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TILL LASAREN

Den hdr handboken for berdkning av arbetspensioner dr en omarbetad
upplaga av den handbok som senast kom ut 7996.I den nya upplagan har
tagits med de rindringar i berikningen av arbetspensioner som skett efter
1996, t.ex. de rindringar som orsakades av att korta anstillningar borlade
omfattas av arbetspensionsforsdkringen, dndringr i berdkningen av deltids-
pension och dndringar som beror pi att foretaganas pensionsgrundande
arbetsinkomst nu piverkas av obetalda pensionspremier. Ocksi i owigt har
texten gioru mera utforlig.

Handboken behandlar endast berdkningen av den pnva:ra sektoms ar-
betspensioner. Handboken dr avsedd som en ldrobok for dem som studerar
socialforsdkring och som en handbok for dem som behover grundkunska-
per i pensionsberikning. Den som dr i behov av mera djupgaende informa-
tion hittar de viktigaste kjllorna i kzillforteckningen.

Handboken har utarbetats av en arbetsgrupp som bestod av forskaren
Marjukka Hietaniemi, sekuonschef Anneli Ikkala och pensionsutrd.hnaren
M-io Mietn:nen pi Pensionsskyddscentralens planerings- och kalkylavdel-
ning. Pensionsutrdknarna Tlanna Orrberg och Arja Seppi pi, planerings-
och kaikylavdelningen har bistitt med att granska rd.kneexemplen. Dessut-
om har Mqu Helander, TaqaHarkonen, P.nttaKzoiia Seija Karta"rnen, Irma
Korteso!4 Liisa Kraft, Maija Mattila Seija Metsui}i" Helini Nieminen, Aila
Osal4 Anne Perdlehto-Virkkaia och Raili Walhsten bidragit med synpunk-
ter.

Ett varmt tack till alla arbetskamrater som bidraglt till att boken blivit
flirdig och till arbetspensionsanstalternas representanter for deras vdrdefulla
kommentarer.

Helsingfors 30.6.1998

Marjukka Hietaniemi
Anneli Ikkala
Mrrlo Mieth:nen
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INLEDNING

Det finska pensionssystemet bestir av ett arbetspensionssystem och ett
folkp ensionssystem. Arb etsp ensions systemet b etalar p ension er tjil dem som
har varit anstillda eller foretagare enligt arbetspensionslagarna. Folkpension
betalas till personer som bott i Finland beroende pi hur ldnge de har bott i
landet. Ndr pensionen rdknas ut samordnas pensionerna till en helhet.

Pension qiira, in for arbete bide inom den offendiga sektorn och inom
den privata sektom. Pensionerna inom den privata sektorn regleras genom
sex lagar:

x lagen om pension for arbetstagare (APL)
x lagen om pension for arbetstagare i kortvariga arbetsforhallanden

(KAPL)
* lagen om pension for konstndrer och sdrskilda grupper av arbetstaga-

re (KoPL)
* lagen om sjomanspensioner (S|PL)
x lagen om pension for fdretagare (FoPL) ochx lagen om pension for lantbruksforetagare (LFoPL)
Den offentliga sektorn har egna pensionslagar: staten (SIPL) och kom-

munerna (KTAPL), likasi Alands landskapsstyrelse, Finlands Bank, Folk-
pensionsanstzlten och bide den lutherska och den ortodoxa kyrkan. Berdk-
ningsprinciperna for den offendiga och den pivata sektorns pensioner skil-
jer sig nagot frhn varandra. Skillnaderna presenteras kort i en bilaga.

Handboken behandlar endast den privata sektorns arbetspensionslagar.
Den dr uppbyggd si att varje arbetspensionslag med tillhorande berdknings-
principer och pensionsformer presenteras i ett eget kapitel. Kapitlet om
APL redogor for drag som dr gemensarruna for de olika lagarna. I de senare
kapiden hdnvisas det till kapidet om APL i fr@ om de gemensamma dra-
gen. Familjepension och deltidspension tas emellertid,rpp sepaf,at eftersom
de i si hog grad awiker frin de andra pensionsfornema. Samordningen
presenteras i ett eget kapitel. Pensionsberdkningen inom EU/EES bildar
ocksi en sepa.rat helhet och ddrfor beaktas reglerna for den inte i de tidigare
kapitlen.
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1 APL.PENSION

1.1 Lagen om pension f6r arbetstagare (APL)

Lagen om pension for arbetsagare, APL, tridde i kraft 7.7.1.962, men
den tilliimpas pi ansrillrringsforhill"ndsn som vat i kmft di lagen gavs
8.7 .1961 eller senare. Lagen g:iller privaanstillda

* som har en lon (APL-lon) som itrninstone under den fiirsta hela
aostAllningsminaden uppgar till minst 90 mk i miaadeo enligt in-
dex742 fot ir 1966 (1756,69 mk/manad ar 1998)

x vilkas anstiillniflg har fortgitt minst en m4r'tad under tiden mellan
ingangen av det 6.r di atbetstagaren ftllde 14 ir och arbetstagarens
65-irsdag.

Lonen i en APL-an5 illning kan dock minska si an den undetstiger den
ovannimnda gdinsen. Om lonen i en anstdllning siunket efter den forsa
minaden och fo$lit ligte in gtinsen i APL i minst sex minader i folid, kan
arbetsgivaren civerfota 2p5tillningen att omfattas av KoPL.

En atbetstagare inom den pnvata sektorn omfattas i regel av APL. Fol-
jande uo.t^nt^g finns: Hushill forsdkrar sina anstillda enligt KoPL, iven om
villkoren ovan uppfrlls (se kap. 3). Arbetsagare inom bygg-, skogs- och
lantbnrksbranschen och i hamnarbete forsikras enligt KAPL, sjomCn enltgt
SjPL och konstniirer enligt KoPL (se kap. 2-a).

1.1.1 Berdkningsprinciper och pensionsformer

APl-pensionen riknas ut separat for varje 2lstillningsforhillande. Pen-
sionsbeloppet beror pi lonen och anstillningens kingd. De intfinade pen-
sionema tiknas ihop odt persotren gir i pension. Den all:rrjnna pensionsil-
dern dr 65 ir.

Full pension dr 60 oh av den pensionsgrundande lonen. Arbetsagaren
qina"r in peosion 7,5 oh om iret fi6r arbete (intiiiningskoefficieat 1/800 per
manad). Fran bo{an av det fu di arbetsagaren $rller 60 ar (dock forst ftin
och med ar 1994) tlaaar han in pension enJrgt 2,5 o/o per ir (intiiiningskoeffi-
cient 1/480 per minad).

APl-pensionsforrnerna iit ilderspensiotr, invalidpensioa, atbetsioshets-
pension, deltidspeasion och familiepension. Alderspensionea krn betalzrs ut
i f6ftid. Den kan ocksi skjutas upp. Invalidpension beelas ocksi i fonn av
individuell fotidspension och av rehabilitedngsstod, som beviljas pi viss
tid. Dessa invalidpensioner kan ocksi bealas som delpensioner. Familje-
pension fgtalas som eftedevandepeosioa och bampension, i vissa fall ocksi
som pension till fore detta make.
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1.2 Pensionsgrundandetid

Den pensionsgrundande tiden beriknas antingen med hjilp av den s.k.

dagtekniken eller den s.k. minadstekniken beroende pi nzir anstilLringen
har upphort. 6rr, 2ll5tillningen upphot 1.1.1998 eller senare beriknas den
pensionsgrundande tiden i 2lslillningen med en dags noggtannhet (dagtek-
niken). Om ansrillningen har upphot fore 1.1.1998 betiknas den pensions-
grundande tiden forst med en dags noggrannhet, men nir pensionen utrak-
nas avrundas tiden nedit till en hel minad (mi.nadstekniken). Pensionen for
iterstiende tid berdknas med en dags noggtannhet, om pensionsfdlet intrif-
far 7.1.7998 ellet senate (se A 45/97).

En kalendetminad anses alltid besti av 30 dagat fip5tillningat 5es1

borjat 2.1 och 2.5 anses ha borjat iust de dagana och inte i borjan av mina-
den. Anstillningstid fore 1.7.1962 halveras niit pensionen riknas ut. Nrit
den halverade tiden beriknas avrundas en eventuell halv d"g till en hel till
slut.

1.2.1 Anstdllningstid

Dea pensionsgrundande tiden dr i almanhet densarnma som den tid an-
stillningen .rzr r. For att berittiga till APl-pension miste en anstillrdflg
dock piga minst en minad. Anstillningstid innaa APL trddde i kraft
(1.7.1962) beaktas till hiilften, om anstillningelr var i kraft 8.7.1961. Endast
tiden efter att arbetsagaren fyllt 23 Lr berittgar till flldsl5psnsion. Anscill-
ningstid fore 23 fus ilder betittigar emellertid till invalidpension, om ar-
betsagaten blir arbetsoform<igen innan han $rllt 23 ilr. Som pensions-
grundande tid betakas di tiden ftin arbetsoformigans intrdde ftam till
pensionsildem, om arbetsagaren har ritt till pension for iterstiende tid (se

1.2.2).
EnLgt APL upphor anstiillningen i slutet av den dag for vilken arbetsta-

garen sist fick lon innan anstillrdngen upphorde eller innan sidan arbets-
oformiga som betittigar till pension intddde eller innan individuell fortids-
peosion borjade. Tid utan lcin i slutet av en anstilLring zir inte pensions-
grundande. Om arbetstagaren har vatit ledig utan lon och sedan itervint till
arbetet utan att ll6tiillningsforhillandet avbmtits, ir ledigheten utan lon
pensionsgnrnriande tid. Om iedigheten utan lon har pigatt mer in ett ir,
anses anstAlLlingen ha upphort den dag fcir vilken arbetstagaren sist har fitt
lon.

Vdrnpliktstid och tid efter 65 irs ilder iir inte pensionsgrundande (se A
16/e2).
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1.2.2 Aterstiende tid

Som pensionsgrundande tid betrakas i allrminhet ocksi tiden ftin pen-
sionsfdlet (t.ex. den tidpunkt di en person blir atbetsofonnogen) till den
allminna pensionsildem. Det kallas ilglstiende tid. Den iterstiende tiden
ansluts i alldinhet till den ris12 allstillningen. En pension i vilken den iter-
stiende tiden har riiknats med kallas heleffektiv pension. En pension i
vilken iterstiende tid inte har riiknats med kallas fribtevspension. Atersti-
ende tid k 

" i"gi i iavalidpension, arbetskishetspension och familiepension.

Exempel 1.1 Berdkning av den pensionsgrundande tiden

Arbetstagaren har varit anstalld under tiden 27.8.1 990 - 28.9.1998. Den
pensionsgrundande tiden dr

1998 ir 9 m6n 28 dg
1990 ir 8 min 27 do

861 1m6n 2dgt- 97!nAn
30

") Eftersom ocksa den dagen dA anstillningen bdrjade 6r pensions-
grundande tid, skall en dag ldiggas till.

