2002. Av 
premierna för år 1993 har endast en del betalats. På grund av de 
obetalda premierna är arbetsinkomsten år 1993 7 700 e/år. 

LFöPL-pension 

Arbetsinkomster: 

fr.o.m. 1.1.1970 
fr.o.m. 1.1.1972 
fr.o.m. 1.8.1986 
fr.o.m. 1.1.1993 
fr.o.m. 1.1.1994 

lntjänad pension: 

350,00 e/år 
1 700,00 e/år 

10 000,00 e/år 
7 700,00 e/år 

14 489,27 e/år 

Pensionsgrundande tid: 
1.1.1970-31.12.2001 = 32 år = 384 mån 
1.1.-19.5.2002 = 4 mån 19 dg (restdagarna läggs till återstående tid). 

Arbetsinkomst- Arbetsinkomst i ind. Arbetsinkomst i ind. 
perioder för begynnelseåret för år 2002 (2054) 

1.1.70-31.12.71 350,00 e/år 3 649,24 e/år 
= 720 dg 
1.1.72-30. 7.86 1 700,00 e/år 14 136,84 e/år 
= 5250 dg 
1.8.86-31.12.92 10 000,00 e/år 17 630,90 e/år 
= 2310 dg 
1.1.93-31.12.93 7 700,00 e/år 9 369,55 e/år 
= 360 dg 
1.1.94-19.5.2002 14 489,27 e/år 17 630,90 e/år 
= 3019 dg 

Genomsnittlig månadsarbetsinkomst enligt huvudregeln: 

720 X 3 649,24+ 5250 X 14136,84+ 2310 X 17 630,90+ 360 X 9 369,55+ 3019 X 17 630,90 

720+ 5250 + 2310+ 360+ 3019 

= 14 939,01 e/år = 1 244,92 e/mån 
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Genomsnittlig månadsarbetsinkomst 1.1.1983-19.5.2002: 

1.1.83-30. 7.86 = 14 136,84 e/år 
1.8.86-31 .12.92 = 17 630,90 e/år 
1.1.93-31.12 93 = 9 369,55 e/år 
1.1.94-19.5.2002 = 17 630,90 e/år 

1290 dg 
2310 dg 

360 dg 
3019 dg 

1290 X 14136,84 + 2310 X 17 630,90 + 360 X 9 369,55 + 3019 X 17 630,90 _ 

1290 + 2310 + 360 + 3019 

16 558,91 e/år = 1 379,91 e/mån 

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten räknad från arbetsinkoms
terna för tiden efter 1.1.1983 är högre än räknat enligt huvudregeln. 

Pension 
384 

x 1 379,91 = 662,36 e/mån 
800 

~ x 1 379,91 = 11,50 e/mån 
480 

Pensionen för återstående tid: 

Eftersom lantbruksföretagaren är 59 år vid arbetsoförmågans inträde, är 
arbetsinkomsten för återstående tid medeltalet av arbetsinkomsterna 
under de åtta år som omedelbart föregär arbetsoförmågans inträde. 

Arbetsinkomsten 20.5.1994-19.5.2002 är 17 630,90 e/år = 1 469,24 
e/mån. 

Aterstående tid fram till 60-årsdagen är 20.5.-15.9.2002 = 3 mån 26 dg 
+ 19 dg = 4 mån 15 dg. lntjäningsprocenten är 1,2/år. 

-
4

- x 1 469,24 = 5,88 e/mån 
1000 

Aterstående tid från dagen efter 60-årsdagen till 65-ärsdagen = 60 mån 
+ 15 dg. lntjäningsprocenten är 0,8/år. 

~ x 1 469,24 = 58,77 e/mån 
1500 

LFöPL-pensionen är sammanlagt 662,36 + 11,50 + 5,88 + 58, 77 = 
738,51 e/mån. 
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KAPL- och LFöPL-pensionerna är sammanlagt 9,45 +738,51 = 747,96 
e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 1 469,24 = 881,54 e/mån. Samordningen 
inverkar inte på pensionen. 

Exempel 6.2 Ålderspension för lantbruksföretagare 

Lantbruksföretagaren är född 15.6.1937. Han går i ålderspension 
1.7.2002. LFöPL-verksamhet fr.o.m. 1.1.1986. Arbetsinkomsten enligt 
index för år 2002 är 12 600 e/år. Den intjänade pensionen från APL
anställningar som upphört tidigare är 590 e/mån och den högsta 
pensionsgrundande lönen enligt APL 2 200 e/mån enligt index för år 
2002. 

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten 12 600 e/år = 1 050 e/mån. 

Pensionsgrundande tid 

1.1.1986-31.12.1996 = 132 mån (1,5 %) 

132 
x 1 050 = 173,25 e/mån 

800 

1.1.1997-15.6.2002 = 65 mån (2,5 % ) 

65 
x 1 050 = 142,19 e/mån 

480 

Pensionen är sammanlagt 315,44 e/mån. 

APL- och LFöPL-ålderspensionerna fr.o.m. 1.7.2002 är sammanlagt 
590 + 315,44 = 905,44 e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 2 200 = 1 320 e/mån. Samordningen 
inverkar inte på pensionen. 
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Uträkning av LFöPL-pensionen i samband med pensionsfallet 

* 

* 

* 

* 
* 
* 
* 

• 

* 

* 

Den pensionsgrundande tiden för den pågående företagarperio
den utreds 
- tid som företagare e:fter 23 års ålder 
- återstående tid 
Den pensionsgrundande arbetsinkomsten beräknas 
- obetalda försäkringspremiers inverkan på arbetsinkomsten räknas ut 
- inkomstema räknas om till indexnivån för det år då verksamheten 
upphör 
- det vägda medeltalet av inkomstema under olika perioder räknas ut, 
med beaktande av obetalda premier (obs. l.l.1983-31.12.1991, se 
6.4) 
lntjäningsprocenterna under olika perioder utreds 
- från och med 1.1.1970 (1,5 %) 
- tiden från början av det år då arbetstagaren fyllde 60 år (2,5 %) 
- återstående tid 50-60 år (1,2 %) 
- återstående tid 60-65 år (0,8 %) 
Pensionen för LFöPL-perioden beräknas 
Pensionerna för olika företagarperioder räknas ihop 
Arbetspensionstillägg och barntillägg räknas in i pensionen 
Pensionerna enligt den privata sektorns pensionslagar räknas 
ihop 
Förutsättningarna för betalning av fribrevspension allt i ett un
dersöks 
Pensionen från den privata sektorn samordnas med beaktande av 
primära förmåner och offentliga sektorns arbetspensioner 
Förtidsminskning eller uppskovsförhöjning beräknas 
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7 DEL TIDSPENSION 

Avsikten med deltidspension lir' att ge äldre arbetstagare :möjlighet att använda 
sin återstående arbetsfönnåga och - vilja på ett fl.exibelt sätt; om det finns 
deltidsal"1bete att få. En person som fyfä: 56 år Jean med vissa förutsättningar 
minska sin arbetsinsats och fä deltidspension som del · ersätter inkoDlStbortfät~ 
lel ÅJdersgränsen för deltidspensionen har temporärt sänlcts från 58 år till 56 år 
för ti<Ien 1.7 . .1998-31. 12.2002 (A 11/98, A 23/99). Från början av år 2003 är 
åldersgränsen 58 år för personer som är födda 1947 eller senare. 

Deltidspension kan beviljas enligt alla pensionslagar inom den privata sektorn 
bortsett från KoPL. (A 7/96) 

7 .1 Förutsättningar för beviljande av deltidspension 

Deltidspension kan beviljas personer som arbetar inom den privata sektom och 
har fyllt 56 (58) år men inte 65 år, om de uppfyller följande villkor: 

(l Personen har en lång yrkesbana bakom sig och har omfattats av 
arbetspensionslagarna i sammanlagt minst 5 år av de sista 15 kalen
deråren före deltidspensionen. 

(2) Personen har haft ett heltidsarbete som omfattas av arbetspensionsla
garna i Finland i sammanlagt minst 12 månader under de sista 18 
månaderna före deltidspensionen. 

(3) En anställd minskar sitt förvärvsarbete tilli medeltal 16--28 timmar i 
veckan. En företagare skall däremot minska sitt förvärvsarbete tili 
hälften av den tidigare stabiliserade inkomstnivån. Den genomsnittliga 
arbetstiden beräknas i perioder på högst 16 veckor, om arbetstiden per 
vecka varierar. Det far inte finnas avbrott på mer än sex veckor i 
deltidsarbetet, med undantag av semestrar och sjukdagpenningsperio
der. Dagpenningar från olycksfalls- och trafikförsäkringen jämställs 
med sjukdagpenning i dessa fall. En företagare kan också upphöra 
med arbetet som företagare och bli anställd på deltid. 

( 4 Lönen tili en anställd skall minska i proportion till minskningen i 
arbetstiden till 35-70 procent av den stabiliserade inkomstnivån. En 
företagares arbetsinkomst skall halveras. Lönen eller arbetsinkomsten 
måste dock minst uppgå till minimibeloppet i den arbetspensionslag 
som tillämpas. 

(5) Personen har rätt till återstående tid. 
(6) Personen far inte från tidigare egen grund- eller registrerad tilläggs

pension enligt någon arbetspensionslag i Finland eller utomlands. En 
person som ansöker om deltidspension och som också har arbetat i ett 
annat EU-land eller ett avtalsland och omfattats av det landets 
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socialförsäkring, kan inte få utländsk pension samtidigt som han får 
deltidspension i Finland. 

Bilaga 10 är en tahell över skillnadema mellan villkoren för heviljande av 
deltidspension inom den privata och den offentliga sektom. 

7.2 Pensionsfall för deltidspension 

Pensionsfallet för deltidspensionen inträffar den dag elä alla villkor för pensio
nen uppfylls. I praktiken inträffar pensionsfallet den sista dagen då arhetstaga
ren arhetar heltid innan han övergår till deltidsarhete, om det inte sker ett 
avhrott mellan heltidsarhetet och deltidsarhetet. 

Om det sker ett avhrott mellan heltidsarhetet och deltidsarhetet, inträffar 
pensionsfallet dagen innan deltidsarhetet hörjar, om de övriga villkoren uppfylls 
då. 

7.3 Stabiliserad förvärvsinkomst 

För att deltidspensionen skall kunna heräknas måste man först fastställa den 
stahiliserade förvärvsinkomsten av heltidsarhetet. Den hestäms på hasis av alla 
de arheten som vid pensionsfallet ger rätt tili återstående tid. 

Som den stahiliserade förvärvsinkomsten av en APL-anställning hetraktas den 
pensionsgrundande lönen i den anställning på hasis av vilken den återstående 
tiden skulle heräknas om personen hlev arhetsoförmögen i stället för att gå i 
deltidspension. Eftersom den stahiliserade förvärvsinkomsten heräknas på 
samma sätt som den pensionsgrundande lönen, görs också avdraget för 
arhetstagares pe1?-5ionsavgift från lönen. 

Vid heräkningen av den stahiliserade förvärvsinkomsten heaktas inte 
automatiskt avhrytande när pensionsfallet för deltidspension inträffar 1.4.1998 
eller senare. Automatiskt avhrytande heaktas emellertid när pensionen för 
heltidsarhetet heräknas för att komma fram till 75 % -gränsen (se 7.5) eller vid 
heräkningen av en pension som heviljas efter deltidspensionen. (A 11/98) 

Den stahiliserade förvärvsinkomsten av KAPL-arhete är den genomsnittliga 
lönen för återstående tid som heräknas på KAPL-lönerna efter avdraget för 
arhetstagares pensionsavgift. 

Som den stahiliserade förvärvsinkomsten av FöPL- och LFöPL-verksamhet 
hetraktas medeltalet av den fastställda arhetsinkomsten under de fyra 
kalenderåren omedelhart före övergången till deltidsarhete, om företagar
verksamheten har varit kontinuerlig. lnkomstema under det år då företagaren 
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går i deltidspension beaktas inte, om det inte är ett helt år. 0m företagar
verksamheten inte har pågått fyra år, betraktas den genomsnittliga arbets
inkomsten under den sista företagarperioden som den stabiliserade inkomsten. 

Om personen har flera samtidiga anställningar eller samtidig företagarverksam
het är den stabiliserade förvärvsinkomsten det sammanlagda beloppet av de 
pensionsgrundande lönerna och arbetsinkomsterna av arbeten som pågått minst 
sex månader, om personen på hasis av dem alla har rätt till återstående tid. 

Exempel 7.1 Arbetstagares stabiliserade förvärvsinkomst 

Arbetstagarens anställningar är 
Den pensiongrundande lönen e/mån 

enligt index för år 2002 

APL A: 1.2.1976--31. 1.2002 1 350 
APL B: 1.2.2002-31.10.2002 1 850 

Deltidspensionen börjar 1.11.2002. Eftersom den återstående tiden i 
händelse av arbetsoförmåga skulle anslutas till anställning B, är den 
stabiliserade förvärvsinkomsten som beaktas vid beräkningen av 
deltidspensionen den pensionsgrundande lönen i anställning B, 1 850 
e/mån. 

Exempel 7.2 Företagares stabiliserade förvärvsinkomst 

FöPL-arbetsinkomsterna är 
Den pensionsgrundande arbets
inkomsten e/mån enligt index för 
å 2002 

Arbetsinkomst A: 1.1.1975-31.12.2000 
Arbetsinkomst B: 1.1.2001-31. 8.2002 

16 850 
20 200 

Företagares stabiliserade förvärvsinkomst är den genomsnittliga arbets
inkomsten under de fyra sista hela kalenderåren uppräknade med index 
för år 2002. 

3 x 16 850 + 20 200 = 17 687,50 e/år. 
4 
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7.4 lnkomstbortfall 

Deltidspensionens belopp berälmas på inkomstbortfallet. Inkomstbortfallet är 
skillnaden mellan den stabiliserade förvärvsinkomsten av heltidsarhetet och 
förvärvsinkomsten av deltidsarhetet. 

Vid heräkningen av inkomsthortfallet räknas personens stahiliserade förvärvsin
komst upp med APL-index till nivån för den tidpunkt då deltidspensionen 
börjar. 

Inkomstbortfallet måste i allmänhet motsvara minskningen i arbetstiden. En 
arbetstagares återstående lön för deltidsarhetet skall vara 35-70 procent och en 
företagares arbetsinkomst 50 procent av den stahiliserade förvärvsinkomsten. 
Förvärvsinkomsten av deltidsarbetet skall dock minst uppgå till minimiheloppet 
enligt pensionslagen i :fråga. 

Inkomstbortfallet för samtidigt arbete fastställs så att samman)agda heloppet av 
inkomsterna av deltidsarhetena räknas hort från det sammanlagda heloppet av 
de stahiliserade förvärvsinkomstema. Så görs om personen har rätt till 
deltidspension på hasis av alla de samtidiga arhetena. För att deltidspension 
skall kunna heviljas enligt en pensionslag skall arbetet enligt denna lag minska. 

Om personen inte ansöker om deltidspension på hasis av alla samtidiga arbeten, 
heräknas ink:omsthortfallet på två sätt. Först herälmas den sammanlagda 
stabiliserade inkomsten av de arbeten som deltidspensionen gäller och från det 
räknas inkomstema av deltidsarbetena enligt samma lagar bort. Sedan heräknas 
den stahiliserade inkomstnivån av alla samtidiga arheten, varav ink:omstema av 
alla deltidsarheten tas hort. Sedan kontrollerar man vilket sätt att räkna som ger 
det mindre inkomsthortfallet, och detta väljs till inkomsthortfall. 

Vid beräkningep. av inkomsthortfallet görs inte avdrag för arbetstagares pen
sionsavgift från lön för deltidsarhete. 

Exempel 7.3 Beräkning av inkomstbortfallet 

Personens pensionsgrundande lön för heltidsarbetet är 1 600 e/mån och 
månadslönen vid slutet av heltidsarbetet är 1 920 e/mån. Han går i 
deltidspension 1.8.2002, varvid arbetstiden och lönen minskas till 
hälften. Månadslönen för deltidsarbetet är 960 euro, m.a.o. 60 % av den 
stabiliserade förvärvsinkomsten. 

lnkomstbortfallet på grund av deltidspension är 1 600 - 960 = 640 
e/mån. 
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7 .5 Deltidspensionens belopp 

Deltidspensionens belopp är 50 procent av inkomstbortfallet. 

Deltidspensionen kan dock vara högst 75 procent av den samordnade pensionen 
som personen tjänat in före pensionsfallet. Arbetspensionstillägg läggs till den 
intjänade pensionen före samordning. Vid beräkningen av maximibeloppet 
beaktas pensionerna från både den privata och den offentliga sektom enligt 
grundskyddet. Ofta kommer 75 % -gränsen emot för personer som f'ar LITA
fönnåner. 

Också pension som tjänats in i arbete som försäkrats i ett EU/EES-land eller 
avtalsland beaktas vid beräkningen av maximibeloppet. 0m man inte får uppgift 
om förmån som intjänats utomlands, kan man vid beräkningen av 
maximibeloppet beakta en sådan teoretisk pensi9n som personen skulle ha 
tjänat in om arbetet utomlands hade utförts i Finland (LA 4/2001). Man har 
även föreslagit att också pension som intjänats i ett annat land än de 
ovannämnda eller ien internationell organisation (t.ex. FN) kunde beaktas vid 
beräkningen av maximibeloppet. 