Exempel 1.2 Den pensionsgrundande tiden, ndr anstdllningen har b6r-
jat fore 1.7.1962

Anstdllningen b6rjade 14.3.1962 och upph6rde 28.2.1998. Den pen-
sionsgrundande tiden ar

1962 Ar 6 mAn 30 dg
1962 ir 3 mAn 14 dq

3 min 17 dg

1998 Ar 2 min 30 dg
1962 Ar 7 min 1 dq

35 5r 7 min 30 dg

halverad 1 mAn 24 dg

Den pensionsgrundande tiden 6r sammanlagt

35 6r I min
l mAn

-dg
24 do

35 61 9 min 24 dg a29 4 mitn
30
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Exempel 1.3 Berdkning av den iterstiende tiden

Arbetstagaren dr f}dd 7.7.1940. Han har varit anstdlld under tiden
1.4.1974 - 30.1.1998. Han blir arbetsofdrmdgen 1.6.1998 (pensionsfal-
let). Den pensionsgrundande tiden dr

anstillningstid Sterst6ende tid

1998 61 1 min
1974 Ar 4 min

30 dg
1dq

2005 Ar 7 mAn 7
1998 Ar 6 mAn 1

dg
do

23 Ar 9 min 30 dg 7Ar lmAn 7dg

Pensionsgrundande tid sammanlagt

23 Ar 10 min
;

dg
do7Ar 1 man

30 Ar 11 mAn 7dq= 371 L mAn-30

En forutsdttning for att iterstiende tid kan ri.knas med i pensionen ir
for det forsta att arbetsagaren har bott i Finland rninst 5 ir fiire pen-
sionsfallet. Han kan ocksi ha bott eller atbetat i de ovriga EU- eller EES-
liinderna eller i andn l;inder med vilka Finlaod har ovetenskommelse om
social trygghet.

For det andrz f<inrtsitts att arbetstagaren hat vadt fiirciikmd i Finland
minst 72 mhlaiadet under pensionsfallsiret och de tio foregiende fuen. F<ir-
sikdngsperioder i an&a EU- eller EES-l:jndet eller an&a avtalsldnder kan
alltsi inte riknas till godo i ftiga om denna tolvminadersperiod. I forsdk-
ringspedoderna beakas ocksi 2llstillningstid fore 23 fus ilder. Kravetpl T2

minadets forsdkringspedod i Finlend giiller emellertid inte om pensionsfal-
iet har inudffat fore 7996. (A 46/95)

Dessutom ffu tiden mellan deo tidpunkt di anstdllningen upphcirde och
arbetsofonnigan inuidde vara hogst 360 &gx Denna s.k. efterkarenstid
fodiinp av (A33/93)

* dagat di petsonen fitt dagpenning enligt Iagen om u&omstskydd for
arbetskisa, antingen inkomstrelaterad eller grunddagpenning (dven
jiimkad eller partiell dagpenning), for hogst 500 dagar. Av dessa 500
dagar fhr hogst 180 vara sidana di personen har fitt arbetsmatknads-
stod.

* studieledighet (pensionsfallet 1.7.1981 eller senare)
* d"g* di personen fitt &gpenning enligt sjukforsdkdngslagen under

tre AE omedelbart fore arbetsoforrnigans intrdde (pensionsfallet
1.1.1989 ellet senare) fluridiska avdelringens meddelande LA 17 /97)
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* &g* di personen har fitt rehabiJiteringspenning med stod av atbets-
pensionslagama, lagen om rehabilitedngspenning eller sadgandena i
olycksfallsfo6ikdngen eller trafikforsdkdngen (pensionsfallet
1.1 0.1 991 ellet senate)

* dagar di personen fitt utbildningsstod enligt lagen om arbetskrafts-
politisk vuxenutbildning, inklusive bide dagar med grunddelen av
stodet och dagar med den inkomstrelatesde delen av stodet (pen-
sionsfallet 1.1.1994 eller senare)

* MW di personen fitt fotminer for ftiviltig pkesinrikad vuxenut-
bildning enligt lagen om utbildnings- och avgingsbidragsfonden (pen-
sionsfallet 1.1..199 4 eller senare)

* dagar di personen fitt forminer enligt lagen om stod till langtidsar-
betslosa for ftivilliga studier (A 22/97, A 4/98)

* dagar di personen fltt stod enligt lagen om stodjande av arbetslosas
ftivltl€a studier (A 4/98)

* anstdllningstid pa hogst 10 minader i enlighet med lagen om forbitt-
rande av sysselsittningsforutsittningama for 55 er ryllda arbetslosa (A
76/98, A20/98)

Av PSC:s 2sst4llninpregister fratudLr de dagar for vilka ovannirnnda
for:rriner betalats.

Observera att den instans som betalar arbetsloshetsdagpenning periodi-
serar bide avgingsvedetlag och semesterersattning 5e6 lstalats nfu anstiill-
ningen upphot utgiende ftin den sabiliserade loaenivin. Eftersom at-
betsloshets&gpenoing inte bealas undet den tid som den periodiserade
inkomsten hdnfot slg till, forJ:inger denna tid inte eftetkarenstidea (A 32/96,
r-A21/e6).

En arbetstagare som $iller 57 fu innan han har fitt arbetsloshetsdagpen-
ning for 500 dagr kan ft dagpenning ftam till slutet av den minad di han

lrllet 60 ir. Huruvida den iterstiende tiden skall tiknas med i eventuell
invalidpension, individuell fortidspension, arbetsloshetspension eller famil-
jepension avgors av hur l;ng tid det gatt fuLn. att anstiillningea upphorde till
den forsta tiltiggsdagen. Om tiden iir korate 

^n 
360.lagar skall den 6tersti-

ende tiden riknas med (A 4/92, A 42/93, A 32/96).
Arbetstagaren har ocksi ritt till iterstiende tid om han eller hoa har haft

ett barn som inte Sllt tre ir under tiden ftio utgiagen av efterkarenstiden
och pensionsfallet och han ellet hon dirfor under nigon tid har fttt mo-
derskaps-, faderskaps- eller forCldrapenning enligt sjukfomi.kringslagen eller
hemvi.rdsstod. Rittigheten bestit i hogpt nio ir. Bestirnmelsen ir subsidiir i
forhillande till gnrodbestimmelserna om iterstiende tid. 8-A 1/92).

Den iterstiende tiden ansluts i regel till den sista minst sex minader
l,inga APL- eller SiPl-anstillningen eller FoPL- eller LFoPL-
fdretagalperioden eller de sisa KAPL- ellet KoPl-lonema som riverstiger
grdnsbeloppet for rltt till iterstiende tid. Om personeo inte har haft nigon
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sidan minst sex minader ling arbetsperiod eller KoPL-/KAPL-lcjner som
overstiger grdnsbeloppet f<ir rdtt till iterstiende tid under efterkarenstiden,
ansluts den iterstiende tiden till den rildsta arbetsperioden under eftetka-
renstiden. Deta kallas for flott6rsstadgandet.(A 1,4/89)

I APl-anstilLaingsforhillanden ansluts den iterstiende tiden i regel till
sidana minst sex minader linga anstillningsforhillanden dir lonen oversti-
ger APl-grdnsbeloppet. Om det inte finns nigot sidant anstalhingsforhil-
lande (sex minaders eller kortare) ddt kinen civerstiger gtinsbeioppet och
som berittigar till iterstiende tid, aosluts den iterstiende tiden enligt APL
till den dldsta APl-anstdllningen med Ion under grdnsbeloppet under efter-
karenstiden. (A7 /98)

Arbetslosa som $illt 55 ir omfattas av en tidsbegrdnstdbg som inverkar
pi hur den iterstiende tiden bestims. Lagen dr i kraft 1.7.1998-31.12.2000.
Avsikten med lagen ar att atbetslcisa som tar emot ett nytt arbete pi hogst
tio minader skall ha kvar ett pensionsslrydd som foljer den inkomstnivi de
hade fore arbetslosheten. Den iterstiende tiden ansluts inte till den nya
anstiillrringen uan till den anstillning som personen hade omedelbart fore
arbetslcisheten, om

* personen har ritt till iterstiende tid pi grundval av nigon anstillning
nir den nya, hogst tio minader linga anstZillningen borjar.

* personen dr minst 55 ir gammal ndr den nya, hogpt tio mi.nader langa
2lsgillningen borjat

* personen har efter 1.1.1998 varit arbetslcis arbetssokande i minst 30
dagar innan den nya 2a5tillningen bo{at och

* den nya anstelningen upphor efter 30.6.1998 och borlar senast
31.12.2000.

Om den nya anstillningen pager Lirs. rin tio minader (t.ex. 10 min och
1 d"g), ansluts den iterstiende tiden till den nya anstillningen. Om de ovan
upprdknade fomtsittningama inte finns, ansluts den iterstiende tiden till en
anstillning som pigitt minst sex minader (A 16/98, A20/98)

Samtidigt fdrvdrvsarbete och rett till iterstAende tid

En arbetsagare kan samtidigt ha tva eler flera APl-anstiill-
ningsforhi{landen eller omfattas samtidigt av bide APL och aigon annan
arbetspensionslag. Da kan arbetstagaren ha ritt att fi pension for den iter-
stiende tiden pi grundval 

^v 
tvl eler flem ansteilniflgar eller foretagarperio-

der. Ett villkor uir dock att anstiillnitrgama eller foretagarvetksamheten som
upphort under efterkarenstiden har pfugatt samtidigt i minst sex minader.

En arbetstarye fx ritt till itetstiende tid pa grundval av bide APL
(SjPl)-anstiillningen eller I(APL-/KoPL-lonema, om hans KAPL-/KoPL-
loner uppgir till minst det ovre gdnsbeloppet enligt KAPL/Kopl mgdan
han har en APl-(SjPl-)anstillning som pigir minst sex minader. Det fcir-
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utsatts att han har rdtt till iterstiende tid ocksi enbart enligt APL (SjPL)
och enbart enligt KAPL/KoPL. Ritten till iterstiende tid pi grundval av
FciPl--verksamhet och KAPL-/KoPL-loner samtidigt uppstir pi motsva-
rande sitt.

En arbetstagare har ritt till iterstiende tid pi gnrndval av bide KAPL-
och KoPl-loner om han har ritt till iterstiende tid enligt b da separat (se

nirrnare kapitlen 2 och 3).
En arbetstagare har ritt till iterstiende tid enligt KAPL och LFoPL

samtidigt eller KoPL och LFoPL samtidigg om han samtidigt som han i
minst sex minader vadt verksam enligt LFoPL har haft KAPL- eller KoPL-
inkomster som uppgir till det Ligre grdnsbeloppet enligt KAPL eller KoPL.

R.itten till iterstiende tid pi grundval 
^v 

frie. eler fleta samtidiga for-
virvsarbeten upphor, om arbetsagaren efter att dessa arbeten upphort fit
rdtt till iterstiende tid pa grundval en ny 215t4llning ellet foretagarverksam-
het som pigar minst sex minader eller KAPL- eller KoPl-inkomster som
uppgar till grdosbeloppet. Ritten till iterstiende tid upphor ocksi niir ka-
tenstiden (360 eller 540 dagat) efter att de samtidiga fory:irwsarbetena upp-
hort gar ut. (A14l89, A 12/96)

For APl-anstiillningar som pigitt samtidigt i minst sex minader och
upphort under efterkarenstiden giiller aft den iterstiende tiden endast an-
sluts till 2lstlllningar. dzir lonen uppgar till tninst grdosbeloppet. Om det
under efterl.arenstiden en&st finns sidana APl-anseillningar som har pi-
gitt rninst sex minader men ddr den pensionsgrundande lonen inte uppgar
till APl-gr;insbeloppeg ansluts den iterstiende tiden til alla samtidiga APL-
2l5tillningar. Om det samtidigt med en dpl-a6tillning under grinsbelop-
pet finns KAPL- eller KoPl-lonet som overstiger det owe gdnsbeloppet,
ansluts den iterstieode tiden endast till KAPL eller KoPL. Pi samma sitt
ansluts iterstiende tid endast till anstzillningar eller foreagarperioder enliS
S|PL, FoPL eller LFoPL, om de dr samtidiga med en APl-anstilLring dir
Ionen Ttigre dn gtiinsbeloppet (A7 /98)

1.2.3 Tiden med heleffektiv pension

En person som fit heleffektiv invdidpension, individuell fortidspension
eller arbetsloshetspension tjinar in ny pension uoder pensionstiden nir en
ny pension tiknas ut pi gruod av ett nytt pensionsfdl eftet perioden med
heleffektiv pension. Pi basis av deo tidigate pensionsperioden uppsti.t ett
6ibrev, drir den pensionsgnradande lonen dr den lon eller fciretagares ar-
lgl5inkemst som den tidigare heleffektiva pensionen baserade s€ pe.Tiden
som pensionerad riknas ftin pensionsfallet ftam till den tidpunkt di pen-
sionen upphor.

En person som fir heleffektiv pension qicix inte in ny pension f6r at
bete som han utfor undet tiden som pensionerad. En persoo som flr fti-
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brevspension tjdnar inte in pension tor tiden som pensionerad, dfuemot nog
for arbete som hafl utfcir medan han fir fribrevspension. Hur mycket en
pensionir fir fortiina utan att pensionen piverkas fu** av bilaga 11.

Tiden som pensionerad forliinger inte efterkarenstiden. Den rdknas ftin
den tidpunkt di anstillrringen har upphot, inte di pensionsperioden har
upphort.

1.2.4 Fdrminer som berattigartill arbetspensionstilldgg

Penoner som fir ne&n uppriknade arbetsloshets-, utbildnings- och re-
habilitedngsfotminer tlintt in pension i form av arbetspensionstillegg for
de dagar som fotminema giiller. Avsikten med arbetspensionstilLigget iir att
kompensera den sinkning av pensionsnivin som pedoder utan arbete an-
nars orsokor. Hur arbetspensionstilligg.l beriknas ft*gar nirmare av
punkt 1.6.1. Andra fcirminer in inkomstrelaterad arbetsloshetsdagpenning
berdttigar till arbetspensionstilldgg frirst ft.o.m. 1.1.1994. (A31/93, A 42/93)

Man tjzioar in arbetspensionstilllgg for dagat di man har fitt foljande
forminer

* Inkomstrelaterad arbetsl<ishetsdagpenning (som ocksi berdttigade till
det tidigare atbetsloshetstilliggel), dagar med iiimkad dagpenning och
partiell dagpenning.

+ Inkomstrelaterad dagpenning som deligare i foretag (personer som
riknas upp i 1 a $ 1 mom. 1-3 punkten lagen om utkomstslrydd for
atbetslosa) fx ftin foretagarkassa (inkomstrelaterad .lagpenning till
FoPL- och LFoPL -foretagare berittigar inte till arbetspensionstill"dgg).

x Inkomstrelaterat stod enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning @estirns pi samma sitt som inkomsuelaterad dagpenning).

* Personligt stod for friuX€ pkesinriktad vuxenutbildning enligt lagen
6s1 sgildnings- och avgingsbidragsfonden.

* Avgingsbidragets vuxenutbildningsulagg fot ftivillig yrkesinriktad
vuxenutbildning.

* Yrkesutbildningsbidrag.
* Yrkesutbildningsbidrag som beviljas av statskontoret samt avgingsbi

dragets vuxenutbildningstill4gg for ftivillig yrkesindkad vuxenutbild-
ning.

* Rehabiliteringspenning enli$ arbetspensionslagama och lagen om
rehabiliteringsp enning.

* Ersittning fcir inkomstbortfall enligt tehabiliteringsbesti.mmelsema
inom olycksfalls- eller uafikforsikringen.
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* Formaner enligt lagen om stod till lingtidsa$etslcisa for frivilliga stu-
dier.

* Utbildningsda$renning for arbetslosa.

1.2.5 Tiden efter uppnAdd pensionsAlder

Tiden efter uppnidd peosionsilder rir inte pensionsgrundands, iven om
2l5tillningen fo4gir. Alderspensionen oLar dock med en uppskovsforhoj-
ning for varje m4nad med vilken pensionedngen uppskjuts (se 1.9.3).

1.3 !ntj€inande av pension

En atbetstagate bo{ar gdna n ilderspension nir han $rller 23 Lr. Il:.ra-
lidpension kan dock bevilias ocksi yngre personer. Fdn och med 1998 in-
tjinas pension for vatie dag enligt den s.k. dagteknikgn.

Pension =
intjdningsprocent

x pensionsgrundande tid x l6n
100

En arbetstagare tjinar in pension enligt 7,5 oh per 5.r ft.o.m. 1.7.7962. For
tiden fote detta danrm iit intiiiainpprocenten 7oh per fu (om 2l5tillningen
fortgick 8.7.7961 eller senare), men tiden halvetas. Intj4ningskoefficientema
per minad ir

f6re 1 .7.1962

(tiden halveras)

efter 30.6.1962:

1 1

10Ox12 1200

1,5 1

1OOx12 800

En arbetstagare som har $rllt 60 ir och som arbet^r iCner in pension en-
bgt 2,5 oh per fu ftAn bo{an av det kalenderfu di han frller 60. Detta gCller
ft.o.m. 1.1.1994.

Intiiiningskoeff,cienten per minad ftan bo{an av det fu di arbetstagaren

frller 60 ir:

2,5 =1
4801OO x12

IntFomgsprocenten for iterstiende tid och heleffektiv pension fu dock
7,2oh frin och med dagen efter personens 50-irs.lag till hans 60-irsdag och
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0,8 oh ftin och med dagen efter 60-itsdagen till 65-arsdagen. Iotjiningsko-
efficienterna for iterstiende tid:

1,2 1

1 ooo
i ildern 50-60

100 x12

0,8

1OO x12 =1
1 500

i 6ldem 60-65

Intiiiningsprocetrten for iterstiende tid och heleffektiv pension ir dock
1,5oh om

x pensionsfallet intiffade fore 1996
* en peosion som beviliats fote 1996 beviljas pa nytt pi tidigare grundet

Ar ]996 eller senare
* arbetsagaren dr fodd fore 7943 och hade ritt till arbetsloshetsdag-

penning 1.7.7996. Om en sidan atbetsagare emellertid var permitte-
rad (och fick hel eller i:i.mkad dagpenning) efter 31.10.1995 och iter-
viinde till samma arbetsgivares tjiinst fore 29.2.7996,har han inte ritt
tiII intianingsprocenten 7,5 o/o. ( 46/95)

Pensionen begtinsas genom samordning till 60 procent av den hopta
pensionsgnrndande lonen eller arbetsinkomsten som personen under sin
yrkesbana fitt i en 2q5tillning eller under en foretagarpedod som varat
minst ett ir (se kapitel g).

For anstrillningar som upphotde fote 1.1.1998 intjrinades pension endast
fot hela mioadet ( den s.k. minadstekniken). I sidana fall overfors de over-
blivna dagana under olika intianingsperioder till den foliande intjiiaingspe-
tioden undet en kontinuedig anstillning. I vissa situationer kan restdagar
uppsti ocksi niit dagtekaikgn rill4mpxs. (A 45/97 s.4)

Exempel 1.4 Pension intjanas trAn23 6rs ilder

Arbetstagaren ar f6dd 10.2.1940 och har varit anstalH under tiden
15.8.1960 - 29.5.1998. Den pensionsgrundande l6nen (se punkt 1.5) tir
I000 mark i minaden. Den pensionsgrundande tiden dr

1998 ir 5 min 29 dg
1963 ir 2 min 10 dq

35 ir 3 min 20 do = 423 4 man-30

Den pensionsgrundande tiden b6rjar ndr arbetstagaren fyller 23 Ar.

Pensionen som arbetstagaren tjdnat in under anstallningen ar
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423 +20130
x 9 000 = 4766,25 mk/min

800

Samordningsgrdnsen dr 0,60 x 9 000 = 5 400 mUmin. Samordningen
inverkar inte

Exempel 1.6 Hur pension intjdnas nir anstdllningen upphOr ir 1997 och
pensionsfallet intrdffar 1 998

Arbetstagaren dr f6dd 5.5.1950. Han dr anstdlld under tiden 1.8.1976 -
26.10.1997. Den pensionsgrundande l6nen i anstdllningsfdrhillandet 6r
12 500 mk/min. Arbetstagaren blir arbetsof6rmOgen 1.3.1998.

Exempel 1.5 Hur pension intjdnas ndr anstdllningen slutar 1998

Arbetstagaren dr f6dd 6.6.1934 och han dr anstdlld under tiden 4.1.1989
- 10.6.1998. Den pensionsgrundande l6nen i anstdllningen dr 10 000
mUmin. Arbetstagaren blir arbetsoformOgen 1 1.6.1 998.

Den pensionsgrundande tiden med intjdningsprocenten 1,5 o/o dr
4.1.1989 - 30.12.1993 = 59 m6n och 27 dg.

Den pensionsgrundande tiden med intjdningsprocenten 2,5 o/o dr
1.1.1994 - 10.6.1998 = 53 mAn och 10 dg.

sg l?ltgo x 1o ooo =748,7smumin
800

53 +-19/30 
x 1o ooo = 1111,11 mumin

480

11!?730 
x 1o ooo =79,11 mumin

1500

Den 6terst6ende tiden med intjiningsprocenten 0,8 Vo iir 11.6.1998 -
6.6.1999 = 11 m6n 26 dg.

Pensionen 6r sammanlagt 748,75 + 1111,11 + 79,11 = 1 938,97
mk/min. Samordn inverkar inte onen
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M6nadstekniken

Anstdllningstiden med intjdningsprocenten 1,5 o/o dr 1.8.1976
26.10.1997 = 21 Ar 2 min 26 dg = 254 min 26 dg, varav 26 dagar
6verf6rs till perioden av Aterstiende tid som berdknas med dagtekniken.

Den Aterst6ende tiden fram till 50-6rsdagen dr 1.3.1998 - 5.5.2000 = 2
Ar 2 mAn 5 dg = 26 min + 5 dg. Ndr de 26 restdagarna fr6n den tidigare
perioden ldggs till de 5 restdagarna, blir den 6terst6ende tiden med in-
tjdningsprocenten 1,5 o/o sammanlagt 27 mAn 1 dag.

* *12 5OO = 3 968,75 mUm6n
800

Dagtekniken:

2t :Jlso x 12 soo = 422,40mk/m6n
800

120 
x 12 500 = 1 500 mUmin

1000

60 x 12 500 = 500 mUmin
1500

Den iterst6ende tiden mellan 50-6rsdagen och 60-irsdagen 6.5.2000 -
5.5.2010 = 10 6r = 120 m6n. Personen tjdnar in pension enligt 1,2 o/o fdr
120 minader.