Exempel 7 .4 Deltidspension till arbetstagare 

Arbetstagaren är född 8.9.1942. Han går i deltidspension 1.7.2002. Den 
pensionsgrundande lönen i APL-anställningen, m.a.o. den stabiliserade 
förvärvsinkomsten, är 1 630 e/mån och den fram till 1.7.2002 intjänade 
pensionen är 940 e/mån. Arbetstagaren minskar sin arbetstid så att 
lönen av deltidsarbetet är 60 procent av den stabiliserade förvärvs
inkomsten. 

Den stabiliserade förvärvsinkomsten är 1 630 e/mån. 

Deltidslönen är 0,60 x 1 630 = 978 e/mån. 

lnkomstbortfallet är 1 630 - 978 = 652 e/mån. 

Deltidspensionen är 0,50 x 652 = 326 e/mån. 

Den pension som arbetstagaren ijänat in före deltidspensionens början 
är 940 e/mån efter samordningen. Maximibeloppet är 0,75 x 940 = 705 
e/mån. Deltidspensionen är lägre än maximibeloppet. 

Arbetstagarens deltidspension är 326 e/mån. 
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Exempel 7 .5 Deltidspension till företagare 

Företagaren är född 1.6.1942. Verksamheten som företagare enllgt 
1FöPL började 26.6.1982 och i FöPL-vetksamheten har gjorts telcniskt 
avbryta.nde 31.12.1997 och 1.1 : t999. Företagaren minskatsin arbetsin~ 
sats till hälften och går 1 deltidspension 1.7.2002. Den intjänade FöPL
pensionen fram till pensioneringen är 605 elmån, den intjänade 
pensionen från tidigare APL-anståUnlngar är 517 e/mån och den 
intjänade pensionen från KAPL-löner 21 e/mån. Det tekniska avbrytan
det som gjordes 1.1.1999 upphävs, eftersom pensionsfallet inträffar 
innan fyra år har gått från avbrytandet. 

Stabiliserad förvärvsinkomst: 

Arbetsinkomstperiod Arbetsinkomst enl. ind. Arbetsinkomsten 
för begynnelseåret enl. ind. år 2002 

1.1.1998-1.1.1999 (361 dg) 
2.1.1999-31.12.2001 (1079 dg) 

4 400 e/år 
20 200 e/år 

4 952, 11 e/år 
22 211,35 e/år 

361x4952,11 +1079x22211,35 = 1788455 e/år= 149038 e/mån 
361+1079 ' ' 

lnkomstbortfallet är 0,50 x 1 490,38 = 745, 19 e/mån. 

Deltidspensionen är 0,50 x 7 45, 19 = 372,60 e/mån. 

Den intjänade pensionen är sammanlagt 605 + 517 + 21 = 1 143 e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 2 500 (den pensionsgrundande lönen av 
APL-fribrev) = 1 500 e/mån. Samordningen inverkar inte på pensionen. 

Maximibeloppet är 0,75 x 1 143 = 857,25 e/mån. Pensionen är lägre än 
maximibeloppet. · 

Företagarens deltidspension är 372,60 e/mån. 

7.6 lntjäning av pension under tiden som deltidspensionerad 

Den som är deltidspensionerad tj änar in pension både för deltidsarbetet och för 
inkomstbortfallet som deltidspensionen grundar sig på. 

För deltidsarbetet tjänar man in pension enligt samma regler som gäller för 
annat arbete, d.v.s. 1,5 procent om året fram till början av det år då personen 
fyller 60 år och därefter 2,5 procent. 

..i 
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För tiden som deltidspensionerad tjänar manin pension med 1,5 procent om året 
av det inkomstbortfall enligt vilket deltidspensionen för första gången 
fastställdes. När pensionen berälmas indexjusteras inkomstbortfallet till att 
motsvara nivån vid pensionsfallstidpunkten. Pensionsdelar som tjänats in under 
tiden med deltidspension läggs till pensionen som beviljas senare. 

7. 7 Pension som beviljas efter deltidspension 

Efter deltidspension börjar ålderspensionen från början av månaden efter 
personens 65-årsdag om personen då har upphört med deltidsarbetet. 
Ålderspensionen består då av tre delar: 

(1) den pension som personen tjänat in för heltidsarbetet före deltids-
pensionen, . 

(2) den intjänade pensionen för deltidsarbetet under tiden med deltidspen
s10n, 

3) den pension som intjänats på hasis av inkomstbortfallet (1,5 procent 
omåret). 

Om personen fortsatter med sitt deltidsarbete efter 65 års ålder ändras 
pensionens namn tili ålderspension men beloppet ändras inte. När personen 
upphör med arbete och söker ålderspension, beräknas en uppskovsförhöjning 
tilt pensionen. Förhöjningen räknas på skillnaden mellan den fram till 65 års 
ålder intjänade pens:ionen efter samordning och den ålderspension som betalats 
tili beloppet av deltidspensionen. Uppskovsförböjningen bevi1jas endast till den 
del med vil.ken ålderspensioneo. överstiger de1tidspensionen. Den på detta sätt 
heräknade. pensionen .räknas upp med APL-index tili nivån för det år då den 
uppskjutna pensionen börjar. 

0m deltidspensionstagaren beviljas invalidpension, arbetsl5-shetspension eUer 
fönnånstagama beviljas familj epe-nsion; tjänas pension in för tiden med 
deltidspension fram tili pensionsfallet för denna andra pension. Den pension 
som beviljas efter deltidspensionen bestär på samma sitt som ålderspensionen 
av den pension som tjänats in ffi.re deltidspensionen, de pensionsdelar som 
tjänats in under tiden med deltidspension och eventuella pensions.delar tör 
återst.ående tid. Den återståend tiden ansluts både till deltidsatbetet och tiden 
me-0 deltidspension (mkomstbortfallet i fråga om deltidspensioner som börjat 
1.1.1994 eller s,enare och efter vilka invalidpension eller arbetslöshetspension 
beviljas 1.4.1998 eUer senare (A 11/98). Tidigare anslöts återstående tid endast 
till deltidsarbetet. 

Samordningen görs på normalt sätt när ålderspension eller annan pension som 
beviljas efter deltidspensionen börjar. Tilläggsexempel 11.8 visar en situation 
där ålderspensionen börjar efter sänkt pensionsålder. 
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Bild 7.1 lntjäning av pension efter deltidspensionen 

Deltidspension 1 Aterstående tid 
1 Heltidsarbete 

1,5% 0,8% 
1,5% 1 

Deltidsarbete 1 Återstående tid 
1,5% 12,5% 0,8% 

56år 60 år arb.ofönn. 65år 

Om personens deltidspension har börjat före 1994 höjs hans lön för 
deltidsarbetet med en koefficient som beror på födelseåret från följande tabell, 
när han börjar fä ålderspension eller invalidpension. I detta fall tjänar personen 
in pension endast på hasis av deltidsarbetet, inte deltidspensionen. I praktiken 
gäller detta längre endast för FöPL och LFöPL år 2002. 

Tabell 7.1 

APL och KAPL FöPL och LFöPL Höiningskoeff. 
1924 eller tidigare 1932 eller tidigare 1,6 
1925 1933 1,5 
1926 1934 1,4 
1927 1935 1,3 
1928 1936 1,2 
1929 1937 1 1 

Exempel 7 .6 lnvalidpension efter deltidspension 

Arbetstagaren är född 26.7.1943. Han har haft en APL--anställning på 
heltid 25.2. 1992-30.7.2001 och gått i deUidspension 1.8.2001. Den 
pensionsgrundande lönen för deltidsarbetet är 760 e/mån och 
inkomstbortfallet 500 e/mån. Den intjänade APL-pensionen från 
heltidsanställningar som upphört tidigare är 605 e/mån. Arbetstagaren 
börjar få invalidpension 1.12.2002. Beloppen är uppräknade med APL
index för år 2002. 

Deltidsarbete 

1.8.2001-30.11.2002 ( 1,5 % ) ~ x 760 = 15,20 e/mån 
800 



116 DEL TIDSPENSION ....................................................................................... 

Tiden som deltidspensionerad 

1.8.2001-30.11.2002 (1,5 %) ~ x 500 = 10 e/mån 
800 

Pension för återstående tid för deltidsarbetet 1.12.2002-26. 7 .2008 

7 + 26130 
x 760 + ~ x 760 = 36 38 e/mån 

1000 1500 ' 

Pension för återstående tid för perioden med deltidspension 1. 12.2002-
26. 7 .2008 

7 + 26130 
x 500 + ~ x 500 = 23 93 e/mån 

1000 1500 ' 
' 

lnvalidpensionen är sammanlagt 605 + 15,20 + 10 + 36,38 + 23,93 = 
690,51 e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 1 500 ( den högsta pensionsgrundande 
lönen enligt APL) = 900 e/mån. Samordningen inverkar inte på 
pensionen. 

Exempel 7. 7 Ålderspension efter deltidspension 

Arbetstagaren är född 18.10.1941. Han har haft en APL-anställning på 
heltid 1.5.1997-30.6.1998 och gått i deltidspension 1.7.1998. Den 
pensionsgrundande lönen för deltidsarbetet är 766 e/mån och 
inkomstbortfallet 766 e/mån. Den intjänade APL-grundpensionen från 
heltidsanställningar som upphört tidigare är 458 e/mån och 
tilläggspensionen 128 e/mån. Arbetstagaren börjar få ålderspension 
1.11.2006. Beloppen är uppräknade med APL-index för år 2006. 

Deltidsarbete 

(1,5 %) 1.7.1998-31.12.2000 

(2,5 %) 1.1.2001-18.10.2006 

Tiden som deltidspensionerad 

(1,5 %) 1.7.1998-18.10.2006 

Ålderspensionen är sammanlagt 

30 
x 766 = 28, 73 e/mån 

800 

69 + 18130 
x 766 = 111,07 e/mån 

480 

99 + 18130 
x 766 = 95,37 e/mån 

800 

458 + 28, 73 + 111,07 + 95,37 = 693, 17 e/mån. 
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Samordningsgränsen är 0,6 x 1 532 = 919,20 e/mån. Samordningen 
inverkar inte på pensionen. 

Ålderspensionen tillsammans med tilläggspensionen är 693, 17 + 128 = 
821, 17 e/mån. 
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8 FAMILJEPENSION 

Familjepension enligt arbetspensionslagarna kan med vissa förutsättningar 
betalas till förmånstagarna, d.v.s. make och barn, efter en avliden person 
(förmånslåtare) som omfattats av arbetspensionslagarna (A 11/90). De nuva
rande beräkningsreglerna trädde i kraft 1.7.1990. 

8.1 Förutsättningar för beviljande av familjepension 

Familjepension kan beviljas den efterlevande maken, förmånslåtarens tidigare 
make, den efterlevande parten i ett registrerat partnerskap och barnen. Familje
pensionen indelas i efterlevandepension och barnpension. 

8.1.1 Vem kan få efterlevandepension 

Rätten till efterlevandepension uppstår på grund av äktenskap. Både änkor och 
änklingar har rätt till pension. Rätt till efterlevandepension uppstår också på 
grund av registrerat partnerskap. Den efterlevande parten i ett registrerat 
partnerskap kan i princip få efterlevandepension på samma grunder som en 
efterlevande make, m.a.o. jämställs ett registrerat partnerskap med äktenskap. 
Personer som lever i ett registrerat partnerskap kan dock inte ha gemensamma 
barn, så rätten till efterlevandepension i ett registrerat partnerskap uppstår 
endast på hasis av punkt 2 nedan. (A 25/2001) 

Den efterlevande maken har rätt till efterlevandepension, om 

·(l ) den efterlevande maken och förmånslåtaren har eller har haft ett 
gemensamt barn ( eget eller adoptivbarn) och äktenskapet ingicks 
innan förmånslåtaren fyllt 65 år. 

(2) den efterlevande maken och förmånslåtaren inte har haft gemensamma 
barn, men 

• äktenskapet ingicks innan förmånslåtaren fyllt 65 år och den 
efterlevande maken 50 år och 

* äktenskapet varade i minst fem år och 
* den efterlevande maken har fyllt 50 år eller länge varit arbets

oförmögen. 

En tidigare make till förmånslåtaren kan ha rätt till en pension som bestäms på 
samma sätt som pensionen till efterlevande make om förmånslåtaren vid sin död 
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var skyldig att betala henne eller honom periodiskt underhållsbidrag på basis av 
ett lagakraftvunnet domstolsbeslut eller ett avtal fastställt av socialnämnden. 

8.1.2 Förutsättningarna för beviljande av barnpension 

Barnpension förutsätter att barnet vid förmånslåtarens död inte hade fyllt 18 år. 
Ett barn under 18 år har alltid rätt tili barnpension efter sina egna föräldrar. Ett 
adoptivbarn har rätt till barnpension efter sina adoptivföräldrar. 

Också den efterlevande makens barn eller adoptivbam kan ha rätt till 
bampension efter förmånslåtaren, om barnet vid förmånslåtarens död bodde i 
samma hushåll med förmånslåtaren och den efterlevande maken. Det samma 
gäller också barnet tili en part i ett registrerat partnerskap. 

Barnet har dock rätt tili barnpension efter högst två förmånslåtare samtidigt. 

8.2 Familjepensionens belopp 

Familjepensionen baserar sig på ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension före 
samordning som förmånslåtaren fick vid sitt frånfälle. Om förmånslåtaren hade 
arbetat över pensionsåldern, baseras familjepensionen på den uppskjutna 
ålderspensionen. Om förmånslåtaren fick förtida ålderspension, baseras familje
pensionen på den förtida ålderspensionen. 

Om förmånslåtaren fick delinvalidpension vid sitt frånfålle, ändras pensionen 
till full pension när familjepensionen beräknas. Om förmånslåtaren vid sitt 
frånfälle fick sådan arbetslöshetspension där en vilande pensionsdel för 
återstående tid ingick, beräknas familjepensionen på arbetslöshetspension till 
vilken pensionsdelen för återstående tid har fogats (A 37/99). 

' 

Om förmånslåtaren inte var pensionerad eller om han fick deltidspension, 
baseras familjepensionen på den fulla invalidpension som förmånslåtaren hade 
fått om han hade blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten för sin död. 
Familjepensionen kan vara högst lika stor som förmånslåtarens fulla pension 
(utan barntillägg). 

Det sammanlagda beloppet av efterlevande- och barnpensionerna före 
samordning utgör en andel av förmånslåtarens pension enligt följande tabell. 
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Tabell 8.1 

Antalet barn 0 1 2 11 3 4-
' Efterlevandepension 6/12 6/12 5/12 3/12 2/12 
Barnpensioner 1 - 4/12 7/12 9/12 10/12 
Sammanlagt 6/12 10/12 12/12 12/12 12/12 

8.2.1 Efterlevandepensionens belopp 

Om det utöver den efterlevande maken också finns bam som förmånstagare är 
den fulla efterlevandepensionen före samordning den andel av förmånslåtarens 
pension före samordning som framgår av tabell 8.1. 

Om den efterlevande maken ensam är förmånstagare, är den fulla efterlevande
pensionen hälften av förmånslåtarens pension. Då görs det emellertid en 
pensionsjämkning som kan minska efterlevandepensionens belopp. 

Pensionsjämkning 

I efterlevandepensionen görs en pensionsjämkning, vars syfte är att 
dimensionera den efterlevande makens utkomst så att den motsvarar den nivå 
den hade innan förmånslåtaren avled. När nivån fastställs beaktas den 
efterlevande makens egna arbetspensioner som inkomst som minskar efterle
vandepensionen. Också en motsvarande förmån från ett annat land kan beaktas 
som inkomst vid beräkningen av efterlevandepensionen. Man har även 
föreslagit att också motsvarande förmåner som betalas av internationella 
organisationer (t.ex. FN) kunde beaktas. 

Om den efterlevande maken redan är pensionerad, används den faktiska pension 
som den efterlevande maken fick när förmånslåtaren avled, med undantag av 
den privata sektorns tilläggspensioner, som den efterlevande makens arbetspen
sion vid pensionsjämkningen. 0m den efterlevande maken vid förmånslåtarens 
död fick delinvalidpension, betraktas dock full invalidpension som den 
efterlevande makens arbetspension. Den efterlevande makens egen arbetslös
hetspension beaktas i pensionsjämkningen till det belopp som den betalas ut, 
d.v.s. utan pensionsdel för återstående tid, om pensionsdelen för återstående tid 
har lämnats vilande. (LA 3/2000). 

Om den efterlevande maken inte är pensionerad eller om han eller hon far 
deltidspension, betraktas som hans eller hennes arbetspension den fulla 
invalidpension som han eller hon skulle fä, om han eller hon hade blivit 
arbetsoförmögen vid den tidpunkt då förmånslåtaren avled. Om man från 
utlandet inte erhåller uppgift om pensionen däri:från, kan man som den 
efterlevande makens kalkylmässiga pension betrakta den teoretiska pension som 
den efterlevande maken skulle ha beviljats om hans eller hennes försäkringspe-
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riod utomlands hade skett enligt den finska lagstiftningen. Om den kalkylmäs
siga arbetspensionen avvik.er betydligt från den efterlevande makens faktiska 
inkomstnivå, kan den efterlevande makens faktiska inkomster beaktas vid 
pensionsjämkningen (avvikande pensionsjämkning) (LA 13/2000). 