Den Aterst6ende tiden mellan 60-6rsdagen och 65-irsdagen 6.5.2010 -
5.5.2015 = 5 6r = 60 min. Personen tjdnar in pension enligt 0,8 o/o for 60
mAnader.

Arbetstagarens invalidpension dr 3 968,75 + 422,40 + 1 500 + 500 =
6 391 ,15 mk/m6n. Samordningen inverkar inte pA pensionen.

Exempel 1.7 Hur pension intj6nas ndr anstillningen upphdr och pen-
sionsfallet intriffar 1 997

Arbetstagaren dr fodd 5.5.1950 och arbetar som anstdlld 1.8.1976 -
26.10.1997. Den pensionsgrundande l6nen i anstdllningen dr 12 500
mk/mAn. Han blir arbetsof6rm6gen 27.10 .1997.
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1.4 APL-index

Pensionerna, de pensionsgrundande lonerna och arbetsinkomsterna ir
bundna till APl-index, vilket innebir att pensionema fuligen iusteras enligt
de ptocentuella forindringar som skett i pris- och lonenivin. Ocksi de
matkbelopp som nimns i arbetspensionslagarna iir bundna till APl-index.
De urspmnglig markbeloppen i APL dr pi indexnivi 1,42 som giillde ar
1966 (med undanag for &ofsmilsforhojning enligt 19 d S 4 mom. APL, der
ind. 1006 grll.r).

Frin och med ir 1996 anvends wi olika indexsedet, en for persooer un-
der 65 ir och en for personet over 65 fu. Social- och hiilsovfudsministeriet

Anstdllningstiden med intjdningsprocenten 1,5 o/o dr 1.8.1976
26.10.1997 = 21 Ar 2 mAn 26 dg = 254 mAn. Restdagama dverfors till
fOljande period.

Den Sterstiende tiden fram till 50-6rsdagen ar 27.10.1997 - 5.5.2000 =
2 Ar 6mAn 9 dg = 30 m6n 9 dg * 26 dg = 31 min 5 dg dvs. personen
tjinar in pension enligt 1,5 o/o i 31 minader. Restdagama 6verfdrs till
f6ljande period.

? *12 5OO = 3 968,75 mUmin
800

A * 12 500 = 484,38mk/m6n
800

60 x 12 500 = 500 mk/m6n
1500

Den 6terst6ende tiden mellan S0-irsdagen och 60-irsdagen ar
6.5.2000-5.5.2010 = 10 6r = 120 min, dvs. intjdningsprocenten 1,2 gdll-
er fdr 120 mAnader. Restdagama piverkar inte ldngre pensionsbelop
pet.

120 
x 12 5oo = 1 5oo mk/min

1000

Den iterstiende tiden mellan 60-Arsdagen och 65-Arsdagen, 6.5.2010 -
5.5.2015, dr 5 ir = 60 min. lntjiningsprocenten 0,8 gdller alltsi under
60 m6nader.

Arbetstagarens invalidpension dr 3 968,75 + 484,38 + 1 500 + 500 =
6 453,13 ml</min. Samordningen inverkar inte pi pensionen.
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faststiller fuligen dessa tvi indexpoingal pi basis av forindringama i pris-
och lonenivin (se bilaga 1).

Det forsta indexpoingtalet, index fiir petsoner i ftirviirvsaktiv ilder, dr
avsett for justedng av pensionet for pe$oner i arbetsfor ildet, pensions-
gtundande loner och atbetsinkomster. Detta index anvinds till slutet av det
ir di personen $rller 65 ir. Det piverkas lika mycket av fotindringar i lone-
nivin och i ptisnivin.

Det andm indexpoingtalet ir avsett for justedng av pensioner efter det
ir di personen !,ller 65 ir och det ka'llas index fiir petsonet i pensionsil-
det. Det pivetkas i hogte grad av fotdndringar i prisnivin in fordnddngar i
lonenivin.

Indexjusteringen gors si att det markbelopp som skall iusteras multipli-
ceras med kvoten av indexpodngalet fot det ir till vars nivi markbeloppet

iusteras @etaLringsiret) och indexpoingtalet for det it ftin vars nivi man
utgar (utgingsiret).

Indexjustedng for personer i forvdrvsaktiv ilder:

Mark- x
belopp

lndex f6r forvdrvsakt. f6r betalninos6ret
lndex for fOrvdrvsakt. f6r utg6ngsiret

Indexiustedng for personet i pensionsildem:

Mark- x
belopp

lndex f6r pens. f6r betalninosiret
Index f6r pens. fdr utgingsiret

Ndr markbeloppen skall justeras for en kingte tid dn hela det br. dL ar
betsagaren fyller 65 ir, miste bida indexen anvindas. Si sker t.ex. om en

pension bevilias retroaktivt for tiden innan pensionstagaren fyllt 65 ir och
utbetalningen borjar efter det fu di pensionsagaren $rllt 65 ir, om det gots
en ny samordning eftet att pensionstagaren Srllt 65 ir ellet om det gors en
pensionsjdmkning efter det ir di en forrrrinslitare hade ftllt 65 at.

Markbeloppet riknas forst om frin utgingsirets nivi med det fus index
f<ir personer i forviinrsaktiv ilder di arbetstagaren fiillet 65 AL Resulatet
multipliceras sedan med kvoten av index for personer i pensionsi'lder under
betalningsiret och index for personer i pensionsilder under det ir dL ar
betsagaren frller 65 ar (se tilliggsexempel ll.l). (A 44/95)

Mark- x lnd. fOr fdrvirvsakt. f6r 65-Aret
belopp lnd. f6r f6rviirvsakt. fdr utgingsiret

x lnd. f6r pens. f6r betalninosiret
lnd. f6r pens. f6r 6$6ret

Nzir matkbelopp som nimns i lagen iodexiusteras, dr utgingsiret alitid
det ir i vars nivi markbeloppet uppges i lagen. Ndr lopande pensionet iuste-
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ras, riknas en l<ipande pension alltid upp till foljande fus nivi. Utgangsiret
och betalningsitet foljer dltsi pi vosar.dn.

Pensionema indexjusteras fuligen den 1 januari. Pensionsskyddscenralen
informerar om indexpodngtalen med ett cfukulft i november-december, nir
SHM har faststillt dem.

Exempel 1.8 Justering av index for personer i fdrvdrvsaktiv 6lder

En pensionstagare som ar f6dd 1934 fir arbetsl6shetspension. Enligt
index f6r personer i f6rvdrvsaktiv ilder p6 irets 1997 nivi 1791 dr 4 2O0
mUmAn. lndex for 61 1998 dr 1825. Pensionen 61 1998 dr d6

Y x42OO=4279,73mUmin.
1791

Exempel 1.9 Justering av index for personer i pensions6lder

En pensionstagare som dr f6dd 1926 f6r Alderspension, 3 900 mUm6n
pi 6rets 1995 indexnivA 1712. Enligt index f6r personer i pensionsAlder
ir 1996 ir pensionen

9x3900=3956,95mUmAn.
1712

Ar 1997 dr pensionen

ry x 3 956,95 = 3 995,68 mUmin
1737

1.5 Pensionsgrundande lon

1.5.1 lnkomster som dr pensionsgrundande l6n

Den pensionsgrundande lonen fastst4lls sepatat for va{e anstiJlrringp-
fothillande pi basis av den inkomst sorn anses vara vededag for utfort ar-
bete. Som pensionsgrundande lon betrakas uttivet normal tids- eller ac-
kordlon bl.a. betjiaingsavgifter, naturafcirniner, olika rillxgg och ersittning-
ar, semesterpremier, ersitrningar entigt lagen om lonegaranti, forslagpbelo-
ningar, resulatpremier, forsiikringspremier for sparlivfotsdkring som teck-
nats for atbetsagaren och med vissa fonrtsittningar ocksi premier for indi-
viduell pensionsforsikring. Ocksi inkomstema fore 23 Lrs ilder beakas.

Semesterersetnring som bealas ut ndr anstillrringen upphor beakas inte
vid f2slstillaqde av den pensionsgnrndande loneo. Skadesti.nd, enittning
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fot arbetstagareuppfinningar, royalties och kostnadsersittningar overlzg ar
inte vederlag for arbete. (A 8/90, I-A 3/95)

1.5.2 Hur arbetstagares pensionsavgift inverkar

Frin inkomsterna under de kalenderir som ligget till grund for faststril-
lande av den pensionsgrundande lonen dtas av eft belopp som motsvarar
arbetstagares pensionsavgift (av&ag ftit arbetstagares pensionsavgift).
Avdragets storlek fis med hjilp av en koefficient som publiceras i novem-
ber-december va{e ir samtidigt med foljande fus indexpoingal. Avdmget
gors for forsta giogen pi inkomstetlit itt 1996. Avdragskoefficientema
framgir avbilagzT.

1.5.3 Berdkning av den pensionsgrundande l6nen

Berdkningen av den pensionsgrundande lonen indrades betydligt i bor-
jtn av 1996. Edigt de nya reglema beriknas den pensionsgrundande lonen
pi basis av lonen uoder de hogst tio sisa Lalenderiren som xlstillningen
fortgatt fore pensionsfdleg i stillet for de sista fiira iren. Andringen i sittet
att berikna den pensionsgnrn&nde lonen sker dock gradvis under en tiver-
gangsperiod, di bide de nya reglerna for tiden efter 1995 och de gamla reg-
lema fore 1996 miste beaktas.

Ndt den pensionsgrundande lonen beriknas for linga anstillningat be-
akas inte pensionsfallsiret eller det ir di anstilLringen upphorg om det inte
dr ett helt fu. I kortare anstillningar, som pegatt uader hogst tre kalenderit
beaktas diremot ocksi ett ofullstindigt sisa ar vid berdkningen av den pen-

Exempel 1.10 Hur ldntagares arbetspensionsavgift piverkar l6nerna de
ir som tas med vid berdkningen av den pensionsgrundande l6nen

Arbetstagarens l6ner under iren 1996-1998 enligt index f6r personer i

forvirvsaktiv ilder 61 1998 dr

1996 123 500 mk
1997 125 600 mk
1998 132 500 mk.

Vid faststdllande av den pensionsgrundande l6nen utgir man frin den
l6n frin vilken avdrag for arbetstagares pensionsavgift gjorts pA fdljande
satt:

1996
1 997
1998

123 500 - (123 500 x 0,0343) = 123 500 - 4 236,05 = 119 263,95 mk/Ar
125 600 - (125 600 x 0,045) = 125 600 - 5 652 = 119 948,00 mv6r
132 500 - (132 500 x 0,047) = 132 500 - 6 227,50 = 126272,50 mWAr
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sionsgrundande kinen. Vid berdkningen av den pensionsgrundande lonen
anses anstAilningsforhillandet upphora den dagen di personen uppnir pen-
sionsildem, iven om det arbetsrdttsliga anstjllningsforhillandet fortgar
l"ringre. I fuLga om linga 2aslillningar beaktas silunda det ir di personen
uppnfu pensionsildern endast om petsoflen iir fodd 30. eller 31.12.