Efterlevandepensionen pensionsjämkas vid någon av följande tidpunkter: 

• 
* 

Det yngsta bamet fyller 18 år. 
I börj an av den sjunde kalendennånaden efter förmånslåtarens död, 
om den efterlevande maken är yngre än 65 år, inte har bam under 18 
år och inte ftr egen pepsion (den efterlevande mak.en får full efter
levandepension som omställningspension i sex måna:der}. 

* Genast när efterlevandepensionen börjar om den efterlevande· maken 
har fyllt 65 år eUer är pensionerad och det i.nte finns ·bam s.om är 
berättigade till barnpension .. 

Genom pensionsjämkningen minskar efterlevandepensionen från sitt fulla 
belopp (som i allmänhet är hälften av förmånslåtarens pension), om den 
efterlevande makens egna iunetspensioner överstiger den s.k. pensions
jämkningsgrunden. Pensionsjämkningsgrunden fastställs på hasis av det 
sarnmanlagda beloppet av förmånslåtarens alla arbetspensioner före samordning 
enligt följande: 

Tabell 8.2 

Pensionsjämknings- Villkor 
grund år 2002 
Ovre gräns 652,22 e/mån Om förmånslåtarens arbetspensioner var 
(45,09 ind. 142) 652,22 e/mån eller mera (index 2054 år 

2002} 
Förmånslåtarens Om förmånslåtarens arbetspensioner var 
arbetspension e/mån 310, 13-652,22 e/mån 
Nedre gräns 310, 13 Om förmånslåtarens arbetspensioner var 
e/mån {21,44 ind. 142) högst 310,13 e/mån (index 2054 år 2002) 

Pensionsjämkningsgrundens högre gränsbelopp, som år 2002 är 45,09 e/mån 
(på lagens indexnivå 142) sänks fram till år 2004 stegvis med 1,12 euro (ind. 
142) årligen till 42,89 euro (ind. 142). Efter år 2004 ändras den övre gränsen 
endast på grund av indexjusteringar. I bilaga 2 presenteras utvecklingen av 
pensionsjämkningsgrundens högre gränsbelopp fram till år 2004 enligt index 
142. 

Den pensionsjämkade efterlevandepensionen beräknas enligt följande formel: 
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Pensionsjämkad efterlevandepension = 

pension - 0,5 x Den överskjutande delen 

6 

12 
x Förmånslåtarens 

Den överskjutande delen = Efterlevande makens egen pension -
Pensionsjämkningsgrunden 

Pensionsjämkningnen kan göras på nytt endast om den efterlevande maken 
beviljas någon annan egen arbetspension än deltidspension. Då används samma 
pensionsjämkningsgrund som när pensionsjämkningen gjordes första gången. 

Bilaga 2 innehåller en tabell över efterlevandepensionens belopp vid olika 
inkomstkombinationer. 

Exempel 8.1 Efterlevandepension efter pensionsjämkning 

Arbetstagaren avlider år 2002. Hans arbetspension före samordning var 
1 000 e/mån. Den efterlevande makens ålderspension är 840 e/mån. 

Efterlevandepension = ~ x 1 000 e/mån = 500 e/mån. 
12 

Samordningen inverkar inte på efterlevandepensionen. Eftersom det inte 
finns barn under 18 år görs en pensionsjämkning. Pensionsjämk
ningsgrunden uppgår till den övre gränsen, 652,22 e. 

Den överskjutande delen = 840 - 652,22 = 187,78 e. 

Minskningen på grund av pensionsjämkningen är 0,5 x 187,78 = 93,89 
e. 

Efterlevandepensionen efter samordning och pensionsjämkning är 500 -
93,89 = 406, 11 e/mån. 

Pension tili tidigare make 

Pensionen per månad till förmånslåtarens tidigare make är lika stor som den 
andel av efterlevandepensionen som 60 procent av den tidigare makens månat
liga underhållsbidrag utgör av förmånslåtarens hela pension före samordning, 
d.v.s. 

0,6 x underhållsbidrag ~--------=---- x efterlevandepension. 
förmånslåtarens pension 
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Pensioner som betalas tili tidigare makar minskar den pension som betalas till 
den efterlevande maken. De kan uppgå till högst hälften av efterlevandepensio
nen. Pensionen till den tidigare maken kan vara högst lika stor som efter
levandepensionen, om det inte finns en efterlevande make som förmånstagare. 

Exempel 8.2 Pension till tidigare make 

Mannen har dömts att betala 170 e/mån i underhållsbidrag till sin 
tidigare hustru. Mannens arbetspension är 1 000 e/mån. Efterlevande 
pensionen före samordning är 500 e/mån. 

Sextio procent av underhållsbidraget till den tidigare hustrun är 102 e. 
Den tidigare hustruns pension före samordning och pensionsjämkning är 

102 
x 500 = 51 e/mån. 

1000 

8.2.2 Bampensionens belopp 

Barnpensionens sammanlagda belopp beräknas enligt tabell 8.1. På barnpensio
nens storlek inverkar endast antalet barn som är berättigade till familjepension. 
Barnpensionens samman)agda belopp fördelas jämnt mellan barnen och varje 
barn får sin andel separat. 

Föräldralösa barn 

Barn som förlorat sina båda föräldrar f°ar ett tillägg för föräldralösa, som uppgår 
till 2/12 av förmånslåtarens pension före samordning och det läggs till 
barnpensionens sammanlagda belopp. Barnpensionen inklusive tillägg för 
föräldralös kan dock inte bli större än förmånslåtarens pension. 

Exempel 8.3 Familjepension 

Modern i familjen dör. Förmånstagare är den äkta mannen och två barn. 
Om modern hade blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten för sin död hade 
hennes invalidpension varit 810 e/mån. Pensionerna före samordning är: 

Efterlevandepension = 
1
~ x 810 = 337,50 e/mån. 

Bampensioner = !_ x 810 = 472,50 e/mån. 
12 
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Vardera bamets egen andel före samordning är 236,25 e/mån. 1 
efterlevandepensionen görs ingen pensionsjämkning förrän familjens 
yngsta barn fyller 18 år. 

8.2.3 Familjepension som engångsbelopp 

Familjepension 1am betålas som engångsbelopp separat tili varje förm.ånstagare 
om dess belopp efter samordning eller peosion:sjämkmng är mindre än 
gransbeloppet for engångsbelopp, 12,15 e/mån enligt index för år 2002 (0,84 
euro enligt index 142). Eftersom familjepensionens belopp kan ändtas av olika 
orsaker, betalas den s,om engångsbel~pp forst när det sannolikt inte län_gre sker 
ändringar i den. Beräkningen av engångsb loppet fflrklaras mera ingående i 
cirkulär A 7/2000. 
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9 TOTALPENSION OCH SAMORDNING 

I Finland betalas arbetspensioner, som pensionstagarna tjänat in medan de 
arbetat, och folkpensioner, som baserar sig på bosättning i Finland. Både den 
privata och den offentliga sektom betalar arbetspensioner som grundpensioner 
och tilläggspensioner. En pensionstagare kan också få ersättning för arbetsskada 
ur en olycksfallsförsäkring som arbetsgivaren tecknat eller för trafikskada ur 
trafikförsäkringen. 

.vsikten med arbetspensionssystemet är att trygga en skälig inkomstnivå för 
arbetstagaren när han går i pension. En grundpensionsnivä. sotn uppgår till högst 
,60 procent av den högsta inkorusten under yrkes.banan anses räcka tili. Utöver 
grundpensionsskyddet bar en de] arbetsgivare ordnat tilläggspensionsskydd för 
sina arbetsta~e eller företagare ordnat tillaggspensionsskydd för sig själva, 
Tilläggspensionsarrangemang är möjliga enligt APL, FöPL och LFöPL. 

En pensionstagare kan få pension ur flera olika förmånssystem. För att det 
sammanlagda pensionsbeloppet inte skall bli oskäligt stort i förhållande till 
personens tidigare inkomstnivå, samordnas pensionema och ersättningarna från 
de olika systemen så att de inte överstiger 60 procent av inkomstnivån. (A 
23/93, A 46/95) 

9.1 Grundpensioner 

Vid samordning av grundpensionema beaktas följande grundpensioner: 

(1) pension enligt minimivillkoren i APL 
(2) KAPL-pension 
(3) KoPL-pension 
(4) SjPL-pension 
(5) pension enligt minimivillkoren i FöPL 
(6) pension enligt minimivillkoren i LFöPL, grundbeloppet av genera

tionsväxlingspensionen för lantbruksföretagare, grundbeloppet av av
trädelsestödet för lantbruksföretagare och grundbeloppet av avträdel
seersättningen för lantbruksföretagare. 

(7) pension enligt grundpensionsskyddet enligt lagen om pension för 
kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (KTAPL); som en 
sådan pension betraktas också pension enligt grundskyddet som 
beviljats familjevårdare eller förtroendevald 

(8) pension beräknad enligt grundskyddet enligt lagen om statens 
pensioner (StPL) 

(9) pension enligt grundskyddet som beviljats med stöd av Finlands 
Banks pensionsstagda 
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(10) pension enligt folkpensionsanstaltens pensionsreglemente eller pen
sionsstadga eller pension för medlem i folkpensionsanstaltens styrelse 
enligt grundskyddet 

(11) pension enligt grundskyddet som beviljats med stöd av pensionslagen 
för evangelisk-lutherska kyrkan (KyPL) 

(12) pension enligt grundskyddet som beviljats med stöd av lagen om 
ortodoxa kyrkosamfundet 

( 13) landskapspension från Ålands landskapsstyrelse. 

I samordningen kan man också beak:ta helt eller delvis förmåner som betalas 
från andra länder. Man har även föreslagit att också förmåner som betalas av 
intemationella organisationer (t.ex. FN) kunde beaktas. 

9.2 Primära förmåner 

En arbetstagare kan utöver sin arbetspension också ha rätt tili ersättning från 
olycksfallsförsäkringen, trafikförsäkringen, enligt lagen om olycksfall i militär
tjänst eller lagen om skada ådragen i militärtjänst (LITA-ersättningar). Ersätt
ningarna för inkomstbortfall enligt dessa förmånssystem är primära i 
förhållande tili arbetspensionerna, d.v.s. dessa ersättningar betalas tili sitt fulla 
belopp oberoende av hur stor arbetspensionen är. De primära förmånernas 
ersättningsnivå varierar enligt invaliditetsgraden och nivån kan överstiga 
beloppet för en full pension från arbetspensionssystemet. 

Om de primära förmånerna ensamma överstiger 60 procent av samordnings
grunden (se 9.4.1) betalas ingen arbetspension. 0m arbetspensionen och de 
primära förmånema tillsammans överstiger 60-procentsgränsen, minskas 
arbetspensionen så att pensionen och de primära förmånerna sammanlagt 
uppgår till högst 60 procent av samordningsgrunden. 

Vid samordningen av pensioner beaktas dock inte sådana primära förmåner som 
har betalats i minst tre år omedelbart före pensionsfallet. 0m förmånens belopp 
stiger i samband med pensionsfallet, beak:tas vid samordningen endast den del 
av förmånen som överstiger den förmån som betalades före pensionsfallet (se 
tilläggsexempel 11.5). Att pensionsslaget ändras är inte ett sådant nytt pensions
fall som skulle kräva en ny samordning, om inte förmånens belopp ändras. 

9.3 Folkpension 

Avsikten med folkpensionen är att trygga pensionstagaren en mlnlmiutkomst. 
Den betalas på hasis av bosättning i Finland. En person måste ha bott i Finland 
minst tre år efter 16 års ålder för att ha rätt tili folkpension. Enligt folkpen
sionslagen betalas ålderspension, invalidpension, individuell förtidspension och 
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arbetslöshetspension. Ålderspensionen kan tas ut i förtid eller slgutas upp. Fa
miljepension betalas enligt familjepensionslagen. Folkpensionssystemet betalar 
inte delinvalidpension eller deltidspension. 

Folkpensionen bestäms enligt arbetspensionens belopp. 0m arbetspensionen är 
tillräckligt hög betalas ingen folkpension alls. Om personen har bott annanstans 
än i Finland, är folkpensionens belopp beroende av hur länge han bott i Finland. 
Enligt folkpensionslagen betalas också olika tillägg, såsom bostadsbidrag, 
fronttillägg, extra fronttillägg, vårdbidrag och barntillägg (A 2/2002) 

Rätten till pension uppkommer i allmänhet samtidigt enligt arbetspensionsla
garna och folkpensionslagen. 

9.4 Samordning av grundpension 

Genom samordningen begränsas arbetspensionen enligt grundskyddet till 
samordningsgränsen. Samordningsgränsen är 60 procent av samordningsgrun
den (se 9.4.1). Från grundpensionen avdras den del som överstiger samord
ningsgränsen (den överskjutande delen). Om personen får arbetspension också 
från den offentliga sektorn, minskar arbetspensionen från den privata sektom i 
den proportion som den utgör av de sammanlagda pensionema före samord
ningen (se tilläggsexempel 11.4). Samordningsgränsen för delinvalidpension är 
30 procent av samordningsgrunden. 

När man gör en beräkning enligt FöPL och LFöPL om rätt att inte teckna 
försäkring, beaktas också tilläggspensionerna vid samordningen (A 31/2001 ). 

9.4.1 Samordningsgrund 

Samordningsgrunden är den högsta pensionsgrundande lönen för pension enligt 
grundskyddet i en anställning eller den högsta pensionsgrundande arbets
inkomsten av företagarverksamhet, där den pensionsgrundande tiden är minst 
ett år. Aterstående tid tas med då denna period på ett år beräknas. Om personen 
inte har haft en enda anställning eller företagarperiod som pågått ett helt år, är 
samordningsgrunden den högsta pensionsgrundande lönen som personen haft i 
en anställning eller under en företagarperiod som varat minst en månad. I KAPL 
och KoPL har anställningens längd ingen betydelse. 

Om anställningar eller företagarperioder pågått samtidigt i minst ett år, räknas 
de pensionsgrundande lönema och arbetsinkomsterna ihop när samordnings
grunden fastställs. En anställning som avbrutits automatiskt behandlas som en 
anställning utan avbrytande när tiden med samtidigt arbete och samordnings
grunden utreds. KAPL- och KoPL-löner kan räknas ihop med pensionsgrun
dande löner enligt andra lagar, om de andra anställningama eller företagarperio-

....1.. 
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derna har pågått samtidigt med KAPL/KoPL-arbetet under hela kalenderåret 
och KAPL-lönerna under året uppgår tili minst det högre gränsbeloppet. Det är 
tillräckligt om KoPL-lönerna uppgår till minst det lägre gränsbeloppet. 

Samordningsgrunden kan vara den högsta 

( 1) pensionsgrundande lönen eller utjämningslönen i en APL-anställning 
(2) årslönen eller medellönen enligt KAPL 
(3) årslönen enligt KoPL 
(4) pensionsgrundande lönen enligt SjPL 
(5) pensionsgrundande arbetsinkomsten enligt FöPL 
( 6) pensionsgrundande arbetsinkomsten eller arbetsinkomsten för återstå-

ende tid enligt LFöPL 
(7) pensionsgrundande lönen enligt KTAPL 
(8) pensionsgrundande lönen enligt StPL 
(9) pensionsgrundande lönen enligt KyPL 
(10) pensionsgrundande lönen i ett anställningsförhållande till Finlands 

Bank, Folkpensionsanstalten, landskapet Åland och Ortodoxa kyrko
samfundet 

( 11) sammanlagda lönen eller arbetsinkomsten av två eller flera samtidiga 
anställningar eller företagarperioder som berättigar tili grundpension. 
Deltidspensionens inkomstbortfall räknas inte ihop med lönen för 
deltidsarbetet. 

(12) tio sjättedelar av en tidigare beviljad pension som läggs till den 
pensionsgrundande lönen eller arbetsinkomsten för en ny grundpen
sion, om personen omedelbart före det nya pensionsfallet fatt tidigare 
pension och under pensioneringen samtidigt arbetat i sammanlagt 
minst tre år. Om anställningar har varit sinsemellan samtidiga under 
minst ett år medan pensionen fortgår och anställningstiden är 
tillsammans med pensionen samtidigt tre år, tas de samtidiga lönerna 
och tio sjättedelar av pensionen med i samordningsgrunden. Samtidiga 
anställningstider beaktas endast en gång. 

Från en SjPL-anställning kan en pensionsgrundande lön som helt intjänats före 
23 års ålder tas som samordningsgrund om anställningen pågått minst 12 
månader. Enligt andra lagar berättigar arbete som i sin helhet utförs före 23 års 
ålder inte tili ålderspension, så av dessa anställningar kan då inte heller 
samordningsgrunden väljas. Endast när personen blir arbetsoförmögen före 23 
års ålder används som samordningsgrund den pensionsgrundande lönen för den 
anställning till vilken återstående tid ansluts. 

När anställningen har avbrutits automatiskt, kan som ett alternativ till samord
ningsgrund väljas endast en sådan pensionsgrundande lön som faktiskt används 
vid beräkningen av den slutliga pensionen. Om pensionen alltså beräknas på 
hasis av de pensionsgrundande lönema från avbrutna anställningsperioder kan 
den pensionsgrundande lönen från en fortgående anställning inte användas som 
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samordningsgrund. På motsvarande sätt, om den slutliga pensionen beräknas på 
hasis av den pensionsgrundande lönen från en fortgående anställning kan de 
pensionsgrundande lönerna från avbrutna anställningar inte användas som sam
ordningsgrund. 