Berdkningsreglema f6r anstdllningar som upph6r f6re ir 1996

Eolrgt den beriikningstegel som giillde 199+1995 riiknades den pen-
sionsgrundat de lonen ut pi basis av lonerna under de fyr. sista krlender-
iren. Av dessa $na ir utelimnades det ir di den genomsnitdiga minadslo-
nen val kigst och det ir di den genomsnitdiga minadslonen var h<igst. Den
pensionsgrundande lonen var den genomsnitdiga minadslonen under de wi
iterstiende, inkomstmissigt mellersta, kdeoderiren. Lonen under pensions-
fallsitet beaktades inte, om anstillningen inklusive pensionsfallsiret hade
pagatt under minst tre kalenderir och ansdillflingen hade fo4gitt iinda ftam
till pensionsfdlet. Fore it 7994 beaktades pensionsfallsfuet vid berdkningen
av den pensionsgrundande lonen (se bilaga 12 Berdkning av den pensions-
grundande looeo enligt APL). (A 42/93, A 45/95).

Q6 2llstillningstiden var korare ,i,n fyra, hela ir, bedknades den pen-
sionsgrundande lonen enhgt reglema fore 1996 pi foljande sitt:
Om den aa5tillningstid som Eg utl grund for berdkningen av den pensions-
gruadaode tiden hade pagatt endast under
a) ett kalenderit, vat den pensionsgnrndande lonen den genomsnitdig

minadslonen under det iret.
b) tvi kaleoderir, var den pensionsgrundande lonen den genomsnitdiga

minadslonen under de tvi iren.
c) tre eller Srta kalendetir

- beaktades lonen under det forsta iret endast e6 zastlllningen di
hade pigatt minst sex tninadet.

- uteliimnades det at, da lonen hade varit liigrt, 
"ia 

berdkningen av den
pensionsgrr:ndande kioen pi basis av tre i.t.

Berdkningsreglerna f6r anstdllningar som b6rjar efter 1.1.1996

Enligt den nya betikningsregeln berdknas den pensionsgrundande lonen
nor:nalt pi basis av den indexiustemde loneo under de hogst tio sisa iren i
2s5tillningsforhillandet fore pensionsfdlsiret. Vid berdkningen av den pen-
sionsgruo.lande lonen kan hogst en tredjedel av dessa 6.r litnnas borg om
inkomstetna under de ircn ;iltlqgre dn hilften av medeltalet for alla hogst tio
ir. Det nya sittet att betiikna lonen iit geoast i kmft i aostillnirgar som bot-
jx fu 1996 ellet seoare.
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Vid bed.kning av den pensionsgrundande lonen i sn an56llning som pa-
gitt under mem in tre kalenderir utelirnnas det ir, di anstillningen upp-
hort, eller pensionsfallsiret, om det inte iir eft helt fu. En anstilLring ha'
pagatt hela iret om den upphor tidigast 30.72 ener 31.72.

I ansdllningqr som pigitt under tte eller Firre kalenderi.r beakas det ir
da aostellningeo upphort eller pensionsfallsfueg ocksi om det iote zit eft helt
ir. I ildetspensioo som bevilias eftet ea sida'r kortare 2s5tfrllning beaktas
lonetna ftam till den dag di personen uppnir pensionsildem, iven om an-
stillningsfothillandet pigar ocksi efter uppnidd pensionsildet.

De hcigst do iten, som vilis till gnrnd for berikningen av den pensions-
grundande kinen, kallas urvalsit. De fu vilkas genomsnitdiga kin sludigen
beakas nit dsa pensionsgrundande lonen beriiknas Lrllas berikningsit. I
berdkningsiten ingfu alltsi inte de uwalsfu som liimnats bort pa grund av 

^ttinkomstema dA hzr vadt kigre ri.n bilften av medeltalet for alla urwalsir.
Hogst en uediedel av urvalsiten kan ldmnas bort pi denna grund.

Om antalet urvalsir iit ett eller tvi, kan 6t med ligte inkomst rin 50 7o av
geaomsnittet inte uteliimnas. Om zntalet ir ir tre, lna eller fem, kqn s6 ar
utelitnnas. Av sex, siu eller ittz urndsfu kan wi ir uteliimnas och om anta-
let urvalsfu dr nio eller do, lran tre ir utelimnas. fu med Ligre inkomst Atr 50
o/o av genomsnittet k2a ulslimnas om pensioasfallet intriffat eller anstill-
ningen upphot 30.12.1996 eller senate . (A 45 /95, A 49 /96)

Tabel! '1.1

Antalet urvabar Antalet Ar som kan
utelSmnas

1-2
3-5
6-8
9-10

0
1

2
3

Lonen uoder urvalsircn riiknas om till index for det 5r 66 a6tillningen
upphor. En belopp som motsvarar arbetsagares pensionsavgift for urwals-
iren dras sedan x ftLn de indexiusterade 6.rslonema.

Den minatliga peasionsgrua.la.de lonen betiiknas till slut si att de in-
dexjusterade irsloaetaa under urrralsiren riiknas ihop, sr:mman dividetas
med det sammanlagda antalet dagar som aostillniflgen pigatt (360 per ir)
undet urvalsiren och kvoten multipliceas med 30 (se till4ggsg3g6peL77.2).
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Berdkningsreglerna fdr anst6llningar som fortgick 1.1.1996, 6vergAngs-
perioden

Andringen av beriikningsreglema fcir den pensionsgnrndande lonen trd-
der stegvis i kraft fore ir 2006. For lastxllningar, som var i kraft 1.7.7996
och fortsatte eftet deg g:iller uoder overgingsperiodeo bide de gamla och
de nya teglerna.

Vid betdkning av pensionsgnrodande lon tor tidea fore 1.1.7996 vrilis ur-
valsirea enligt reglema for tiden fore ir 1996. A*alet urvalsfu ftin tiden
fote 7.7.7996 kan silunda vara hogst fyz, i:o,1992-1995. Till dessa gamla
uwalsfu liiggs nya urvalsfu ftin tiden eftet 1995 eft ar i siindet. Antalet ur-
valsir kznvtra hogst tio.

Bild 1.1

1

1

1

1992-1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200p.
" De tvd mellersta av Aren 1992-'1995

1

I berdkniagpfuen ingir de tvi mellersta, pi basis av vilka den pensions-
grundande kinen hade ber;ilrnats entigt de gamla reglerna. Om pensionsfal-
let intriffar .11s 2l5tillningen upphot 1.1 - 29.72.7996 dr den pensions-
grundrnde lonen den genomsnittlig mioadslcinen undet de wi mellersta av
de fyn sisa 6.ren, sisom enligt de gamla teglerna, eftetsom pensionsfallsfuet
inte beaktas. Om pensioasfdlet intrdffar eller en 2astillning som pigitt un-
der met in tre kaleadedt upphor 30.72.1996 - 29.12.7997 (ellet det gcirs ett
automatiskt avbrytande, se 1.f, dr urvalsiren irea 1992-7996 och beriik-
ningsfuen de tvi mellersta under iden 7992-1995 och fu 7996, och si vi&-
re.

Om det i urwalsS.ren ingir mindrc ia fyn fu ftiln tiden fore 1.1.1996, vilis
berdkningsi.ten bland dem enligt de gamla reglema, som om anstdlLringen
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hade upphot i slutet av fu 7995. Av tre anstiillningsit beaktas de tvi bista,
av ett eller w& ansteilningsfu beakas hela anstillningstiden.

Urwalsiren kan dltsi vata hogst tio. Nzir overgingspedoden har ftam-
skridit si langt att antalet urwalsir ftin tiden eftet ir 7995 it sju, kao endast

tre av fuen fore 1,.1,.1996 tas med. I betdkningsiren ingar di de tvi 6.r, undet
vilka lonen var hogst. Nzir analet ir efter 7995 dt 6tta, kan endast tvi urwals-

Lr fuLn tiden fore 1..1.1996 tas med. Dessa t.rra 
^r 

samtidigt berdkningsi.t. Nzir
analet fu efter 7995 dr tio, kan fuen fore 1.1.7996 inte kiogre beakas.

Bitd 1.2

tva av
!

i

1 1

1992-'t995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20022003200+20052006

A
1/

en
)95

1 )94 c ch

\r 19 95

Exempel 1.11 Berdkningen av den pensionsgrundande l6nen under
6vergingsperioden

Anstdllningen har b6rjat ir 1990 och upphdr 30.9.1998. L6nerna har
rdknats om till indexnivAn f6r Ar 1998 och ett belopp motsvarande ar-
betstagares pensionsavgift har dragits av.

Ar L6n mUir Dg Ldn mUmin

1992
1993
1994
1995
1996
1997

120
126
108
114
132
138

000
000
000
000
000
000

360
360
360
360
360
360

10 000
10 500
9 000
9 500

11 000
11 500
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Under overgingsperioden behandlas urvalsiren fore L996 pi ett nigot
annorlunda sitt in urvalsiren efter 1995 i fraga om tilLimpningen av regeln
om utel,Imning av ir med Ligte lcin in 50 oh av genomsnittet. Vid berlk-
ningen av det genomsnitt som denna 50 o/o-grdns jdmfors med beaktas
hogst wi berdkningsir fore 1996 och urvalsiren efter 1995. Dessa kallas
nedan for berikningsiren for genomsnittet. Pi det sammanlagda antalet
berikningsir fcir genomsnittet betiiknas den tredjedel w Lret som kan ute-
limnas. Utellmnas kan emellertid endast sidana ir med 50 oh lagre lon in
genomsnittet, som kommer efter 1995. Av de uwalsir som kommer efter
1995 kan man alitsi l,imna bort si minga hr, dk lonen har vatit I{$e in 50
7o av genomsnitteq att det motsvarar hcigst en tredjedel av det samma.lagda
antalet berdkningsir for genomsnittet (se exempel 7.12 och bild 1.3)

Bitd 1.3

19g2 19S 1994 1995 19S 1W7 19S

[Jnalsiren

Bertikningsaren
f6rgenonsnittd

x x x x x

Ber6l<rrirgsaren
x x x x

Vid berdkningen av den pensionsgrundande l6nen beaktas iren 1992
och 1995 frAn tiden f6re 1996.

1992 120 000 360 10 000
1995 114 000 360 9 500
1996 132 000 360 11 000
1997 138 000 360 11 500

504 000 1440

Den pensionsgrundande l6nen dr 30, 5919=00 
= 10 500 mumin

1440
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Exempel 1.12 Uteldmning av 6r med ligre l6n dn 50 % av genomsnittet

Anstdllningen har bdrjat 1.6.1980 och den upph6r 17.2.1999. L6nerna
har rdknats om till index f6r 61 1999 och ett belopp motsvarande arbets-
tagares pensionsavgift har dragits av.

Ar L6n mUir Dg LOn mUm6n

1992
1 993
1994
1 995
1 996
1997
1998

120 000
126 000
108 000
1 14 000
132 000
30 000

1M 000

10 000
10 500
9 000
9 500

11 000
2 500

12000

360
360
360
360
360
360
360

I berdkningsAren ingir iren 1992 ja 1995 frAn tiden fore 1.1.1996. Den
genomsnittliga l6nen under berdkningsiren for genomsnittet rdknas ut
fdr att se om l6nen n6got ir varit ldgre 6n 50 o/o av genomsnittet. Det
ofullstdndiga iret 1999 uteldmnas.

1992 120 000 360 10 000
1995 114 000 360 9 500
1996 132 000 360 11 000
1997 30 000 360 2 500
1998 144 000 360 12 oOO

540 000 1800

30 x 540 ooo 
= 9 ooo mk/min

1800

50 %-grdnsen: 0,5 x 9 000 = 4 500 mUmin.

Av de fem iren kan ett som kommer efter 1995 uteldmnas. Den pen-
sionsgrundande l6nen berdknas som ett medeltal av l6nema Sren 1992
och 1995 samt 1996 och 1998.

1992 120 000 360 10 000
1995 114 000 360 I 500
1996 132 000 360 11 000
1998 144 000 360 12 000

510 000 1440
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Den pensionsgrundande l6nen 61 30 * u19 
9=oO = 10 G25 mum6n

1440

I ftilga om korta anstillningar, som har peg ft undet hogst tre Lalenderir
och som upphcir Ar 7996, beakas fuet 7996 vid berikningen av den pen-
sionsgrundande lonen iven om anstallflingen inte pagatt iret ut. Berik-
oiogs* for den pensionsgrundande lonen dr di de hogst tvi fuen fi5re 7996,
som ocksi enltgt de gamla reglerna hade beaktats vid berdkningen (forutsatt
,6 al5tlllningen hade upphort i slutet x 7995), och det knappa fuet 1996.
(A23/e7)

Berdkningen av den pensionsgrundande l6nen steg fdr steg

* Som urvalsfu as de hogst tio sista kolenderiren innan anstillningen upp-
hort. Hogst fyra fu kan vara ftin tiden fore 7996.

* Lcinen tiknas om enligt index for personer i forsiirvsaktiv ilder tilt in-
dexnivin for det fu di anstCllningen upphor.

Exempet 1.13 Pensionsgrundande l6n ien kortare anstallning

Anstdllningen har b6rjat 1.3.1994 och upphdr 10.5.1996. Ar 1996 g6rs
avdraget f6r arbetstagares pensionsavgift f6r fdrsta gingen. Avdragsko-
efficienten dr d6 0,0343.

Ar LOn mUAr lnd LOn mUAr LOn mUir
ind. f6r 96 - avdrag

Dg LOn mUmAn

1994 120 000
199s 150 000
1996 60 000

125118,48 125119,49
154205,61 1il205,61

1688
1712
1760 60 000 00 57 942.00

300
360
130

12 511,95
12 850,47
13 371 23

337 266,09 790

Avdraget for arbetstagares pensionsavgift fdr 61 1996 g6rs pa foljande
satt:

60 000 - (60 000 x 0,0343) = 57 942 mk/6r.

Den pensionsgrundande l6nen dr medeltalet av den indexjusterade 16-
nen per minad efter avdraget f6r beloppet motsvarande arbetstagares
pensionsavgift.

30 x 337a6-6'09 
= 12 807,5/ mumin.

790
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* Frin fuslonerna dtas av ett belopp som motsvarar atbetstagares pen-
sionsavgift under respektive fu (fr.o.m. 1996).

* Den indexjusterade fuslonen efter avdraget for pensionsavgiften riknas
om till minadslon genom att irslonen divideras med analet dagar som
anstelflingen varat under iren och kvoten multipliceras med 30.

x For att kunna se om lonen nigot ir understiger hdlften av genomsnittet
beriiknas den genomsnitdig minadslonen genom att aJla, itsloner under
betdkningsiren for geaomsnittet riknas ihop, summan dividems med
antalet anstillningsdagar under dessa ir och kvoten multiplicems med 30.
Den genomsnitdig minadslonen multipliceras med 0,5 for att fb fizrm
50 o/o-grinsen.

x De ir di lonen vadt l4gte dn hffien av genomsnittet l,imnas bort ftin
urwalsiren eftet 1995, dock hogst 7/3 av berdkningsiren fot genomsnit-
tet. De iterstiende iren kallas berikningsit, likasi de hogst tvi 6.ren ftin
tiden fote 7996, pir basis av vilka den pensionsgrundande kinen hade be-
riknats enligt de gamla reglerna.

* Den pensionsgrundande lonen riknas ut. Den zir densamma som den
genomsnittliga minadslonen under berikningsiren.

1.5.4 Undantag i berdkningen av den pensionsgrundande l6nen

Utjdmningsl6n

Om iterstiende tid ansluts till ett APl-arbetsfothillande som har pagatt
en korare tid dn sex minader, skdl den pensionsgrundande lonen fcir den
itetstiende tiden betiknas fcir en kontrollperiod (se nisa stycke) som det
vdgda medeltalet av den pensionsgrundande lonen i flera anstillningar som
fotegatt pensionsfalleg s.k. utidmningslon. Vid berdkningen av utjiimnings-
lonen beakas bide anstillningar d,jr lonen overstiget APLgriinsbeloppet
och anstillningar dit kioen understiger APl-grdnsbeloppet.

Vid berdkning av utjiimningslonen beakas hogst 1,2 mLtaders anstill-
ningstid under kontrollperioden i hela minader ftin pensionsfallet bakit
riknat, i den otdning 566 2a5tlllningarna upphort. Kontrollperioden :ir i
regel wi ir, dvs. den tidigate behandlade efterkarenstiden och i.ret fore den.
Tiden ktn vara l4ngte, om efterkarensen forlings av de fonniner som rik-
nas upp i bilaga 3.I fuiga om dagar med arbetsloshetsdagpenning efter 500
dagars maximitid, s.k. tilliggsdagzr, utgdrs konuollperioden av tiden ftin
pensionsfallet till den forsa tilliggsdagen s2tnt efterkarenstiden och iret
fcite den *iknat bakat ftin den fotsta tilliggsdagen (se tilliggsexempel 11.3).
(A 1,4/89,r-A 4/98)
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Justering av den pensionsgrundande l6nen enligt prdvning

Arrrikande frin huvudregeln kan den pensionsgrundande lcinen ocksi
beriknas pi basis av andra in de sisa irens loner. Om lcinen t.ex. pi grund
av siukdom har minskat betydtrgt si att den pensionsgrundande lonen inte
motsvarar den stabiliserade inkomstnivin, kan den pensionsgnrndande lo-
nen justetas enligt provning. Minskningen av inkomsterna miste dock ha en
avgrirande inverkan pi pensionsskyddet, for att justering enligt provning
skall kunna till;impas.(A 7 /89, A 45/95)

Justering enligt provning ls1 tillimFas pi grund av dtemeringsledighet
om anstAlningen upphot pa grund av orsaker som inte beror pa arbetstaga-
ten, dock inte for att han gat i dettids- eller ilderspension (A 77 /96, L,\
3/96).Justedng enJrgt provning kan ocksi komma i fuilg;;. nlr det giiller den
pensionsgrundande kinen for en ansciUd som fitt deltidstilligg. ( 6/98)

Barnavirdstid

Om det i de fu 166 ligger till gruad for faststillande av den pensions-
grundande lcinen ingir oavlonad barnavi.rdstid, beriknas den pensions-
grundande lonen enligt de sista sidana iren i vilka bamavirdstid inte rngar.
Den pensionsgrundande lonen beriknas dock enligt huvudregeln, om den
pi det slttet blir hogte (se till;ggsexempel 11.4). (A 26/90, A 45/95, A
23/e7)

1.6 Tillagg till pensionen

1.6.1 Arbetspensionstilldgg

An&a pensioner in deltidspension hojs med ett arbetspensionsdlligg,
om arbetstagaten har fha forrninet som tiknats upp i p,nkt 7.2.4 (aven t
bilrg" 3). Fomanema berittigar dock inte tiil arbetspea5isastilligg, om de
har betalats

x for tiden fore det kdenderfu di arbetsagaretfyllt23lr
* for pensionsfdlsireg
* fore 7.7.7967,
* for det kdenderir (eller fore det kdenderar) da arbetstagaren for for-

sta gangen har blivit anstClld eller varit foretagarc enligt arbetspen-
sionslagama

x for ett sidant kalenderfu di arbetsagaren hela tideo varit anstilld eller
arbetat som fotetagare enligt arbetspensionslagama, om han inte un-
der samma kdenderir ocksi vatit anstClld enligt KAPL (se kapitel 2)

och l<inen enligt KAPL har uppgatt till minst det ligre KAPL-
gdnsbeloppet (se bilaga 5).
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ArbetspensionstilLdgg bevilias inte heller fot utbildnings- och rehabili-
tedngsforminer som betalats for tiden fore 1.1.1994. (A31/93)

Berdkning av arbetspensionstillagg

De minader som berittigat till arbetspensionstilligg beriknas pi basis av
analet dagar fcir vilka forminema betalats. De olika forminstyperna be-
handlas var for sig. Vid berikningen av antalet minader anvlnds som divi-
sor det genomsnitdiga antal dagar for vilket respektive formin hogst kan
betqlas per minad (se bilaga 3). Endast hela minader beakas. Fot t.ex. ar-
betsloshetsdtgar x divisom 22.

Arbetsl6shetsminade, - arbetsldshetsdagar
22

Arbetspensionstill,igget riknas ut genom att pensionsbeloppet muitipli-
ceras med det sammanlagda antalet minadet di formaner betalats och divi-
deras med ett tal som fis genom att ta bort antalet minader med fonniaer
ftin det anal hela minader som ingfu i tiden mellan arbetsagarerc 23-
arsrlag och 65-irs.lag (dock tidigast ft.o.m. 1.7.1962). Till arbetspensionstill-
I;gg berittigande tid efter 1996 multipliceras dock med 0,8 -dd lslikning av
arbetspensionstilligg. Evennrella restdagar riknas ihop separat for varie
forninsslag Om de sammanlagda dagztta bildar en hel minad, Liggs den till
antalet minader som samlats fcire 1997 (inom ett kalenderir kan det dock
finnas hogst 12 fornansminader). ( 2/97)
Arbetspensionstilligge t x dA

Arb.pens.tillSqosm6nader f6re 1.1.97 + 0.8 x Arb.oens.tilltoqsm6nader 1.'1.97 - x pension
(tiden 1.7.62123 6r - 65 ir) - Summan av Ag!.pCllslilEggg ggt

Formins&gama beaktas hogst till slutet av det ir di personen frller 64
fu. Atbetspensionstilligget betiknas alltid fore eventuellt bamtill,igg, sa6-
otdning, fortidsminskning ellet uppskovsforhoining.

Arbetspensionstilliggsprocenten finns fiird€t utriiknad pi Pensions-
slryddscentrdens ut&ag ur anstalfliogsregisteg separat fcir arbetstagare och
fot foreagare (angaends 5killnaderoa i sittet att berikna ss kapitlen 5 FoPL
och 6 LFoPL).

Exem pel 1 . I 4 Berdkning av arbetspensionstilliigg

Arbetstagaren ar f6dd 2.9.1947. Han blir arbetsof6rm6gen 1.3.2000.
APL-pensionsbeloppet dr 5 000 mk/m6nad.
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1.6.2 Bamtilldgg

Om en pensionsaSate som iir fodd fote 1.1.1939 eller hans make har ett
bam under 18 ir som vore berdttigad till familiepension eftet pensionstaga-
ten (se kapitel 8 Familjepension), hofs pensionen med s6 famrilligg. Barn-

Dagar med arbetslOshetsdagpenning :

fdre 1.1.1997
1994 116 dg
1995 59 dq

175 dg :22= 7 m6n 21 dg

efter 31.12.1996
1997 80 dg
1998 55 dq

135 dg 22=6 min 3 dq
24dg'.22= l min

Av restdagama (21 + 3 = 24) bildas en m6nad som ldggs till mAnadema
med arbetslOshetsdagpenning fdre 1 .1.1997.