9.4.2 Tidpunkten för samordningen 

Samordningen görs enligt den lagstiftning och den indexnivå som gäller när 
pensionen börjar. Ålderspensioner samordnas dock enligt den nivå som gäller 
den dagen då personen uppnår pensionsåldern. Detta gäller också för uppslgutna 
ålderspensioner. 

En ny samordning görs om det sker ändringar i förmånerna som pensionstaga
ren får. Den görs enligt nivån för förändringstidpunkten från början av månaden 
efter ändringen. Om ändringen sker den första dagen i månaden görs den nya 
samordningen från samma tidpunkt. 

9.4.3 Ny samordning av pensioner som beviljats före 1.1.1996 

I pensioner som beviljats före pensionsreformen år 1996 beaktades folkpensio
nen vid samordningen. Om man blir tvungen att göra en ny samordning av 
dessa pensioner som beviljats före år 1996 av en orsak som uppenbarats år 1996 
eller senare är samordningsgränsen 60 % av samordningsgrunden. 

Exempel 9.1 Samordning APL, StPL, OlyFL 

APL-pensionen före samordning är 600 e/mån fr.o.m. 1.6.2002, statens 
StPL-pension enligt grundskyddet 170 e/mån och olycksfallspensionen 
500 e/mån. Den högsta pensionsgrundande lönen i en anställning som 
pågått minst ett år är 1 400 e/mån. 

Samordningsgränsen = 0,6 x 1 400 = 840 e/mån. 

APL 
StPL 
OlyFL 
Pensionerna sammanlagt 

600 e/mån 
170 e/mån 
500 e/mån 

1 270 e/mån 

Den överskjutande delen = 1 270 - 840 = 430 e/mån. 

Olycksfalispensionen, som är en primär pensiqn, betalas till sitt fulla 
belopp, varvid den överskjutande delen i sin hethet dras av fr-ån 
arbetspensionerna. 
Den överskjutande delen som dras av från APL-pensionen: 
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600 
x 430 = 335,06 e/mån. 

600+170 

Den samordnade APL-pensionen som betalas til pensionstagaren 
fr.o.m. 1.6.2002 är 600 - 335,06 = 264,94 e/mån. 

StPL-pensionen samordnas enligt sina egna regler på Statskontoret. 

9.4.4 Samordningen av familjepensioner 

Det sarnmanlagda beloppet familjepensioner samordnas med andra familje
pensioner (grundpensioner, primära förmåner) som beviljas efter en fönnånslå
tare så att familjepensionen sammanlagt inte överstiger samordningsgränsen. 

Samordningsgränsen för familjepensioner beräknas på följande sätt: 

familjepension 
- --~ ----- x 0,6 x samordningsgrunden. 
förmånslåtarens pension 

Samordningsgrunden är densamma som för fönnånslåtarens egen pension. 

Vid beräkningen av samordningsgränsen för APL-, KAPL-, KoPL-, FöPL- och 
LFöPL-pensioner och som minskande på familjepensionen vid samordningen 
beaktas av familjepensioner enligt statens familjepensionslag och SjPL endast 
de förmånstagares familjepension som är fönnånstagare också enligt APL, 
KAPL, KoPL, FöPL eller LFöPL. 

Från samordningsgränsen avdras för varje barn under 18 år som är fönnånsta
gare barnpensionens grundbelopp enligt familjepensionslagen (FamPL) enligt 
nivån för föregående år. Avdragsbeloppet år 2002 är 48,10 e/mån. 

Om det utöver barnen finns en efterlevande make bland fönnånstagarna dras 
likaså basdelen för efterlevandepensionen enligt FamPL av från efterle
vandepensionen enligt nivån för föregående år. År 2002 är avdraget 81,74 
e/mån. Om det inte finns barn bland fönnånstagarna dras basdelen inte av från 
efterlevandepensionen. Basdelen dras aldrig av för en före detta make. 
A vdragen enligt FamPL kan högst vara de följande: 
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Tabell 9.1 

förmånstagare maximalt avdrag från 
samordninasarunden % 

1 barn 10,0 
2 barn 17,5 
3 barn 22,5 
4 eller flera barn 25,0 
Make och ett barn 25,0 
Make och 2 eller flera barn 30,0 

~ 

Exempel 9.2 Samordning av familjepension 

Förmånslåtaren avlider år 2002. Hans arbetspension är 1 000 e/mån 
och samordningsgrunden 1 600 e/mån. Förmånstagare är den efterle
vande maken och ett bam. 

Efterlevandepensionen före samordning är ~ x 1 000 = 500 e/mån. 
12 

Barnpensionen före samordning är __i_ x 1 000 = 333,33 e/mån. 
12 

Samordning: 

Familjepensionerna är sammanlagt 833,33 e/mån. Samordningsgränsen 
före avdragen enligt FamPL är 

-
83

-
3
-'
3
-
3 

x 0,6 x 1 600 = 800 e/mån. 
1000 

Efter avdragen enligt FamPL är samordningsgränsen 

800 - 81, 7 4 - 48, 10 = 670, 16 e/mån. Avdragen är mindre än 25 procent 
av samordningsgrunden. 

Den samordnade familjepensionen fördelas mellan förmånstagarna på 
följande sätt: 

Efterlevande maken 
500 

x 670, 16 = 402, 10 e/mån. 
833,33 

Barnet 333,33 x 670, 15 = 268,06 e/mån. 
833,33 
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9.5 Registrerade APL-tilläggspensioner 

Inom den privata sektom har arbetsgivaren möjlighet att ordna tilläggspensions
skydd utöver det lagstadgade grundpensionsskyddet enligt APL. Tilläggsskyd
det kan vara registrerat eller oregistrerat, m.a.o. fritt format. Nya tilläggs
pensionsförsäkringsavtal enligt det registrerade tilläggsskyddet har man inte 
längre kunnat göra sedan år 2001. 

Den registrerade tilläggspensionen är bunden till APL-index och arbetstagaren 
har fribrevsrätt till den när anställningen upphör. Registrerat APL-tilläggs
pensionsskydd fastställs för grupper, inte för enskilda personer. 

Registrerat tilläggspensionsskydd kan innebära bl.a. sänkt pensionsålder, en 
höjning av pensionens maximinivå till högst 66 %, en förkortning av den tid 
under vilken fullt grundpensionsskydd tjänas in, förmånligare villkor för 
erhållande av familjepension och en höjd ålder för upphörande av barnpension. 

Tilläggspensionsskydd kan också anslutas till FöPL och LFöPL. Villkoren för 
dessa försäkringar är annorlunda än villkoren för tilläggspensionsskydd enligt 
APL. 

Enligt en lag som trädde i kraft 1.12.1997 skall registrerade tilläggspensionsord
ningar vara lika för kvinnor och män. (A 46/97) 

9.5.1 Hur registrerade APL-tilläggspensioner beräknas 

Full ålders-, invalid- och arbetslöshetstilläggspension beräknas i regel så att 
tilläggspensionen och grundpensionen från samma anställning tillsammans 
utgör den i försäkringsvillkoren fastställda procentandelen (högst 66) av den 
pensionsgrundande lönen i anställningen. Den pensionsgrundande lönen kan 
vara antingen den pensionsgrundande lönen enligt den lag som trädde i kraft 
1.1.1996, såsom i fråga om grundpensionen, eller den pensionsgrundande lönen 
enligt den tidigare lagen, om lönen enligt den är högre. 

När maximinivån för hela pensionen fastställs beräknas grundpensionen för tid i 
arbete enligt intjäningsprocenten 1,5. För den tid som kvarstår till pensionsål
dem används antingen intjäningsprocenten för återstående tid eller intjänings
procenten 1,5 per år. Arbete som fortsätter efter uppnådd pensionsålder beaktas 
inte vid beräkningen av grundpensionen. Grund- och tilläggspensionerna 
beaktas omräknade så att de motsvarar pensionsåldern inom tilläggspensions
systemet. Om arbetstagaren tjänat in pension under en kortare tid än den under 
vilken full tilläggspension enligt försäkringsavtalet tjänas in, beräknas 
tilläggspensionens belopp i proportion till den tid som anställningen pågått. 
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Tilläggspensionen begränsas dock så att den tillsammans med pensionerna 
enligt APL, KAPL, KoPL och SjPL och andra pensionsförmåner som arbets
givaren uppger och eventuell folkpension är 60-66 % av den lön som begräns
ningen grundar sig på (den högsta APL-lönen ien anställning som pågått minst 
ett år eller den lön som ligger till grund för tilläggspensionen). När begräns
ningen görs kan man i tilläggspensionsordningar som var i kraft 31 .12.1995 
beakta eller inte beakta folkpensionen på 74,84 euro (445 mark). I försäkringar 
som har trätt i kraft efter 31.12.1995 beaktas folkpensionen inte. 

Tilläggspensionen samordnas endast med de primära förmånerna. Tilläggs
pensionens maximibelopp är då begränsningens procentandel av den lön som 
ligger till grund för begränsningen. De samordnade pensionema och primära 
förmånerna dras av från maximibeloppet. Genom samordningen minskas 
tilläggspensionen dock endast så mycket att förmånernas sammanJ;i.gda belopp 
förblir minst lika stort som det hade varit utan den primära förmånen. (A 50/95) 

9.6 Sänkt pensionsålder för grundpension 

Fribreven i Pensionsskyddscentralens register över anställningsförhållanden 
motsvarar 65 års ålder. 0m pensionsåldern i fribreven har varit sänkt har den 
intjänade pensionen räknats om eller normerats för registret så att den motsvarar 
pensionsåldern 65 år. 

Om arbetstagaren i sin sista anställning har sänkt pensionsålder och pensionen 
beviljas enligt villkoren för denna anställning, räknas fribrevspensionerna från 
de tidigare anställningarna i PSC:s register över anställningsförhållanden om till 
att motsvara den sänkta pensionsåldern i den sista anställningen på följande sätt: 

* 

* 

Om pensionsåldern är minst 60 år, minskas fribrevspensionerna enligt 
förtidsminskningsprocenten för varje månad med vilken pensionsål
dem understiger 65 år. 

Om pensionsåldem är lägre än 60 år minskas fribrevspensionerna först 
enligt förtidsminskningsprocenten fram till 60 års ålder. Sedan 
multipliceras fribrevspensionerna med de koefficienter i tabellen i 
bilaga 11 som motsvarar 60 års ålder och divideras med den 
koefficient i samma tabell som motsvarar pensionsåldern ( se 
tilläggsexempel 11.6). (A 6/2000) 

Pensionema samordnas nonnalt vid den sänkta pensionsåldem. Samordningen 
av den normeringshöjning som orsakas av omräkningen av pensionsåldern i 
ålderspensioner och förtida ålderspensioner där pensionsfallet inträffar 1.1.1996 
eller senare behandlas i cirkulären A 41/95 och A 23/96. 
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10 BERÄKNING AV PENSIONER INOM EU OCH EES 

EU-bestämmelserna (bestämmelserna om den sociala tryggheten i EES-avtalet 
som trädde i kraft 1.1.1994 och EU-avtalet som trädde i kraft 1.1.1995) skall 
tillämpas på de lagstadgade finska arbetspensionerna alltid när det är fråga om 
en person som också har arbetat i något annat EU- eller EES-land utöver 
Finland. EU-ländema utöver Finland är Sverige, Danmark, Belgien, Spanien, 
Nederländema, Irland, Storbritannien, ltalien, Österrike, Grekland, Luxemburg, 
Portugal, Frankrike och Tysk:land. EES-länderna är Norge, Island och 
Liechtenstein. I fortsättningen används förkortningen EU om EU- och EES
länderna. 

För de nordiska ländema gäller dessutom den nordiska konventionen om social 
trygghet som trädde i kraft 1.1.1994 och som tillämpas vid sidan av EU
bestämmelsema. 

Om en person har arbetat som anställd eller företagare också i något annat EU
land än Finland, beräknas pensionen på två sätt: 

(1) Som nationell pension 
a) helt enligt den finska arbetspensionslagstiftningen 
b) enligt förordning 1408/71, varvid man beaktar bestämmelsema om 
samordning i förordningen och överenskommelser om social trygghet 
(avtalsländer se bilaga 13). 

(2) Som pro rata-pension, som beräknas med hjälp av en teoretisk pension 
som om personen under hela sin yrkesbana hade arbetat i Finland. 

Den större av de beräknade pensionerna beviljas. (A 48/96) 

10.1 Nationell pension 

Den nationella pension enligt förordning 1408/71 som för jämförelsen beräknas 
enligt den nationella lagstiftningen avviker från pensionsberäkningen enligt de 
finska arbetspensionslagarna på följande sätt: 

• villkoret att personen skall ha bott i Finland i fem år :för att ha rätt till 
återstående tid kan uppfyllas genom boende- eller försäkringsperioder 
i andra EU-länder, 
arbetspensionerna samordnas mellan EU-länderna endast vad gäller 
återstående tid mellan de länder i vilkas pensioner återstående tid 
ingår, 
samordningen med primära LITA-förmåner kan göras endast delvis 
om också ett annat EU-land beaktar dem i den samordning som görs 
där. 
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* Vid tillämpningen a" dm nordiska konventionen om social trygghet 
avviker beräkningen av ei.en nationella pensionen från den rent 
nation.elia beräkningen så att, den finska pensionen för återståetide tid 
räknas med till en del, om det också i pensionen mm det andra 
nordisk:a landet ingår återstående tid enligt nationella stadganden eUer 
EU-bestämmelser. Andelen återstående tid beräknas så att hela den 
återstående tiden multipliceras med förhåUandet mellan de faktiska 
samma:n.1.agda försäkri:ngcsperiodema i Finland och de andra. nordiska 
länderna (Sverige·, Island och Norge har återstående tid) (se 
tilläggsexempel 11.7). 

I Sverige träder en refonn i kraft 1.1.2003 där invalidpensionen ändras tili 
sjukersättning, som inte baserar sig på försäkringsperioder. I denna sjukersätt
ning ingår inte återstående tid, och då kan fördelning av denna nya typ av 
pension inte längre göras. 

Enligt överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Tyskland 
fördelas den återstående tiden på samma sätt som i den nordiska konventionen, 
men endast om pensionsfallet inträffar innan personen har fyllt 60 år. 0m 
pensionsfallet inträffar efter att personen har fyllt 60 år görs ingen fördelning, 
eftersom den tyska pensionen då inte innehåller återstående tid (A 22/98). 

Finland har förhandlat med Österrike om en överenskommelse som ur finländsk 
synvinkel är likadan som den nordiska konventionen, men överenskommelsen 
har inte ännu trätt i kraft. Aterstående tid kan alltså inte ännu delas i den 
nationella pensionen mellan Finland och Österrike. Tills den nya överens
kommelsen träder i kraft kan pensionen från Österrike samordnas föf den tid 
som motsvarar den återstående tiden. 

1 O .2 T eoretisk pension 

Den teoretiska pensionen behövs för berälaringen av den s.k. pro rata
pensionen. Den teoretiska pensionen beräknas i övrlgt på samma sätt som d,en 
nation~lla pensLonen, förutom att också försäkringsperioderna från de övriga 
EU-ländemajämställs med försäkringsperioderna i Finland. Från de övriga EU
länderna beaktas de motsvai:ande försäkringsperioder som skulle berättiga till 
arbetspension om de hade försäkrats i Finland. Vid. beräkningen av förhållandet 
mellan den te-0r-etiska och pro rata-pensionen beaktas dock försäkringsperiop 
dema fortfarande landsvis som hela månader och med restdagama bortlämnade 
d.v.s. till denna del tillämpas inte dagtekniken. Samtidiga anställningstider 
beaktas endast en gång. Tider som berätt.igar tili arbetspensionstillägg beaktas 
'både som försäk:ringsperioder och via arbetspeosionstillägget. 

Aterstående tid ansluts till den teoretiska pensionen om personen bar rätt till 
återstående tid i den nationella pensionen. Den återstående tiden beaktas också 
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om pensionsfallet inträffar medan personen arbetar som anställd eller företagare 
i ett annat EU-land. För att ha rätt till återstående tid i Finland måste personen i 
ett sådant fall emellertid ha varit försäkrad i Finland i samman)agt roinst 12 
månader under de tio sista åren före pensionsfallsåret. Det finns ingen 
efterkarenstid i anslutning till arbete i andra EU-länder. 

Den återstående tiden ansluts till den anställning eller företagarperiod, till vilken 
den hade anslutits om personen hade blivit arbetsoförmögen när den sista 
anställningen eller företagarperioden som omfattades av den finska lagstift
ningen upphörde. 

Den högre intjäningsprocenten från och med början av det år då personen fyller 
60 år gäller också för arbete i de andra EU-länderna. 

Den teoretiska pensionen beräknas som en helhet för alla arbetspensionssystem 
i Finland. Den teoretiska pensionen beräknas så att fribreven multipliceras med 
förhållandet mellan den sammanlagda anställningstiden i EU-ländema och 
anställningstiden enligt de finska arbetspensionslagarna och till resultatet läggs 
pensionen för den eventuella återstående tiden och eventuell pensionsdel med 
högre intj äningsprocent. 

Den teoretiska pensionen uppgår högst till samordningsgränsen. Om 
samordningen inverkar på pensionen görs roinskningen i första hand från 
pensionsdelen för återstående tid, därefter från pensionsdelen med höjd 
intjäningsprocent och sist från fribrevet. 