Rehabiliteri ngsf6rminer
fdre 1.1.1997
1996 23 dg:30 = 0 mAn 23dg

efter 31.12.1996
1998 50 dg
1999 120 dq

170d9:30=5min20do
43dg:30=1m6n

Av restdagarna (23 + 20 = 43) bildas en m6nad med rehabiliteringsfor-
mAn under tiden f6re 1.1.1997.

Arbetspensionstilldggskoefficient f6r APL-pensionen

Tiden frin 23-6rsdagen till pensionsildem 2-9.1970 - 2.9.2012 = 504
min.

(7+1+1)+0.8x(6+5)
504 -20

= 0,0368

Arbetspensionstilldgg till APL-pensionen = 0,0368 x 5 000 = 184,00
mUmin.
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Exempel 1.15 Berdkning av bamtilliigg

Pensionstagaren dr fddd 15.12.1937. Han fir invalidpension enligt APL
och pensionens belopp f6re samordningen dr 4 798,23 mUmin. Han har
tvA barn under 18 ir.

APL-barntilligget for personer f6dda 1937 dr 2 o/o. Eftersom barnen dr
tvA, fordubblas tilldgget:

2x0,02x4798,23 mUmin = 191,93 mUmin

lnvalidpension + barntilliigg = 4 798,23 + 191,93 = 4 990,16 mk/min.
Samordningen inverkar inte pA pensionen.

tillrggets stodek bestims pi basis av pensionstagarens f<rdelseir enligt ta-
bellen i biiag 2.Banilligget fordubblas om barnen fu tvi eller flera.

1.6.3 Uppskovsf6rhOjning

Till ilderspension bealas en uppskovsforhoining pL 7 % per minad, om
arbetstagaren skiuter upp pensiollgringen civer sin 65-5.rsdag (se punkt 1.9.3

Uppskiuten ilderspension).

1.7 Automatisktavbrytande

Avsikten med automatiskt avbrrtande dr att forhindra att pensionsskyd-
det fcirsvagas pi grund av att looen eventuellt minskar i och med att perso-
nen blir zildre. Ett automatiskt avbrytande innebdr att anstillningen automa-
tiskt avbryts fcir betikning av pensionen, nir villkoren for automatiskt av-
brytande upprylh, iven om dgl an5tillningen i arbetsrdttslig mening fortger.

Ett automatiskt avbrltande kan goras tidigast i slutet av det ir di arbets-
t^gmeo. fllet 54 och senast i slutet av det ir da han fyller 62 6r. Dessutom
forutsitts att arbetstagaren5 aastillningsfcirhnllande hat fo4gitt utan avbtott
i tio ir. Om anstdllningsforhi.llandet har fo4gin i tio ir t.ex. nlr arbetsaga-
ren ir 58 ar gammal, gors avbrftandet i slutet av det ar da han $rller 58 fu.
Automatiskt avbryande kunde dock inte gotas fore 31.12.1994. Vid berzik-
ning av den eablerade lonenivin med tanke pi deltidspension beaktas det
automatiska avbryandet inte. (A 8/98)

Efter avbrftandet betaktas anstillningen som wi separata anstillningar.
Pensionsskyddet bestims pi basis av anstiillningsperioderna som om de var
tvi separata 6P1-26tillningar.

For idmforelsens skull berdknas pensionen ocksi som om avbrytandet
inte hade gjorts, pi basis av en anstiillning utan avbtott. Den pensionen
jdrnfors med den sammanlagda pensionen fcir de bida petiodema av den
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avbrutna ansti.lLringen. Hru den pensionsgrundande lonen fcir anstillringen
beriknas beror pi vilket sitt som ger bittre pension. Om pensionen pi ba-
sis av den pensionsgrundaode lonen for anstillningen utan avbrott Lr stcirre,
viilis den som pensionsgnrndande lon for bida delatna av den avbrutna
aostiillningen. Om den sammanlagda pensionen pi basis av de separatz. Lfl-
5tlllningsperiodetna diremot blir storre, anvlnds de separata pensions-
grundande lonerna vid berdkningen.

Om det automatiska avbrytandet har gjorts i slutet av 7994 beriknas den
pensionsgrundande lonen fram till avbrytandet enlig den garnla ber2iknings-
regeln och efter avbrftandet enlrgt regeln for overgingspedoden. Om det
automatiska avbryandet har gjorts i slutet av 7995 beriknas den pensions-
grundande lonen ftam till avbrytandet Iikasi enhgt den gamla beriikningsre-
geln och fot tiden efter avbrytandet enligt de nya teglerna.

Avbrltandet upphivs om anstallrdngen upphor innan en minad hrr grtt
ftin avbryandet. (A 30/93)

Bitd 1.4

Autom. avbr
31.12.1996

Anst. upph6r
31.12.2003

Pens.gr.l6n 1 1992-95 + 1996 Pens.gr.t0n 21997 - 2003

I

Pens.gr.l6n 3 1994-95 + 1 996-2003

Exempel 1.1 6 Automatiskt avbrytande

Arbetstagaren arfodd 10.10.1939. Anstdllningen har bOrjat 1.1.1985 och
ett automatiskt avbrytande har gjorts 31.12.1994. Anstiillningen upph6r
30.6.1997. L6nerna har rdknats upp med index f6r Ar 1997 och ett be-
lopp motsvarande arbetstagares pensionsavgift har dragits av.
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Ar L6ner mUAr Dg LOn mUmin

1991
1992
1993
1994
1 995
1996
1997

1995
1996
1997

1 33 200
120 000
1 08 000
98 400

111 600
1 14 000
56 400

360
360
360
360
360
360
180

11 100
10 000
9 000
8 200
I 300
I 500
9 400

I 300
9 500
I 400

Fdrsta perioden: Den pensionsgrundande l6nen f6r tiden fdre avbrytan-
det, Aren 1991-1994, rdknas som ett medeltal av iren 1992 och 1993.

ao ,. 120 ooo+108 ooo 
= 9 5oo mk/man

720

Andra perioden: Den pensionsgrundande l6nen f6r tiden efter avbrytan-
det rdknas som ett medeltal av iren 1995-1997.

111 600
114 000
56 400

360
360
180

30 x 282 ooo 
= 9 4oo mk/min

900

282000 900

1 08 000
111 600
1 14 000

Ndr den pensionsgrundande l6nen berdknas utan avbrytandet, tas 6ren
1993 och 1995 med bland berdknings6ren f6r tiden med de gamla reg-
lerna. Det 6r dA anstdllningen upphOr rdknas inte med eftersom det inte
dr ett helt 6r.

1993
1995
1996

360
360
360

I 000
I 300
9 500

333 600 1080

Den pensionsgrundande l6nen utan att avbrytandet g6rs dr

so, 31?9=od 
= 9 2G6,G7 mumin.

1080

Pensionen for fdrsta och andra anstdllningsperioden:

9 *9 5OO = 1 42S,OOmUmin
800
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1.8 Tekniskt avbrytande

Om arbetstagaren i en fordopande anstillning overgir &ia heltidsarbete
till deltidsarbete eller tvirtom, kan anstdllrringen indelas i wi separaa perio-
der. Detta kall"s tekniskt avbrytande. (a/85)
Ett tekniskt avbrftande av anstzillnirrgen forutsltter att

* anstillningen har pigitt minst tre ir fore tidpunkten for avbrytandeg
(ocksi efter automatiskt avbrytande)

* arbetstagaren har en regelbunden atbetstid som har indtats,
*' ;lrlringen i arbetstiden har medfort att lonen sinkts med minst en

fidrdedel eller hojts med minst en trediedel
* llrlringen i arbetstiden inte iir avsedd som tillfillig.
Det tekniska avbrytandet upphdvs om pensionsfallet intdffar inom tvi

fu fuLn avbrytandet. Hur liinge anstdllningen annars fortgar eftet det teknis-
ka avbryandet piverkar inte avbrytandet.

Den anstillninptid pi tio ir som fu en forutsittning for automatiskt av-
brytande, som foregiende stycke han.tlar om, riknas ftin ett eventuellt tek-
niskt avbrftande ftamit.

Exempel 1.17 Tekniskt avbrytande

En arbetstagare som ar fodd 1946 har varit anstalld enligt APL fr.o.m.
1.10.1988. Arbetstagaren Overgick 1.5.1993 fr6n heltidsarlcete till del
tidsarbete. L6nen f6r heltidsarbetet var 12 500 mk/minad och l6nen for
deltidsarbetet dr 8 200 ml</minad. Deltidsarbetet fortgir till 18.6.1997.

3o ,9400 =
800

352,50 mk/min

Sammanlagt 1 777,50 mUmAn

Pensionen for anstdllningen utan avbrytande

9 * 9 266,67 = 1 737,5OmUmin
800

Eftersom den sammanlagda pensionen f6r de separata anstallningsperi-
odema dr h6gre 6n den berdknade pensionen utan avbrytande, betrak-
tas anstdllningsperioderna som separata anstallningar vid berdkningen.
Vid pensionsfallet berdknar man pa nytt vilket satt att rdkna som ger den
bdttre pensionen, eftersom det dA kan bli aktuellt med att rdkna med
iterstiende tid.
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Anstdllningen delas in i tvA separata anstdllningsperioder. Pensionen
rdknas ut separat for bida perioderna. Den pensionsgrundande l6nen
fdr perioden 1.10.88 - 30.4.1993 dr 12 500 mUmAnad.

Den pensionsgrundande l6nen fdr perioden 1.5.1993 - 18.6.1997 iir
8 200 mUmin.

Pension - 55 L1-?5oo = 859,38 muman.
800

Pension - +g I9?oo = so2,25muman.
800

1.9 Pensionsformerna

Enilgt arbetspensionslagarna kan pension bevilias pa grund av ilderdom,
arbetsoforrriga, arbetsloshet och dodsfdl. EnLgt APL kao ocksi deltids-
pension bevillas. Deltidspension och familiepension behandlas senare i vat
sitt kapitel.

1.9.1 Alderspension

Den allm,jnna pensionsildern zir 65 rLr. En arbetstagare har ritt till ildets-
pension niir han hat uppnitt pensionsildern. Den 2l5tillning som arbetsta-
garefl Limnar for att gi i pension miste dock upphota innan pensionen kan
bevilias. Alderspensionen borjar i allmdnhet den fotsta dagen kalende'-i-
naden eftet den dag da arbetsagaren uppnitt pensionsildem, om pensions-
ansokan har l,jmnats in inom tte minader ftin att alstillningen upphort.