Exempel 10.1 Teoretisk pension 

Arbetstagaren har arbetat i Finland och i ett annat EU-land, och han blir 
arbetsoförmögen vid 62 års ålder medan han arbetar i det andra landet. 
Hans APL-fribrevspension är 500 e/mån och den pensionsgrundande 
lönen 1 700 e/mån. Han har varit anställd enligt följande: 

APL 20 år EU 5 år Aterst. tid 3 år 
* 

arb.oförm. 

Eftersom arbetstagaren blev arbetsoförmögen medan han var anställd i 
ett annat EU-land och han har varit försäkrad i Finland i minst 12 
månader under de sista 10 åren, ansluts återstående tid till den 
teoretiska pensionen. Skillnaden mellan den höjda intjäningsprocenten 
och den normala intjäningsprocenten (1 %) läggs till för två år. 
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Den teoretiska pensionen är 

25 36 24 
- X 500 + -- X 1 700 + -- X 1 700 = 625 + 40 80 + 34 = 
20 1500 1200 ' 

699,80 e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 1 700 = 1 020 e/mån. Samordningen 
inverkar inte på den teoretiska pensionen. 

10.3 Pro rata-pension 

På hasis av den teoretiska pensionen beräknas den s.k. pro rata-pensionen. Den 
utgör samma proportioneHa andel av den teoretisb. pensionen som den 
pensions.grundande anställningstiden enligt de finsk.a pensionslagama utgör a 
den sammanlagda anställningstiden i de olika EU-länderna. Pro rata-pensfonens 
belopp består av de finska fn'brev-en och eventuella pro rata-andelar av den 
återstående tiden eller tiden med högre intjäningsprooent, om inte samordninge,n 
inver.lcar på den teoretiska pensionen (se 10.2). Pro ra.ta-pensionen samordnas 
inte. 

Exempel 10.2 Pro rata-pension 

Pro rata-pensionen i det föregående exemplet är 

20 
x 699,80 = 559,84 e/mån. 

25 

Exempel 10.3 EU-invalidpension 

Arbetstagaren är född 30.5.1949 och han blir arbetsoförmögen 1.6.2002 
medan han arbetar i Frankrike. 

APL-anställning 
Pensionsgrundande lön: 
lntjänad pension: 
EU-anställning: 
Aterstående tid: 

APL ,. 111' 

20 år 

1.6.1973-31.5.1993 = 20 år 
1 700 e/mån 
500 e/mån 
1.6.1993-31.5.2002 = 9 år 
1.6.2002-30.5.2014 = 12 år 

EU Aterst. tid 
"' 

9 år arb.oförm. 12 år 
• 
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Pensionen enligt den nationella lagstiftningen är 500 e/mån. Eftersom 
arbetstagaren inte har rätt till återstående tid i pensionen enligt nationell 
lagstiftning, inverkar inte heller en eventuell överenskommelse om social 
trygghet på pensionen. 

Teoretisk pension: 

Arbetstagaren har blivit arbetsoförmögen medan han har varit anställd i 
ett EU-land och han har varit försäkrad i Finland i minst 12 månader 
under de sista 1 0 åren. Därför skall pension för återstående tid beräknas 
för honom. Den återstående tiden ansluts till APL-anställningen som 
pågått i 20 år. 

29 
X 500 + ~ X 1 700 + ~ X 1 700 = 725 + 142,80 + 68 = 

20 1000 1500 

935,80 e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 1 700 = 1 020 e/mån. Samordningen 
inverkar inte på pensionen. 

Pro rata-pension: 

20 
x 935,80 = 645,38 e/mån. 

29 

Arbetspensionen beviljas enligt pro rata-pensionen, eftersom den är 
större än pensionen som beräknats enligt den nationella lagen. 

10.4 Familjepension 

Även efterlevandepensionen och barnpensionen beräknas på två sätt, enligt den 
nationella lagen och som pro rata-pension, och den större pensionen betalas. 
Den efterlevande maken och barnen kan få familjepension från de EU-länder 
där förmånslåtaren har arbetat. (A 20/95) 

10.4.1 Efterlevandepension 

Vid beräkning av efterlevandepensionen enligt den nationella lagen är 
förmånslåtarens pension vid fastställande av pensionsjämlmingsgrunden 
antingen summan av den nationella pensionen och den utländska pensionen 
eller den beräknade utländska pensionen eller den teoretiska pensionen, om 
ingen pensionsberäkning heller fås från utlandet. I samordningen tas alla 
förmånstagarnas pensioner med. I pensionsjämkningen av efterlevandepensio-
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nen heaktas den efterlevande makens egna pensioner eller intjänade pensionsrätt 
också från andra EU-länder. Som den efterlevande makens egen pension 
används samma helopp i pensionsjämkningen av håde den nationella och den 
teoretiska efterlevandepensionen. 

Den teoretiska efterlevandepensionen heräknas på hasis av förmånslåtarens 
teoretiska pension. I samordningen tas alla förmånstagarnas pensioner med. 
Pensionsjämkningen görs på den teoretiska samordnade efterlevandepensionen, 
på hasis av vilken pro rata-pensionen heräknas. 

10.4.2 Barnpension 

Enligt huvudregeln heräknas harnpensionen både som nationell pension och pro 
rata-pension på samma sätt som efterlevandepensionen om förmånslåtaren har 
dött 1.9.1999 eller senare. (A 20/99) 

Om emellertid formånslåtaren har arbetat i Belgien, Frankrike, Danmark. 
St-0rbritannien eller lrland, betalas bampensionen enligt de tidigare reglema i 
första h.and från hamets bosättning,sland till beloppet av den teoretiska 
pensionen. Om hamet bor i ett annat Iand än F.inland och har rätt tili 
barnpension i det land där han. bor kan Finland då betala skillnaden, om 
bamfönnånerna frän Finland är större. Skillnaden beräknas genom att mln de 
finska bantfönnånema: mmska barnf'ormånema från bosättningslandet 
(=tilläggsuthetalning). I Finland beaktas vid beriilmingen av tilläggsutbetal
ningen arbdspensionen enligt enbart natiooell lagstiftning, grundbeloppet för 
den a1hnänna bampensionen enligt FamPL och det genomsnittliga barnbidraget. 
(A 29/97) 

Exempel 10.4 EU-familjepension 

Vi antar att petsonen i föregående exempel som hade arbetat i Frankrike 
avlider 1.6.2002. Förmånstagare enligt den finska lagstiftningen är den 
efterlevande maken och ett barn, som bor i Frankrike i samma hushåll. 
Pensionsjämkning görs alltså inte. 

Efterlevandepension enligt den nationella lagstiftningen: 

När det bland förmånstagarna utöver den efterlevande maken finns ett 
bam, är efterlevandepensionen 6/12 av förmånslåtarens pension, 6/12 x 
500 = 250 e/mån. 

Samordningen påverkar inte beloppet ( också barnpensionen tas med i 
samordningen ) .. 
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Pro rata-efterlevandepension enligt EU-bestämmelserna: 

Förmånslåtarens teoretiska pension är 935,80 e/mån. 

Den efterlevande makens andel = 6/12 x 935,80 = 467,90 e/mån. 
Barnets andel = 4/12 x 935,80 = 311,93 e/mån. 

Efterlevande- och barnpensionen är sammanlagt 779,83 e/mån. 

Samordningsgräns: 

779 83 0 

------' - x 60 % x 1 700- 81,74-48, 10 = 720, 16 e/man. 
935,80 

Den teoretiska efterlevande- och barnpensionen efter samordningen är 
sammanlagt 720, 16 e/mån. 

Den efterlevande makens andel av den teoretiska pensionen: 

467
•
90 

x 720,16 = 432,10 e/mån 
779,83 

Pro rata-efterlevandepensionen: 

20 
x 432, 10 = 298 e/mån 

29 

Efterlevandepensionen som beviljas från Finland är 298 e/mån. 

Barnpensionen betalas från det land där barnet bor och den är lika stor 
som den teoretiska pensionen. Om barnet får lägre förmåner från 
Frankrike än de förmåner som beviljas från Finland, betalar Finland 
skillnaden mellan förmånerna. 
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11 TILLÄGGSEXEMPEL 

11.1 lndexjustering med två index 

Pensionstagarens pension som beviljas vid 64 års ålder samordnas på 
nytt när han år 2002 fyller 66 år. När pensionen började var samord
nlngsgrunden 2 000 e/mån enligt index 1903 för personer i förvärvsaktiv 
ålder år 2000. Ar 2001 då han fyller 65 år är index för personer i 
förvärvsaktiv ålder 1981 och index för personer i pensionsåtdem 1912. 
Samordningsgrunden år 2002 enligt index 1968 för personer 1 
pensionsåldern är 

1981 x 1968 x 2 ooo = 2 142,95 e/mån. 
1903 1912 

11.2 Utjämningslön 

Under kontrollperioden har arbetstagaren haft följande APL-anställ
ningar: 

APL-anställning A 
APL-anställning B 
APL-anställning C 

Pensionsgrundande lön ind. 2054 

15.1.2002-25.6.2002 
1.8.2001-5.12.2001 
1.3.1991-28.2.2001 

1 000 e/mån 
850 e/mån 

1 400 e/mån 

Arbetsoförmågan inträdde 26.6.2002. Efterkarenstiden förlängs av 
arbetslöshetsdagpenning för 50 dagar år 2001 och för 1 0 dagar år 2002. 

APL-anst. C 10 år APL-anst. B 4 mån APL-anst. A 5 mån 

27.4.00 27.4.01 26.6.2002 
1 år efterkarenstid pensionsfall 

'------- _____ J 

'---------- -V- _,,., -V--
kontrollperiod 

Vid beräkningen av utjämningslönen beaktas anställningarna A och B i 
sin helhet. Anställningstiden från dem uppgår till 9 mån. Av anställning C 
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beaktas endast de tre månader som saknas från tolv månader och lönen 
för dem. 

Anställning A 
Anställning B 
Anställning C 
Sammanlagt 

5 X 1 000 = 
4 X 850 = 
3 X 1 400 = 

12 mån 

5 000 e 
3400e 
4200 e 

12 600 e 

Ut. ·· · I"' 12 600 = 1 050 e/ma· n. Jammngs on = 
12 

11.3 Pensionsgrundande lön för barnavårdstid 

Anställningstiden är 1. 7 .1988-31.3.1999, med barnavårdstid åren 
1995-1996. Arslönerna har uppräknats med index till nivån för det år 
då anställningen upphörde och ett avdrag för arbetstagares pensionsav
gift har gjorts. 

År Löner e/år Dg Löner e/mån 

1991 19 000 360 1 583,33 
1992 18 800 360 1 566,67 X 
1993 19 500 360 1 625,00 X 
1994 20200 360 1 683,33 
1995 14 300 360 1 191,67 
1996 6 700 360 558,33 
1997 20 200 360 1 683,33 
1998 22 000 360 1 833,33 

Först beräknas den pensionsgrundande lönen enligt huvudregeln. Då 
kommer åren 1992 och 1993 från tiden före år 1996 med bland beräk
ningsåren. 

1992 
1993 
1996 
1997 
1998 

18 800 
19 500 
6 700 

20 200 
22 000 
87 200 

360 
360 
360 
360 
360 

1800 

30 x 
87 200 = 1 453,33 e/mån 
1800 

0,5 x 1 453,33 = 726,67 e/mån 

1 566,67 
1 625,00 

558,33 
1 683,33 
1 833,33 



TILLÄGGSEXEMPEL 143 
..... ••:a •••• ,.•Ii • ~-,.• ·"'~ • ·• • · • • ·•• · . . ........... ~••· ..... ...... . ....... ·•• ·••·••·• .. • • ............................ .. 

Av de nya urvalsåren utelämnas år 1996, eftersom lönen det året är 
lägre än 50 % av genomsnittet under urvalsåren. Utöver de gamla åren 
kommer åren 1997 och 1998 med bland beräkningsåren. 

1:992 
1,993 
1997 
11998 

18 800 
19 500 
20 200 
22 000 
80 500 

360 
360 
360 
360 

1440 

80 500 = 1 677,08 e/mån 30 X 1440 

1 566,67 
1 625,00 
1 683,33 
1 833.33 

1 och med att barnavårdstiden utan lön utelämnas vid beräkningen av 
den pensionsgrundande lönen, kommer åren 1995 och 1996 inte med 
bland urvalsåren. Eftersom år 1995 då arbetstagaren varit hemma och 
skött barn faller bort, tas åren 1991-1994 med bland urvalsåren, och av 
dessa kommer åren 1991 och 1993 med bland beräkningsåren. 

1991 
1993 
1997 
1998 

19 000 
19 500 
20 200 
22 000 
80 700 

360 
360 
360 
360 

1440 

80 700 = 1 681,25 e/mån 30 X 1440 

1 583,33 
1 625,00 
1 683,33 
1 833,33, 

Den pensionsgrundande lönen beräknas så att barnavårdstiden inte 
beaktas, eftersom pensionen på det sättet blir större. 

' 
11.4 Samordning, arbetspension från både privata och offentliga 
sektorn 

Arbetstagaren är född 19.7.1944. lnvalidpensionen fr.o.m. 16.9.2002 på 
basis av arbetsoförmåga kommer från flera olika anställningar och 
företagarperioder som följer: 

APL-anställning A 1.9.1964-15.4.1971. Den pensionsgrundande lönen 
är 1 700 e/mån enligt index för år 2002. Den pensionsgrundande tiden 
är 
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1971 4 15 
1967 7 19 (23 år) 

3 år 8 mån 27 dg = 44 mån 

Pension: 
44 

x 1 700 = 93,50 e/mån 
800 

KAPL-arbete år 1988, varav KAPL-lönerna sammanlagt 11 000 e enligt 
index för år 2002. 

P . 11 000 13 75 / 0 ens,on: -- = , e man 
800 

Arbete som företagare enligt FöPL 1.1.1989-31.3.1990. Den pensions
grundande arbetsinkomsten är 1 300 e/mån enligt index för år 2002. 

Pensionsgrundande tid 

1990 3 30 
1989 1 1 

1 år 2 mån 30 dg = 15 mån 

Pension: ~ x 1 300 = 24,38 e/mån 
800 

APL-anställning B 17.4.1990-15.9.2002. Den pensionsgrundande lö
nen är 1 500 e/mån. 

Pensionsgrundande tid 

2002 9 15 2004 7 19 
1990 4 17 2002 9 16 

12 år4 mån 29 dg 1 år 10 mån 4 dg 

= 148 + 29/30 mån = 22 + 4/30 mån 

Pension för tiden i arbete: 

148 +29/30 
---- x 1 500 = 279,31 e/mån 

800 

2009 7 19 
2004 7 20 

5 år - mån -dg 

= 60 mån 
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Pensionen för återstående tid: 

22 + 4130 
x 1 500 = 33,20 e/mån 

1000 

~ x 1 500 = 60 e/mån. 
1500 

Pensionen för anställningen är 279,31 + 33,20 + 60 = 372,51 e/mån. 

APL- och KAPL- pensionerna är sammanlagt 93,50 + 13,75 + 372,51 = 
479,76 e/mån. 

Ar 1988 fick arbetstagaren inkomstrelaterad dagpenning för sammanlagt 
78 dagar, vilket innebär att han får arbetspensionstillägg för tre måna
der. 

Arbetspensionstillägget till pensionerna enligt APL och KAPL är 

3 -- - 0005988 
504 - 3 ' 

479,76 x 0,005988 = 2,87 e/mån. 

APL-, KAPL- och FöPL-pensionerna och arbetspensionstillägget är 
sammanlagt 479,76 + 24,38 + 2,87 = 507,01 e/mån. 

Samordning: 

Anställningstiden enligt KTAPL är 16.4.1971-8.5.1988. Den pensions
grundande lönen är 1 900 e/mån och den intjänade grundpensionen 650 
e/mån enligt index för år 2002. 

APL-, KAPL-, FöPL- och KTAPL-pensionerna är sammanlagt 
507,01 + 650 = 1 157,01 e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,60 x 1 900 = 1 140 e/mån. 

Den överskjutande delen = 1 157,01 - 1 140 = 17,01 e/mån. 

Den överskjutande delen som skall dras av från APL-, KAPL- och FöPL
pensionerna är 

507,01 x 17,01 = 7,45 e/mån. 
1157,01 
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Den samordnade invalidpensionen enligt APL, KAPL och FöPL, som 
betalas av en pensionsanstalt inom den privata sektorn, är 
507,01 - 7,45 = 499,56 e/mån. 

Kommunernas pensionsförsäkring samordnar KTAPL-pensionen. 

11.5 Samordning med primär förmån 

Arbetstagarens invalidpension enligt APL på basis av arbetsoförmåga 
fr.o.m. 30.4.2002 är 1 000 e/mån. Samordningsgrunden är den pen
sionsgrundande lönen i den sista anställningen, 2 000 e/mån. 

Ersättningen enligt trafikförsäkringslagen som började 1.12.1991 var 600 
e/mån t.o.m. 30.9.2001. Ersättningen höjde~ 1.10.2001 på grund av en 
ändring i invaliditetsgraden till 900 euro per månad. Alla belopp är 
uppräknade till indexnivån för APL-index år 2002. 

Ersättningen enligt trafikförsäkringslagen som skall samordnas är 
900 - 600 = 300 e/mån. 

Samordningsgränsen är 60 % x 2 000 e/mån = 1 200 e/mån. 

Den överskjutande delen som skall tas bort från APL-pensionen är 
1 300 - 1 200 = 100 e/mån. 

Den samordnade invalidpensionen är 1 000-100 = 900 e/mån. 

11.6 Registrerad APL-tilläggspension 

Arbetstagaren har varit anställd enligt APL från 1.2.1973 tili och med 
12.4.2000, då han fyller 60 år och uppnår pensionsåldern enligt en 
tilläggspensionsordning som ingår i anställningsvillkoren. Pensionsål
dern har varit oförändrad under hela anställningstiden. Den pensions
grundande lönen i anställningen är 3 000 e/mån. 

Pensionsgrundande tid för grundpensionen 1.2.1973-12.4.2000 är 326 
mån 12 dg. När man sätter målet för tilläggspensionen beräknas 
grundpensionen i övrigt enligt de normala reglerna men helt och hållet 
med en intjäningsprocent på 1,5. 

Grundpensionen i anställningen beräknad med intjäningsprocenten 1,5 
är 
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326 + 12130 
x 3 000 = 1 224 e/mån. 

800 

Arbetsgivaren har ordnat med en tiUäggspension som kompletterar APL
grundpensionen. E.nligt försäkrfngsavta let är det sammanlagda beloppet 
av grund- ooh til läg,gspensionen för .anställningen (den 'fulla maximi
pensionen) 60 % av den pensionsgrundande lönen för grundpensionen 
om den pensionsgrundande tiden år mfnst 30 år. Om den 
pensionsgrundande öden i anställningen är kortare än 30 år eller 360 
månader, beror maximlpensionen på hur lång tid den pensionsgnm
dande tiden är i förhållande till den tid som berättigar till full pension. 

Den målsatta tilläggspensionen: 

326 
x 0,60 x 3 000 - 1 224 = 406 e/mån. 

360 

Begränsning av tilläggspensionen: 

1 försäkringsavtalet har tilläggspensionens belopp begränsats så att den 
tillsammans med APL-grundpensionema kan uppgå till högst 60 % av 
den högsta pensionsgrundande lönen för APL-grundpension. 

Pensionen av anställningen beräknad enligt de normala intjäningsreg
lerna: 

Pensionsgrundande tid med intjäningsprocenten 1,5 är 1.2.1973-
31.12.1999, d.v.s. 323 mån. 

323 
x 3 000 = 1 211,25 e/mån 

800 . 

Pensionsgrundande tid med intjäningsprocenten 2,5 är 1.1-12.4.2000, 
d.v.s. 3 + 12/30 mån. 

3 + 12130 
x 3 000 = 21,25 e/mån 

480 

Pensionen sammanlagt: 1 211,25 + 21,25 = 1 232,50 e/mån. 

Den pensionsgrundande lönen från arbetstagarens tidigare APL
anställning 1.1.1968-31.1.1972 är 2 400 e/mån och grundpensionen 
147 e/mån enligt index för år 2000. Pensionen motsvarar en pensionsål
der på 65 år i anställningen. 
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Grundpensionen som motsvarar pensionsåldern på 65 år i den tidigare 
anställningen omräknas med förskottsminskningsprocenten att motsvara 
den sänkta pensionsåldern på 60 år i den sista anställningen. 

60 X 0,4 % = 24 % 

Avdrag = 0,24 x 147 = 35,28 e/mån 

147 - 35,28 = 111,72 e/mån 

Tilläggspensionen begränsas så att den tillsammans med grundpensio
nerna uppgår till högst 60 % av den högsta pensionsgrundande lönen. 

0,60 x 3 000 - 1 232,50 - 111, 72 = 455, 78 e/mån. 

Begränsningen inverkar inte på den målsatta tllläggspensionens belopp. 

Ålderspensionerna enligt grund- och tilläggspensionsskyddet är sam
manlagt 1 232,50 + 111, 72 + 406 = 1 750,22 e/mån. 

11. 7 EU/EES-pension 

Arbetstagaren är född 31.5.1947 och han har arbetat i Sverige och 
Finland. Han blir arbetsoförmögen 1.6.2002 medan han arbetar i 
Finland. 

APL-anställning 
Pensionsgrundande Iän 
lntjänad pension 
Anställning i Sverige 
EU-tid 

Sverige 

9 år 

= 20år 
= 1 700 e/mån 
= 510 e/mån 
= 9 år 
= 29år 

Finland 

20 år 

Aterst. tid 

10 år 

Nationell pension enligt överenskommelsen om social trygghet: 

20 60 20 60 
510 + (- X -- X 1 700 + - X -- X 1 700) 

29 1000 29 1500 

= 510 + 70,34 + 46,90 = 627,24 e/mån. 

Samordningsgränsen är 0,6 x 1 700 = 1 020 e/mån. Samordningen 
inverkar inte på pensionen. 
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Pro rata-pension: 

Teoretisk pension: 

29 60 60 
- x510+(-- x1700+ -- x1700) 
20 1000 1500 

= 739,50 + 102 + 68 = 909,50 e/mån. Samordningen inverkar inte. 

Pro rata-pension: 
20 

x 909,50 = 627,24 e/mån. 
29 

Pensionen beviljas som nationell pension enligt överenskommelsen om 
social trygghet = 627,24 e/mån (den nationella pensionen och pro rata
pensionen är lika stora). 

11.8 Deltidspension och sänkt pensionsålder 

Deltidsarbetet fortgår efter att den sänkta pensionsåldern (w60) uppnåtts 

Heltidsarbete A 
(w60) 

Deltidsarbete B 1 
(w60) 

Deltidsarbete B2 
(w65) 

·---~-~-----~---~ --------- *---------
58 år 60 år 

Tid med deltidspension C 
(w65) 

58 år 

62 år 

62 år 

Den pensionsgrundande lönen för heltidsarbetet är 1 700 e/mån och den 
intjänade pensionen fram till övergången till deltidspension 1 082 e/mån 
(w65). 

lnkomstbortfallet är 850 e/mån. 

Deltidspension vid 58 års ålder: 0,5 x (1 700 - 850) = 425 e/mån 

(Maximibeloppet är 0,75 x 1 082 = 811,50 e/mån.) 

Den pensionsgrundande lönen för deltidsarbetet och perioden med del
tidspension är 850 e/mån. 
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Pension B1 = 24/800 x 850 = 25,50 e/mån (w60) 
Pension B2 = 24/480 x 850 = 42,50 e/mån (w65) 
Pension C = 48/800 x 850 = 51,00 e/mån (w65) 

Ålderspension vid 62 års ålder: 

Pension för heltidsanställning A motsvarar 60 års ålder = 822,32 e/mån 
Pension för deltidsanställning B 1 = 25,50 e/mån 
Pension för deltidsanställning B2 motsvarar 60 års ålder = 32,30 e/mån 
Pension för deltidspensionering C motsvarar 60 år = 38, 76 e/mån 
Sammanlagt 918,88 e/mån 

Samordningsgränsen är 0,6 x 1 700 = 1 020 e/mån. Samordningen in
verkar inte. 

Ålderspensionen skjuts upp tili 62 års ålder genom att multiplicera 
pensionen med den koefficient som motsvarar pensionsåldern (w60) och 
produkten divideras med den koefficient som motsvarar pensioneringsål
dern (62) (bilaga 11 ). 

Ålderspensionen uppskjuten tili 62 års ålder är 1 035,31 e/mån. 
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APL-1 NDEXPOÄNGTAL 

År lndextal för personer i Avdragskoefficient 
förvärvsaktiv ålder pensionsålder 

1961-62 100 100 
1963 106 106 
1964 116 116 
1965 130 130 
1966 142 142 
1967 152 152 
1968 165 165 
1969 182 182 
1970 197 197 
1971 216 216 
1972 247 247 
1973 274 274 
1974 315 315 
1975 383 383 
1976 462 462 
1977 524 524 
(1.7.1977* 544 544) 
1978 573 573 
1979 608 608 
(1.7.1979* 628 628) 
1980 665 665 
(1.7.1980* 697 697) 
1981 745 745 
(1.7.1981* 780 780) 
1982 636 836 
(1.7.1982* 866 866) 
1983 915 915 
(1.7.1983* 952 952) 
1984 1006 1006 
(1 .7.1984* 1019 1019) 
1985 1088 1088 
1986 1165 1165 
1987 1225 1225 
1988 1291 1291 
1989 1387 1387 
1990 1481 1481 
1991 1595 1595 
1992 1682 1682 
1993 1688 1688 
1994 1688 1688 
1995 1712 1712 
1996 1760 1737 0,0343 
1997 1791 1754 0,045 
1998 1825 1783 0,047 
1999 1868 1812 0,047 
2000 1903 1838 0,047 
2001 1981 1912 0,045 
2·002 2054 1968 0.044 

.. Förhandsjustering av index (preliminärt index har använts när pensioner har beviljats och 
betalats) 
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BARNTILLÄGG I PROCENT 
APL, KAPL och KoPL FöPL och LFöPL 
arbetstagarens företagarens 
födelseår födelseår 
-1919 - 1927 
1920 1928 
1921 1929 
1922 1930 
1923 1931 
1924 1932 
1925 1933 
1926 1934 
1927 1935 
1928 1936 
1929 1937 
1930 1938 
1931 1939 
1932 1940 
1~3 1941 
1934 1942 
1935 1943 
1936 1944 
1937 1945 
1938 1946 
1939 - 1947 -

SjPL 
arbetstagarens 

födelseår 
- 1913 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925, 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 -

Barntillägg 
i procent 

för ett barn 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

EFTERLEVANDEPENSION EFTER PENSIONSJÄMKNING ÅR 
2002 

Efterlevande makens egen Förmånslåtarens pension 
/ . pension e man 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 3000 
200 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 
400 55 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 
600 0 100 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 
800 0 0 200 326 426 526 626 726 826 926 1426 

1000 0 ö 100 226 326 426 526 , 626 726 826 , 1326 
1200 1 0 0 0 126 226 326 426 526 626 726 1226 
1400 0 ö 0 26 126 226 326 426 526 626 1126 
1600 0 0 0 0 26 126 226 326 426 526 1026 
1800 1 0 0 0 0 0 26 126 226 326 426 926 
2000 0 0 0 0 0 0 26 126 226 ' 326 826 
3000 0 0 0 0- 0 0 å 0 0 0 326 
4000 0 ö ö 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

4000 
2000 
2000 
2000 
1926 
1826 
1726 
1626 
1526 
1426 
1326 
826 
326 

DEN ÖVRE GRÄNSEN FÖR PENSIONSJÄMKNINGSGRUNDEN FÖR 
EFTERLEVANDEPENSION 58,53 år 1990 index 142 

r 
2002 
2003 
2004 

ensions·ämknin s rund 
45,09 -
43,97 
42,89 
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FÖRMÅNER SOM BERÄTTIGAR TILL ARBETSPENSIONSTILLÄGG OCH 
SOM FÖRLÄNGER EFTERKARENSTIDEN och det maximala antalet da-
;iar per manaa ror v11Ka rormaner oetaras 

Max. Rätt till För-
dagar/ arbets- länger 
mån pens. efter-

tillägg karens-
, tiden 

ARBETSL0SHETSF0 RMANER 
Grunddagpenning (lagen om utkomstskydd för arbetslösa 1 22 - X 
602/84) 
lnkornstrelaterad arbefslöshetsdagpennlng {lagen om ut• 22 X X 
komstskvdd för artietslösa 602/84), även minskad och iämkad 
Arbetsmar1<nadsstöd (lagen om arbetsrnarknadsstöd 1542/93) 22 - X 

. max500 da 
Arbetslöshetsersättnin!l 22 - X 

. Arbetslöshetsunderstöd 22 X X - --
Anställning på högst 10 mån enlfgt lagen om forbättrande - X 
av sysse1sättntng.en för 55 år fyllda artetslösa, om före år 
2000 
UTBILDNINGSFORMANER 
Yrkesutblldnlngspenning (personllgt stöd för mvlUlg yrlcesut- 30 X X 
b~dning enBgt lagen om utblklnings- ocl'l- avgångsbfdragsfondeo 

, (537/90), sta1SIJär1S-temannalage~ (755/86). gruooskolelagen 
(4:76183) e!ler mrmnasielacen (477/8341) _ 
Avgång.sbidragets V1Jxenutblldningstillägg för fnvlnlg yrkes- 30 X X 
lnrlktad vuxenutbildn1ng: (PeBOnfigt siöd för mvilng yl'kesu~-
blldnlng enUgl lagen om ulMdrings, och aygångsb1dragsfonden 
(537/90), statstjänstemannalagen (re5186). grundskolelagen 
(476/83) auer cvmnasielatEn (477/834) ) _ 
A\fgångsbidragets vu~anutbildoingstilfägg för arbetsmark- - -
nadsutbildning (se ovan) _ 
lokomstrelaterat stöd för .arbetsmarknadsutblldning 22 X X 
(layen om arbetsmarknadspOlitisk vuxenutblldnfng 7631~0. lagen 
om stödiande JV lånQlklsarbets!ösas ftivilllQa studier 70911 ~7) 
BasstÖd för artetsmark-ii1ad;sutbildnrng. ( laaama ~ ovan) - X 
Förmåner enligt utbildningsförsäkringen: (L orn stödjande av 
arbetslösas frivilliga studier 1402/1997, L om stödjande av lång-
fidsarbetslösas friviUlaa &tudiE!f 70911997) --
-Qrundstöd 22 - X 
- inkomstrelaterat stöd 22 X X 
Vux.enutbildl"llnQsstöd (l om vuxenulbUdntngsstöd 1276/2000} 22 X -
Studieledlnhet (laoen om studieledlghet :273/79) - X 
REH'ABIUTERINGSFORMAN.E_R 
RehabiliterinQspenning (L om rehabiliteringspenning 611/91) 25 X X 
Ersättning för inkomstbortfall enligt rehabiliteringsbestäm- 30 X X 
melsema för trafikförsäkring (bl.a. trafikförsäkringslagen 
279/598) 
Ersättning för inkomstbortfall enligt rehabiliteringsbest. för 30 X X 
olvcksfallsförsäkringen (bl.a. lagen orn olycksfallsförs. 608/48) 

. Retiabiliteringsperu,lng enlicrt arbetsoensionslacama 30 1 X X 
Dagpenning enligt sjukförsäkringslagen eller motsvarande 25 - X 
ersättnina (siukförsäkrinoslaoen 364/63) 

1 

Efterkarenstiden förlängs också, om personen har haft ett bam under 3 år och därför under 
någon tid har fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller hemvårdsstöd. 
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BERÄKNINGEN AV DEN PENSIONSGRUNDANDE LÖNEN EN
LIGT APL 

1 Den pensionsgrundande lönen före 1966 

Den pensionsgrundande lönen bestäms enligt den regelbundna lönen, natura
fönnånerna bestäms enligt olycksfallsförsäkringstabellen. 

Lönerna under det år då anställningsförhållandet upphör och det föregående 
kalenderåret räknas ihop. Det sammanlagda beloppet divideras med antalet ar
betsdagar under perioden i fråga och kvoten multipliceras med 25. 

När den pensionsgrundande lönen fastställs räknas lönen under året innan an
ställningen upphör inte upp med index. Den pensionsgrundande lönen räknas 
upp till index för det år då pensionen beviljas. 

2 Den pensionsgrundande lönen år 1966 

Den pensionsgrundande lönen bestäms utgående från den lön som är underkas
tad förskottsinnehållning av skatt. Naturafönnåner behandlas på samma sätt 
som vid beskattningen. 

I övrigt beräknas den pensionsgrundande lönen på samma sätt som i fråga om 
anställningar som upphört före år 1966. 

3 Den pensionsgrundande lönen år 1967 

Den pensionsgrundande lönen bestäms utgående från den lön som är underkas
tad förskottsinnehållning av skatt (detsamma gäller naturaförmånerna). 

Den pensionsgrundande lönen beräknas utgående från lönerna under de tre sista 
kalenderåren. Först beräknas den månatliga lönen under varje kalenderår så att 
årslönen divideras med anställningstiden det året och kvoten multipliceras med 
30. Månadslönerna räknas upp med index för det år då anställningsförhållandet 
upphör. De två bästa månadslönerna väljs ut. Den pensionsgrundande lönen är 
den genomsnittliga månadslönen beräknad på hasis av två år. 

Om anställningstiden under det år då ett anställningsförhållande börjar inte når 
upp till sex månader, beaktas lönerna under det året inte vid beräkningen av den 
pensionsgrundande lönen, om det fortfarande blir kvar minst två kalenderår med 
lön. 

4 Den pensionsgrundande lönen fr.o.m. 1.1.1968 

Den pensionsgrundande lönen fastställs genom att av de högst fyra sista kalen
deråren, då anställningen fortgått, välja de två kalenderår, under vilka arbetsta-
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garens genomsnittliga indexjusterade månatliga lön är störst. Den pensions
grundande lönen är genomsnittet av lönen per månad under dessa två år. Om 
anställningen har fortgått under fl.era än två kalenderår, beaktas inte det kalen
derår, då anställningen började, om anställningen under det kalenderåret inte 
fortgick minst sex månader. 

5 Den pensionsgrundande lönen fr.o.m. 1.1.1979 

Den pensionsgrundande lönen beräknas utgående från lönerna under de fyra 
sista åren i ett anställningsförhållande, så att man beaktar de indexjusterade 
lönerna under de två år, som blir kvar när året med den högsta och året med den 
lägsta lönen lämnas bort. 0m anställningen har fortgått under fyra kalenderår så 
att den under det första året har pågått mer än sex månader, beräknas den pen
sionsgrundande lönen på basis av de två inkomstmässigt mellersta åren. Om 
anställningen däremot har fortgått under fyra kalenderår så att den under det 
första året har pågått mindre än sex månader, beaktas det första kalenderåret 
inte. Då beräknas den pensionsgrundande lönen så att det år då den genomsnitt
liga månatliga lönen är som lägst inte tas med. 

Om en anställning har fortgått under tre kalenderår så att den under det första 
året har pågått minst sex månader, utelämnas också det år då den genomsnittliga 
månatliga lönen varit som lägst. Om en anställning som fortgått under tre ka
lenderår inte har pågått i minst sex månader under det första året, bestäms den 
pensionsgrundande lönen utgående från lönema under de två övriga kalender
åren. 

Lagändringen 1.1.1979 trädde i kraft steg för steg. Ikraftträdelsestadgandet för
utsatte att den gamla bestämmelsen skulle tillämpas vid beräkning av den pen
sionsgrundande lönen, om det bästa kalenderåret som skulle beaktas inträffade 
innan lagen trädde i kraft. 

6 Den pensionsgrundande lönen fr.o.m. 1.1.1980 

Den pensionsgrundande lönen beräknas i övrigt på samma sätt som beskrivits i 
punkt 5, men de löner som en person fått efter 63 års ålder beaktas inte längre 
vid fastställandet av den pensionsgrundande lönen. 

7 Den pensionsgrundande lönen fr.o.m. 1.1.1994 

Pensionsfallsåret beaktas inte längre vid beräkningen av den pensionsgrundande 
lönen i anställningar som upphör i och med ett pensionsfall, om anställningen 
har fortgått i minst tre kalenderår inklusive pensionsfallsåret. Vid beräkning av 
ålderspension beaktas anställningstiden tills personen uppnår pensionsåldern. 
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Om en anställning upphör före pensionsfallet eller en anställning som upphör i 
och med ett pensionsfall har fortgått under högst två kalenderår, beräknas den 
pensionsgrundande lönen enligt punkt 5. 

8 Den pensionsgrundande lönen fr.o.m. 1.1.1996 

Den pensionsgrundande lönen beräknas i regel utgående från de indexjusterade 
lönerna under de högst tio sista kalenderåren före pensionsfallet eller före det år 
då anställningen upphör. Vid beräkningen av den pensionsgrundande lönen kan 
högst en tredjedel av dessa år lämnas bort, om inkomsterna under de åren är 
lägre än hälften av medeltalet för alla tio år. 

Vid beräkning av den pensionsgrundande lönen i en anställning som pågått 
under mera än tre kalenderår utelämnas det år, då anställningen upphört, eller 
pensionsfallsåret, om det inte är ett helt år. En anställning har pågått hela året 
om den upphör 30. eller 31.12. Även om det arbetsrättsliga anställningsförhål
landet fortsätter till slutet av året beaktas endast anställningstiden fram till den 
dag då arbetstagaren uppnår pensionsåldern. Det år då arbetstagaren uppnår 
pensionsåldern betraktas som ett helt arbetsår, om hans födelsedag är 30. eller 
31.12. 

I anställningar som pågått under tre eller färre kalenderår beaktas det år då an
ställningen upphört eller pensionsfallsåret även om det inte är ett helt år. 

Från de indexjusterade årslönerna fr.o.m. 1996 tas bort ett belopp som motsva
rar arbetstagares pensionsavgift. 

Detta sätt att räkna gäller anställningar som börjar 1996 eller senare. Under 
övergångsperioden gäller både de nya och de gamla beräkningsreglerna, om 
anställningen fortgick över 1.1.1996. 

De år före 1.1.1996 som tas med i beräkningen av den pensionsgrundande lönen 
(urvalsåren) väljs enligt de bestämmelser som gällde före år 1996. Från tiden 
före 1.1.1996 kan sålunda högst fyra urvalsår tas med, åren 1992-1995. Till 
dessa gamla urvalsår läggs anställningsåren efter 1995, ett år i sänder. Antalet 
urvalsår kan vara högst tio. 

Av urvalsåren före 1996 tas med som beräkningsår de två inkomstmässigt mel
lersta, som den pensionsgrundande lönen hade beräknats på enligt de gamla 
reglerna. Om urvalsåren före 1.1 .1996 är färre än fyra, välj s beräkningsåren 
bland dem enligt de tidigare reglerna. De två bästa av tre år, varje år av två eller 
ett år. 
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INKOMSTGRÄNSBELOPPEN ENLIGT KAPL OCH KoPL 

År APL-index 

1962 100 
1963 106 
1964 116 
1965 130 
1966 142 
1967 152 
1968 165 
1969 182 
1970 197 
1971 216 
1972 247 
1973 274 
1974 315 
1975 383 
1976 462 
1977 524 
1978 573 
1979 608 
1980 665 
1981 745 
1982 836 
1983 915 
1984 1006 
1985 1088 
1986 1165 
1987 1225 
1988 1291 
1989 1387 
1990 1481 
1991 1595 
1992 1682 
1993 1688 
1994 1688 
1995 1712 
1996 1760 
1997 1791 
1998 1825 
1999 1868 
2000 1903 
2001 1981 
2002 .2054 
* KoPL fr.o.m. 1.1.1998 
** KoPL fr.o.m. 1.1.1996 

Lägre gräns- lnkomst
belopp enligt gräns enl. 
KAPL KoPL 
33,64 e _ 90,82 e 

134,55 
35,66 
39,02 
43,73 
47,77 
51,13 
55,50 
61,22 
66,27 
72,66 
83,08 
92,17 

105,96 
128,83 
155,41 
176,26 
192,74 
204,52 
223,69 
250,60 
281,21 
307,78 
338,39 
365,98 
391,88 
412,06 
434,26 
466,55 
498,17 
536,52 
565,78 
567,80 
567,80 
575,88 
592,02 
602,45 
613,89 
628,35 
640,12 
666,36 
690,97 

745,12 
783,50 
825,71 
887,11 
947,23 

1020,14 
1075,79 
1079,62 
1079,62 
1094,97 
1125,68 
1145,50 

Högre gränsbelopp 
KAPL och KoPL ** 

134,55 e 
134,55 
142,62 
156,08 
174,92 
191,06 
204,52 
222,01 
244,88 
265,06 
290,63 
332,34 
368,67 
423,83 
515,33 
621,62 
705,04 
770,97 
818,07 
894,76 

1002,40 
1124,84 
1231,14 
1353,58 
1463,91 
1567,51 
1648,24 
1737,04 
1866,21 
1992,69 
2146,08 
2263,14 
2271,21 
2271,21 
2303,50 
2368,09 
2409,80 
2455,54 
2513,40 
2560,49 
2665,44 
2763,66 
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GRÄNSBELOPPEN FÖR ATT OMFATTAS AV APL, FöPL OCH LFöPL 

APL FöPL LFöPL 
Ar Index 

142 142 197/142 
1966 142 30,27 
1967 152 30,27 
1968 165 30,27 
1969 182 38,68 
1970 197 42,00 42,00 84,09 
1971 216 46,05 46,05 92,20 
1972 247 52,66 52,66 105,44 
1973 274 29,21 58,42 116,96 
1974 315 33,58 67,16 134,46 
1975 383 40,83 81,65 163,49 
1976 462 49,25 98,50 197,22 
1977 524 55,86 111,72 . 223,68 
1978 573 61,08 122,16 244,60 
1979 608 64,81 129,62 259,54 
1980 665 70,89 141,78 283,87 
1981 745 79,41 158,83 318,02 
1982 836 89,12 178,23 356,87 
1983 915 97,54 195,07 390,59 
1984 1006 107,24 214,47 429,43 
1985 1088 115,98 231,96 464,44 
1986 1165 124,19 248,37 497,31 
1987 1225 130,58 261, 17 522,92 
1988 1291 137,62 275,24 551,09 
1989 1387 147,85 295,70 592,07 
1990 1481 157,87 315,74 632,20 
1991 1595 170,02 340,05 680,86 
1992 1682 179,30 358,60 718,00 
1993 1688 179,94 359,88 720,56 
1994 1688 179,94 359,88 2159,25 
1995 1712 182,50 364,99 2189,95 
1996 1760 187,61 375,23 2251,35 
1997 1791 190,92 381,83 2291,00 
1998 1825 194,54 389,08 2334,50 
1999 1868 199,12 398,25 2389,50 
2000 1903 202,86 405,71 2434,27 
2001 1981 211, 17 5068,09 2534,05 
2002 2054 219,00 5255,93 2627196 

Fram till år 2002 användes mark. Gränsbeloppen i euro har fåtts genom att 
omvandla mark till euro ifrågavarande år. Fr.o.m. år 2002 tillämpas gränsbe-
loppen i lagen i euro justerade med index från lagens nivå. 
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13.3.2000 

Arbetslöshetspensionerna fr.o.m. år 2000 

ritt tlll ltentiende l!d lr lnte linsre en fl!rutsittnlng ll!r lU'bebli!shetspemlon 
1 nya pensloner bllr penslonen flir den ltentiende l!d alltld vllande eller pemlonen bevlljas som frlbrev 
gamla pensloner lnbegrlper ltentiende tid eller penslonen bevlljas som fribrev 

~dd 1938 eii:r ful;;,; 7 
arbetslös 1.1.1994 
arbetslös 1.1.1996 
arbetslös 1.1.2000 1 

1 
-inget krav på 5/15 år i fråga om yrkesbana,I 

- ev. återstående tid 1.5 %/år r - - - - - - 7 
1 - im~tApe~~loomed_~D-d.~~myg _~ - - f. 1939-1942 

.. JHS r.lla'läf-.:111 0. p1n;;1cn ltRJljl gacnutHJ!jil!ll f 

'I arbetslös 1.1.1994 arbetslös 1.1.1996 1 arbetsJös 1.1 .1996 arbetslös 1.1.2000 
arbelslös 1.1.2000 - yrkesbana på 5/15 år krävs 

, - inget krav på 5/15 år I fråga om yrkesbana,, 
- ev. återstående tid 1,5 %/år 

- ev. återstående tid med intjäningsprocent 
1 - pension efter lntyg över maximlM 1 1,2 och 0,8 %/år ' - arbelslöshetspension en!. f .1943 ~ 944 7 - kan få pension med 200-<lagarslntyg gamla regler 

• pensJonsfall o. pension enllgt gamla regler 

ia.rte1s 1.1.,,,,,.. i arbete 1.1.19!l6 arbetslös 1.1.2000 
i arbete 1.1.1996 arbetslös 1.1.2000 • yrkesbana på 5/15 år 
arbetsJös 1.1.2000 - yrkesbana på 5/15 år krävs - ev. återstående tid med 
- yrkesbana på 5/15 år krävs - ev. återstående tid med 1,2 o. 0,8 %/år 
- ev. återstående tid med inljäningsprocenl 1,2 och 0,8 %/år - pension efter inlyg över 

1,2 och 0,8 %/år - pension efter inlyg över maximitid maximitid 
- pension efter intyg över maxlmltid - pension enllgt gamla regler - pension enligt gamla 
- pensionsfall o. pension enligt gamla regler regler 

arbetslös 1.1.1994 arbetslös 1.1.1996 i arbete 1.1.2000 
arbelslös 1.1.1996 1 i arbele 1.1 .2000 - yrkesbana på 5/15 år 
i arbete 1.1 .2000 - yrkesbana på 5/15 år krävs - vilande pensionsdel för 

- inget krav på 5/15 år I fråga om yrkesbanan 1 -vilande penslonsdel för återst. tid återsL lid 0,8 %/år 
- vll.nd1 p1u~~del rtir å1e,n;t. lld 1,5 %/Jo- 1,5 %/år - pension efter intyg över 
- ka,, U ~$ion med 2004a~q~ 1 . pension efter intyg över maximitid maximitid 

1 • Ptlniå:iråfal cqiemton mBd n)lil 1~161 l -pensionsfall o. pension med nya - pensionsfall o. pension 
. regler med nya regler 

1 arbete 1.1.1994 ' . iarbete1.1 .1996 
arbetslös 1.1.1996 · i arbete 1.1.2000 
1 artiete 1.1.2000 - yrkesbana på 5/15 år krävs 
- yrkesbana på 5/15 år krävs - vilande pensionsdel för återst. tid 
- vilande penslonsdel för återst. tid 1,5 o/Jår 0,8%/år 
- pension efter intyg över maximitid - pension efter intyg över maxlmitid 
- pensionsfall o. pension med nya regler - pens.fall o. pension med nya regler 

arbetslös 1.1.1994 

1 i arbete 1.1 .1996 
i arbele 1.1.2000 1 

inget krav på 5/15 år i fråga om yrkesbanan 
'41.r<d• p,on$i0nsllei fo1 ·h!rst. ml O.S: '¼,1;111' 

1 - kö!lll f.! l)i:!Mion ml!d 21104a;ar1infyg 
-pensionsfaA o. pension med nya regler 

' 
i arbete 1.1 .1994 
i arbete 1.1.1996 
i arbete 1.1.2000 
- yrkesbana på 5/15 år krävs 
- vilande pensionsdel för ålerst. tid 0,8 %/år 
- pension efter intyg över maximitid 
- pensionsfall o. pension med nya regler 

lkraftträdanden 1994 - 2000 

1994 1996 2000 

f.1945 eller 
senare 

i arbete eller arbetslös 
1.1 .2000 
-yrkesbana på 5/15 år 
• vilande pensionsdel för 
återst. tld 0,8 %/år 

- pension efter intyg över 
maximitid 

- pensionsfall o. pension 
med nva reQ\er 

Som arbetslös 1.1 .2000 betraktades person som 

1 

1 

1 

Som arbetslös 1.1.1994 betraktades 
person som flck dagpennlng eller 

Arbetslös 1.1.1996 var person som flck 
dagpennlng eller var permltterad - hade rätt UI\ arbetslösh.dagpenning eller utbildningsstöd 

som på särskllda gnmder ansågs vara 
arbetslös 
- grunder för pension 

• ålderoch 
• lntyg över 200 eller 500 dagars 

arbetslöshet 

1.11.-95 1.1.-96 1.3.-96 

'4'M 

- inte fick dagpenning pga godtagbart skäl 
- hade en Mönkäre-anställnlng 1.1.2000 
Också de som hade fått arb.iösh.dagpenning för 100 
dagar år 1999 omfattades av de gamla reglema, även om 
de arbetade 1.1.2000. 
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SKILLNADER I PENSIONSBERÄKNINGEN ENLIGT StPL OCH 
APL 

Den reform som åren 1993-1995 genomfördes i StPL-pensionerna hade som 
ett mål att statens pensionslagstiftning och APL bättre skulle stämma överens. 
Pensionsförmånerna för nya statsanställda, som anställts år 1993 eller senare, 
följer APL. Anställda som är födda före 1940 far behålla de gamla pensions
förmånerna, den årliga intjäningsprocenten 2,2, maximipensionen 66 % och 
pensionsåldem 63 år. Yngre anställda har de gamla förmånerna kvar tili slutet 
av år 1994, varefter intjäningsprocenten följer APL. För anställda födda åren 
1940-1959 sjunker sedan pensionens maximinivå gradvis tili 60 procent me
dan pensionsåldem gradvis stiger till 65 år. För dem som är födda efter 1959 är 
maxirninivån 60 procent och pensionsåldem 65 år. lnom militärens pensionssy
stem är intjäningsprocenterna högre och de anställda kan gå i pension efter 25-
30 års tjänstgöring. 

Det finns dock fortfarande några skillnader mellan StPL och APL. Några exem
pel: 

Pensionsgrundande tid 
• I StPL finns ingen nedre åldersgräns för att en anställd skall omfattas av 

lagen. 

* 

• 

• 

• 

• 

Enligt StPL är också anställningstid efter 65 års ålder pensionsgrundande, 
om arbetet fortgår utan avbrott och har börjat innan den anställda fyllde 
65 år. 
Om en person far ålderspension enligt arbetspensionslagarna kan han inte 
tj äna in pension enligt StPL. 
APL och StPL förhåller sig olika till huruvida perioder utan lön som bör
jat före 1.1.1996 skall anses vara pensionsgrundande tid. 
Anställningen enligt StPL fortgår utan avbrott även om SI.PL
arbetsgivaren byts, om anställningarna följer direkt på varandra . 
För parallella StPL-anställningar tjänar den anställda in separata StPL
pensioner fram tili 31.12.1997. 
Före 1.1.1996 räckte det att personens sammanlagda StPL-löner uppnåd
de inkomstgränsen 15,14 euro (ind. 142). Åren 1996--1997 gällde kravet 
varje StPL-anställning för sig . 
För kortvarig statlig anställning beviljas pension enligt Lagen om ord
nande av pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar kor
tare tid än en månad om sådan pension tjänas in tili ett belopp av minst 
1,93 euro enligt index för år 2002 . 
Fr.o.m. 1.1.1998 beviljas en pension för samtidiga tjänster, uppdrag och 
arbeten förutsatt att åtminstone en av dem fortgår minst en månad. 
För att ge rätt till pension enligt StPL måste anställningen ha varit i kraft 
8.7.1961 och dessutom upphört först efter 30.6.1962. 



BILAGA 8 
~~~~~~~~~······~····~·····························~··········••t••················~··~~ 

* 

* 

Enligt StPL räknas också annan gammal anställningstid än statlig och 
också anställningar som slutat före 8.7.1961 som pensionsgrundande om 
personen på grund av senare anställning omfattas av StPL. 
Före år 1967 räknas tiden efter 21 års ålder som pensionsgrundande enligt 
StPL. 

Pensionens maximinivå 
* StPL-pensionen kan vara högst 60-66 procent av den högsta lönen i en 

StPL-anställning som pågått minst två år eller den högsta StPL-lönen, om 
personen inte har haft en anställning som varat två år. Efter att taket för 
den intjänade pensionen fastställts samordnas StPL-pensionen med övri-

* 
ga pensioner och förmåner. 
Samordningen av StPL-pension enligt tilläggsskyddet avviker från APL, 
om StPL-pensionen har intjänats med tilläggsprocent helt eller delvis. 

Beräkning av den pensionsgrundande lönen 
* Inom militärens pensionssystem tas beräkningssättet med tio urvalsår i 

bruk stegvis fram till år 2010. 

* 

* 
* 

"' 

Gränserna för justering av den pensionsgrundande lönen enligt prövning 
ändras i en annan takt än enligt APL på grund av skillnaden i utgångsni
vån (3%/7,5%). Fr.o.m. år 2001 är procenttalet 20, d.v.s. samma som i 
APL. 
StPL innehåller inga bestämmelser om utjämningslön. 
Enligt StPL görs inget automatiskt avbrytande om anställningen inte på
går minst ett år efter den normala tidpunkten för avbrytandet. Vid beräk
ning av lönen efter avbrytandet beaktas inte lönen under ofullständiga år. 
Ett tekniskt avbrytande kan göras också på grund av att ett arbetstidsar
rangemang ändras. 

Tillägg till pensionen 
"' Uppskovsförhöjning betalas inte enligt StPL. En anställd som utan av-

* 
* 

brott arbetar vidare över sin 65-årsdag och ännu inte får ålderspension 
tjänar fortfarande in pension för arbetet. 
Barntillägg betalas inte enligt StPL. 
Arbetspensionstillägg infördes i StPL från och med 1994 (arbetslöshets
tillägg betalades inte tidigare enligt StPL). 

Pensionsformerna 
• En anställd kan beviljas förtida ålderspension i åldem 58-60 år, dvs. 

fem år före StPL-pensionsåldem. 
• Pensionsåldrarna avviker från den privata sektoms pensionsålder. Pen

sionsåldrama enligt StPL har graderats med fyra månaders mellanrum i 
åldem 63-65 år. En del av dem som omfattas av StPL har en särskild 
pensionsålder på 55, 58 eller 60 år. Inom militärens pensionssystem kan 
man börja få ålderspension redan före 55 års ålder, förutsatt att man 
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tjänstgjort tillräckligt många år. Inom staten finns det också varierande 
avgångsåldrar, som samtidigt är respektive persons pensionsålder. 
För att en person skall omfattas av de gamla arbetslöshetsbestämmelserna 
behöver uppsägningen inte ha skett före 1.8.1999. 
Skillnaderna i fråga om deltidspe1;1Sion framgår av tabellen i bilaga 10. 



BILAGA 9 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 

SKILLNADER I PENSIONSBERÄKNINGEN ENLIGT KTAPL OCH 
APL 

Den reform som åren 1993-1995 genomfördes i KTAPL-pensionerna hade 
som ett mål att kommunernas pensionslagstiftning och APL bättre skulle stäm
ma överens. Gamla anställda som före 1995 fyllt 55 år (födda före 1.1.1940) får 
behålla de gamla pensionstörmånerna, den årJiga intjäningsp-rocenten 2,2. max
imJpensi.onen 6-6 % och pensionsåld.em 63 år eller personer som har rätt att välja 
pensionsålder den valda pensionsåldem, oom är fägre än 63 år. Anställda som 
fyllt 3.S år rore år 1995 (födda före år 1960) har en p-ensionsålder som ligger 
mellan 63 och 65 år och maximipensionen 60-66 %. De personer som haft ett 
fort-gående kommwialt anstiillningsförhållande när ändringen triidde i kraft och 
är födda efter 1939 bföehåller den tidigare intjäningsprocenten till slutet av å:r 
1994 och från 1995 äc procenten 1>5. De som valt en yrkesbaserad pensionsål
der som är lägre än 63 är har en pensionsål.der som ligger mellan den. 1ägre pen
sionsåldem och 65 år. För att skyddsbestämmelsema skall gälla :måste KTAPL
anställningen fortgå utan avbrott fram till pensionsfallet. 

Personer födda efter 1959 (utom de som valt en yrkesbaserad pensionsålder) 
och personer som anställts efter 1992 (och är födda efter 1939) har pensions
förmåner som följer APL. Det finns dock fortfarande några skillnader mellan 
KTAPL och APL. Några exempel: 

Pensionsgrundande tid 

* 
... 

* 

8' 

* 

Anställning hos varje kommun, kommunalförbund eller annat medlems
samfund utgör en separat anställning. 
Den anställda tjänar in pension separat för varje parallell KTAPL· 
anställning. 
Den anställda tjänar in pension också efter 65 års ålder, om arbetet fortgår 
och det har börjat innan han fyllde 65 år. 
KT APL och APL förhåller sig olika till huruvida perioder utan lön skall 
betraktas som pensionsgrundande tid. 
Fr.o.m. 1.1.1998 tjänar man in pension också för anställningar som är 
kortare än en månad eller där lönen inte når upp till gränsbeloppet. Pen
sionen beviljas dock inte, om den är mindre än 1,93 euro/månad. 

Pensionens maximinivå 
* För personer födda efter 1939 är intjäningsprocenten 1,5 % per år, men 

den ändras till 2 % per år från början av månaden efter att personen fyllt 
55 år. 

_,. 
Anställda som är födda före 1940 och vilkas anställning uppfyller slutka
renskraven har högre intjäningsprocent för återstående tid (1,4 % och 1,0 
%) än yngre anställda och nya anställda, som tjänar in pension i enlighet 
medAPL. 
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Beräkning av den pensionsgrundande lönen 
* När den pensionsgrundande lönen beräknas för gamla anställda som är 

födda efter 1939 tas endast år 1995 med från tiden före 1996, eftersom 
anställningen har avbrutits i slutet av 1994 för beräkning av pensionen 
och en ny anställning har börj at 1.1.1995. 

* 

* 

Enligt KTAPL görs inget automatiskt avbrytande, om anställningen inte 
pågår minst två hela kalenderår efter den normala tidpunkten för avbry
tandet. Vid beräkning av lönen efter avbrytandet beaktas inte lönen under 
ofullständiga år. 
KTAPL innehåller inga bestämmelser om utjämningslön. 
Det sista anställningsåret beaktas inte vid beräkningen av den pensions
grundande lönen, även om anställningen pågått hela kalenderåret. 
Ett tekniskt avbrytande kan göras också på grund av att ett arbetstidsar
rangemang ändras, om lönen samtidigt minskar med 25 %. 

Tiliägg tili pensionen 
~ Uppskovsförhöjning betalas inte enligt KTAPL. Den anställda tjänar in 

pension också efter 65 års ålder, om han arbetar vidare. 
Barntiliägg och arbetspensionstillägg betalas tili grundpensionen som 
enligtAPL. 

Pensionsformema 
• Anställda som är födda före 1940 har möjlighet att få förtida ålderspen~ 

sion vid 58 års ålder, om slutkarensvillkoren uppfylls. Annars är ålders
gränsen fem år före pensionsåldern. 

"' 

* 

* 

Andra anställda än de som är födda efter 1959 och de, som blivit anställ
da efter 1992 och är födda efter 1939, hari regel en annan pensionsålder 
än anställda inom den privata sektorn. 
För att en person skall omfattas av de gamla arbetslöshetspensions
bestämmelserna behöver uppsägningen inte ha skett före 1.8.1999. 
Åldersgränsen för individuell förtidspension förblir 58 år också för de 
personer födda 1944--1946 som har rätt att välja en yrkesbaserad pen-
sionsålder men som inte valt den. Åldersgränsen är 59 år för personer 
födda 1947 som inte gjort något vai. De som valt en yrkesbaserad pen-
sionsålder har inte rätt till någon flexibel pensionsform. 
Skillnadema i fråga om deltidspension framgår av tabellen i bilaga 10. 
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FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR BEVILJANDE AV DELTIDSPEN
SION ENLIGT DE OLIKA LAGARNA 

:Lag 'APt StPL KTAPL 
Ålder 56 56 56 ---

Arbete före Heltidsarbete i 12 Heltidsarbete i 3 år Heltidsarbete i 3 år 
pensionen månader under de under de sista 5 under de sista 5 

sista 18 månader- åren, 6 månader åren, 6 månader 
na, normal maxi- omedelbart före omedelbart före 
miarbetstid för hei- deltidspensionen deltidspensionen 
tidsarbetet eller 35 
t/vecka 

Yrkesbana Har tjänat in Heltidsarbete i 3 år Heltidsarbete i 3 år 
grundpension en- under de sista 5 under de sista 5 
ligt 8 § 4 mom. åren, 6 månader åren, 6 månader 
APL i minst 5 år omedelbart före omedelbart före 
under de föregå- deltidspensionen deltidspensionen 
ende 15 åren 

Pension Grundpension en- ' Grundpension en- Grundpension en-
som utgör ligt 8 § 4 mom. ligt 8 §4 mom. ligt 8 § 4 mom. 
hinder APL APL APL 
Aterstående Har rätt till återstå- Har rätt till återstå- Har rätt till återstå-
tid ende tid ende tid ende tid 
Förkortning 16-28 timmar i Awiker inte betyd• Awiker inte betyd-
av arbetsti- veckan kvar ligt från ändringen i ligt från ändringen i 
den lönen lönen 
lnkomst- 35-70 % av lönen 35-70 % av lönen 35-70 % av lönen 
bortfall för heltidsarbetet för heltidsarbetet för heltidsarbetet 

kvar ,kvar kvar -

Kontinuitet Deltidsarbete får Deltidsarbete får Deltidsarbete får 
i11te avbrytas för inte avbrytas för inte avbrytas för 
mer än 6 veckor mer än 6 veckor mer än 6 veckor 

Belopp 50 % av inkomst- 50 % av inkomst- 50 % av inkomst-
bortfallet bortfallet bortfallet 

Maximibe- 75 % av den intjä- 75 % av den intjä- 75 % av den intjä-
looo nade pensionen nade oensionen nade pensionen 
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KOEFFICIENTER FÖR SÄNKT PENSIONSÅLDER 

Koefficienter som motsvarar den sänkta pensionsåldem med en månads nog
grannhet uträknade enligt 1 § social- och hälsovårdsministeriets beslut nr 1340 
och 6 § villkoren och grunderna för fribrev motsvarande minimiskyddet enligt 
arbetspensionslagarna fr.o.m. 1.1.2000 

ÅI- Månader 
der 0 1 2 3 4 5 6 1 8[ 9 10 1·1 
-50 1,875 1,870 1,865 1,860 1,854 1,849 1,8441 1,839 1,834 1,829 1,823 1,818 

51 1,813 1,808 1,803 1,798 1,793 1,788 1,783 1,777 1,772 1,767 1,762 1,757 

52 1,752 1,747 1,742 1,737 1,732 1,727 1,723 1,718 1,713 1,708 1,70311,698 

53 1,693 1,688 1,684 1,679 1,674 1,669 1,665 1,660 1,655 1,650 1,64611,641 
' 1 

54 1,636 1,631 1,627 1,622 1,618 1,613 1,609 1,604 1,599 1,595 1,5901 1,586 

55 1,581 1,577 1,572 1,568 1,563 1,559 1,554 1,550 1,545 1,541 1,536 1,532 

56 1,527 1,523 1,518 1,514 1,509 1,505 1,501 1,496 1,492 1,487 1,483 1,478 

57 1,474 1,470 1,465 1,461 1,456 1,452 1,448 1,443 1,439 1,434 1,430 1,425 

58 1,421 1,417 1,412 1,408 1,404 1,399 1,395 1,391 1,386 1,382 1,378 1,373 

59 1,369 1,365 1,360 1,356 1,351 1,347 1,343 1,338 1,334 1,329 1,325 1,320 

60 1,316 1,310 1,303 1,297 1,290 1,284 1,277 1,271 1,264 1,258 1,251 1,245 

61 1,238 1,232 1,226 1,221 1,215 1,209 1,203 1,197 1,191 1,186 1,180 1,174 

62 1,168 1,163 1,158 1,153 1,147 1,142 1,137 1,132 1,127 1,122 1,116 1,111 

63 1,106 1,101 1,097 1,092 1,087 1,083 1,078 1,073 1,069 1,064 1,059 1,055 

64 1,050 1,046 1,042 1,038 1,033j 1,029 1,025 1,021 1,017 1,013 1,008 1,004 

65 1,000 
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GRÄNSERNA FÖR FÖRVÄRVSINKOMSTER UNDER TIDEN 
SOM PENSIONERAD 

Pensionsform lnkomstgräns 
. Alderspension inaa begränsningar 
Förtida åldersoension inoa beoränsninoar 
Full invalidpension högst 40 % av den pensionsgrundande 

lönen eller arbetsinkomsten 
Delinvalidpension högst 60 % av den pensionsgrundande 

lönen eller arbetsinkomsten 
lndividuell förtidspension * högst den nedre gränsen i APL, 15, 14 

1 e/mån ind.142 
* högst 60 % av den pensionsgrundande 
lönen eller arbetsinkomsten • delpension 
* över 60 % av den pensionsgrundande 
lönen eller arbetsinkomsten • den indivi-
duella förtidsoensionen lämnas vilande 

Arbetslöshetspension höast dubbelt den nedre gränsen i APL 
Deltidspension minst den nedre gränsen enligt pensionsla-

gen, d.v.s. 35 % av den pensionsgrundan-
de lönen, högst 70 % av den pensions-
grundande lönen, för företagare hälften av 
inkomsten för heltidsarbete 
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GÄLLANDE ÖVERENSKOMMELSER OM SOCIAL TRYGGHET 
1.1.2002 

lnom EU- och EES-länderna tillämpas i första hand EG-förordningarna 
om social trygghet, 1408/71 och 574/72. 

1. TYSKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN 

2. STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND 
- Ändring av överenskommelsen 

3. SCHWEIZ 

4. ÖSTERRIKE 
- Tilläggsöverenskommelse 

5. SPANIEN 

6.CANADA 
- Protokoll om ändring av överenskommelsen 

7. QUEBEC (avtalsreglering om social trygghet) 
-Ändring av avtalsregleringen 

8. LUXEMBURG 

9. GREKLAND 

10. FÖRENTA STATERNA 
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ce1opp I euro som mmsvarar maexpoanqtalet {2054) för 2002 
Lagrum Ursprungligt Index- År2002 Användningsändamål 

belopo i euro nivå 
APt 

1 § 1mom. 15,14 142 219 Minimigräns i APL 
4 c§4 mom. 30,28 142 437,99 lnk.gräns för arb.l.pens. 
8 d § 1 mom. 21,44 142 310, 13 Pens.jämkn.,nedre gräns 
8 d § 1 mom. 58,53 - 12 X 1, 12 142 652,22 Pens.jämkn.,övre gräns 

19 b § 5 mom. 0,84 142 12,15 Engångsbetalning 
19d §4 mom . 2,52 1006 5,15 Dröjsmålsförh. 

. mlnlmlotäns 
KAPL 

5 §2 mom. 33,64 100 690,97 Minimigräns i KAPL 
1 

5d §2mom. 134,55 100 2 763,66 Gräns för samtidiga arb. 
1 7§ 1 mom. 134,55 100 2 763,66 Gräns för återst. tid 

7§ 1 mom. 33,64 100 690,97 Gräns för återst. tid med 
LFöPL 

KoPL 
3§ 2 mom, 33,64 100 690,97 Minimigräns för KoPL 

4§ 134,55 100 2 763,66 Gräns för återstående tid 
FöPL 

1 § 3 mom. 363,36 142 5 255,93 Minimigräns för FöPL 
7 § 1 mom, 8409,40 197 87 679,73 Max. arbetsinkomst 

1'9q 5 mom. 3 363,76 197 35 071,89 Minimipension 
LFöPL 

1 § 3 mom. 181,68 142 2 627,96 Minimigräns för LFöPL 
8 b § 1 mom. 107,64 197 1 122,30 Basarbetsinkomst för 

1 43,73 197 455,95 jordbruksjord 
29,43 197 306,85 

1 9,25 197 96,44 
1,68 197 17,52 

1 

8 c§ 1 mom. 4,20 197 43,79 Basarbetsinkomst för 
2,10 197 21,90 skogsmark 

' 3,36 197 35,03 
1,68 197 17,52 
2,52 197 26,27 
1,26 197 13,14 

8f§ 1 mom. 2,02 197 21,06 Renägares 
4,04 197 42,12 arbetsinkomst 

10 § 1 mom. 1 765,97 197 18 412,70 Premienivåer 
2 775,10 197 28 934,29 

10§2mom. 88,30 197 920,65 lnkomstnivåer som 
988,95 197 10 311,18 påverkar försäkr.oremien 

LFöPF 
17 § 2 mom. 75,68 197 789,07 Bestämmer 

25,23 . 197 263,06 betalningsdagen 
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