Exempel 1.18 Berdkning av ilderspension med dagtekniken

Arbetstagaren er f6dd 6.6.1934. Han har blivit anstdlld enligt APL
7.2.1991 och anstdllningen upphor nar han uppnar pensions6ldem
6.6.1999. Den pensionsgrundande l6nen i anstdllningen ar 10 000
mUmin. I anstdllningar som upphOrt tidigare har han tjdnat in pension
4 000 mUm6n.
lntjdning av pension enligt 1,5o/o:

Pensionsgrundande tid 7.2.1991 - 31.12.1993 = 34 m6n och 24 dg

34 +24130 
x 1o ooo = 435 mumin

800

lntjdning av pension enligt 2,5 o/o
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r*}I,

Pensionsgrundande tid 1 .1 .1994 - 6.6.1999 = 65 min och 6 dg

65 t j/30 
x 1o ooo = 1 358,33mumin

480

Alderspensionen fr.o.m. 1.7.1999 dr sammanlagt 4 OOO + 435 +
1 358,33 = 5 793,33 mUmin. Samordningen inverkar inte pA pensionen.

1.9.2 F6rtida uttag av Alderspension

Alderspensionen kan tas ut i fortid tidigast vid 60 irc ilder. Ndr ilders-
pension bealas ut i fotid, minskar pensionen med en viss procent for varje
minad som pensionen betalas ut fore den minad di pensionsagaren upp-
nit den allrn:jnna pensionsildern. Hur stor fcirtidsminskninget dr ftamgir
av btlaga 2. Frin och med 1997 iir fortidsminskningsprocenten 0,5 oh for
personff som ftller 60 ir

Fortidsminskningen fsdknas utgiende ftin den samordnade pension
som personen tjiinat in ftam till pensioneringstidpunkten enligt det pro-
centtd som ftamgit av tabelien. Peosionen minslrar pi wi sitt om den tas
ut i fortid: pensionsagaren tjinar in pension under en kortare tid och den
pension som han gdn^t in under den korare tiden minskar ytterligare ge-
nom forrid5glil5kningen. Vid beriikningen av fo\ensionen beakas dess-
utom den fortidsminskade andelen som sidan inkomst som minskar folk-
pensionen (mera om fo\>ensionen, se kap. 9) (A 53/85, A 24/93)

Exempel 1.19 F6rtida uttag av Alderspension

Arbetstagaren ar fodd 4.3.1938. Han var anstalld enligt APL under tiden
15.4.1974-31.3.1998 och tjanade di in en fribrevspension pa 3 600
mUmin (ind. 1825). Samordningen har inte inverkat pA pensionsbelop-
pet. Arbetstagaren tar ut ilderspension if6rtid fr.o.m. 1.4.1998.

F6rtidsminskningen dr 0,5 o/olmAn och den tid som pensionen tidigare-
ldggs med ar 1.4.1998 - 1.4.2003 = 5 6r = 60 min.

Fdrtidsminskningsprocent = 60 x 0,5 o/o= 30,0 o/o

F6rtidsminskning 0,3 x 3 600 = 1 080 mk/min.

Den samordnade f6rtida Alderspensionen fr.o.m. 1.4.'1998 dr
3 600 - 1 080 = 2 520mk/min.
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1.9.3 Uppskjuten 6lderspension

Om ilderspensionen uppskjuts si att den borjat senare in i borjan av
minaden efter att personen fyllt 65 ar hois pensionen. Uppskovsforhoj-
ningen ir en procent for varje minad med vilken pensionen skjuts upp.
Uppskovsfothoiningen tiknas pi den samordnade pensionen. (A 53/85)

Exempel 1.20 Uppskjuten 6lderspension

Arbetstagaren ar fOdd 13.2.1932 och hans 6lderspension vid 65 5rs 6l-
der dr 4 300 mk/mAnad. Arbetstagaren gar i pension 1.12.1998.

Uppskovstiden = 1.3.1997 - 1.12.1998 = t hr 9 mAn = 21 mAn.

Uppskovsforh6jning dr 0,21x 4 300 = 903 mk/min.

Den samordnade uppskjutna ilderspensionen fr.o.m. 1.12.1998 dr
4 300 + 903 = 5 203 mUmAn.

1.9.4 lnvalidpension

Invalidpension som beviljas tills vidare kan beviljas en arbetstagare som
inte fillt 65 ir och som bedoms vara kontinuerligt arbetsofor:rrogen i minst
ett ar. Full invalidpension bevilias om arbetsfonnigan har nedgitt med
minst 3/5. Om arbetsofonnigan har nedgitt med 2/5-3/5 beviljas invalid-
pensionen som delpension.

Full invalidpension bo{ar i dlmi.nhet efter att personen fitt sjukdagpen-
ning enligt sjukforsdkringslagen under den s.k. primdrtiden. Delpension och
i vissa fall ocksi frrll invalidpension bogar i borian av minaden efter att
arbetsoformigan uppstitt. Delpensionen dr hdlften av den fulla pensionen.

Invalidpensioo kan beviljas pa tidigare grunder, om arbetstagaren blir ar-
betsofonnogen pi nytt inom Rta ,Lr ftin att den tidigate invalidpensionen
(full invalidpension, delinvalidpension eller individuell fortidspension) har
upphort. Om arbetsoformigan beror pi samma sjukdom som tidigare, kan
invalidpension beviljas pa tidigare grunder ocksi om det har gatt lCngre tid
an wi fu. (Pdrrnen Invalidpension och individuell fortidspension A 23/97,
del 14).

Om arbetstagaren blir atbetsoforr'"ogen pa grund av en siukdom som
han hade redan nir anstillningen bofade, hat han ritt till invalidpension pi
grund av denna anstdllning endast om anstAlningen hunnit fotga i minst ett
ir innan han blev arbetsoformogen @egtinsningsstadgande). Om arbetsta-
garen blir arbetsoformogen innan det gitt ett 6r sedan arstillningen borjade,
bestims invalidpensionen enligt den eablerade inkomstnivi arbetsagaren
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hade fote insjuknandet. (?irmen Invalidpension och individueli fortidspen-
sior A23/91, del 7).

Rehabiliteringsstod

Invalidpension bet, las som tehabilitedogsstod, om arbetstagarens arbets-
formilgt itminstone delvis kan iterstiillas genom vfud eller rehabilitedng
och det har gjorts upp en vird- eller rehabiliteringspian for honom. Iiksom
invalidpension som beviljas tills vidare kan ocksi tehabilite.i.gsstod beviljas
endast om arbetstagaren har varit eller bedoms vara arbetsoformogen i
minst ett ar ftifl den tidpunkt di arbetsoformigan uppstitt. Rehabiliterings-
stodet dr lika stort som invalidpension som beviljas tills vidare och det kan
ocksi beviljas till beloppet for delpension. Rehabiliteringsstodet beviljas
alltid pl viss tid. (A 47 /95)

Exempe! 1.2f Rehabiliteringsst6d enligt dagtekniken

Arbetstagaren ar f6dd 29.1 .1956. Han var anstalld enligt APL 1 .8.1978 -
15.6.1978. Han blev arlcetsofdrmdgen 16.6.1998. Den pensions-
grundande l6nen 5r 9 800 mUminad.

Efter primdrtiden for sjukdagpenning enligt sjuK6rsdkringen beviljas ar-
betstagaren rehabiliteringsst6d fdr tiden 1.7.1999 - 31.12.2000. Han
deltar iyrkesinriktad rehabilitering 1.9. - 31.12.1999.

Rehabiliteringsstddet dr lika stort som invalidpension som beviljas tills
vidare.

Pensionen f6r anstdllningstiden dr

232 !-7130 x 9 8oo = 2 B4l,94mk/min
800

Pensionen f6r den 6terst6ende tiden dr

91 +-!!l3o 
x 9 8oo = 1 1zo,47mumin

800

12ox98oo 
=1176mumin

1000

6o x 9-8oo 
= 3g2 mumin

1500
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Rehabiliteringsst6det 6r sammanlagt 2 848,94 + 1 120,47 + 1 176 + 392
= 5 537,41 mUmAn. Samordningen inverkar inte pi beloppet.

Re h abi I ite ri n gsti I I €i g g

Rehabiliteringstilligg kan betalqs till en person som fir rehabilitedngs-
stod, invalidpension som beviljats tills vidare eller individuell fortidspension.
Det innebdr att persooens samotdnade pension hojs med 33 o/o f.or den tid
han deltar i aktiv rehabilitedng som ordnas av arbetspensionsanstalten.
Tilligget betalas endast for hela kalenderminader med aktiv rehabilite'i.9.
Rehabiliteringstill4ggel lstelas separat av den offendiga och den pf,va;ta
sektorns pensionssystem. Den prL'rata sektorns tilliggspsnsionet beaktas

inte ndr tehabilitedngstilliggel beriknas. (A 47 /95)

Exempel 1.22 Rehabiliteringstilldgg

F6r tiden med yrkesinriktad rehabilitering 1.9 - 31.12.1999 betalas i f6re-
giende exempelfall f6rutom rehabiliteringsst6det ett rehabiliteringstilldigg
pA 33 o/o

0,33 x 5 537,41 = 1 827,35 mUmin.

Rehabiliteringsst6det och -tillSgget 5r sammanlagt 7 36/,76 mUmin.

Rehabiliteringspenning

For att forebygga arbetsoforrniga betalas rehabilitedngspenning till ar-
betsagare som arbear men hotas av arbetsofoffirfuga och for vilken pen-
sionsansalten ordnar yrkesintikad rehabilitedng. Rehabiliteringspenningens
belopp dr lika stort som det sammanlagda beioppet w a)la samordnade in-
validpensiooer som pe$oflen kunde fL ffin olika pensionssystem okat med
33 %. Rehabiliteringspenningens b.lopp iir alltsi lika stort som rehabiliter-
ingsstodet och -tilligget sammanlagt. Rehabiliteringspenningen betalas helt
och hi.llet av den arbetspeosionsanstalt inom den offentliga eller den pnvata,
sektorn som ordnat rehabiliteringen. Den privaa sektoms tilliggspsasisnsg
beaktas inte niir tehabiliteringspenningen beriknas. (A 47 /95)

1.9.5 lndividuell f6rtidspension

Individuell fortidspension kan bevidias arbetstagare sorn lrllt 58 ir och
vats arbetsformiga med hiinsyn till ett antal faktorer har nedgitt till den
grad att han rimligtvis inte lrirg. kan forutsittas arbea vidare. Personer
fodda fore 7940 kan beviljas individuell fotidspension efter att de S,llt 55

ar.(A 33/93)
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Individuell frirtidspension bestims pi samma siff som fuII invalidpen-
sion. I pensionen skall inga ritt till iterstiende tid, om arbetstagaren inte
gitt i i.lderspension ftin den offentliga sektom vid en sdnkt pensionsilder.

Individuell fortidspension borjar betalas som delpension, om pensions-
tagarens fsry[rysinkomster under tiden som pensionerad overstiger 90 mk i
minaden pi indexnivel A2 (1 756,69 mk/men pi indexnivLn 1825 Ar 11998)

men ir l6,ge zn 60 % av den pensionsgrundande lcinen. Om forvirvsin-
komsterna overstiger 60 oh av lonen, blir den individuella fortidspensionen
vilande for den tid som pensionstagaren arbetar, dock hogst fem ir. Pen-
sionstagaren tjinat inte in ny pensioa medan han arbear (utom i de falt di
det till pensionen iote har anslutits iterstiende tid pa grundval av en anstill-
ning inom den privata sektom).

Vanligtvis ansoket man forst om ett forhandsbeslut om individuell for-
tidspension. Den individuella fortidspensionen bo{ar nrat allq fonrtsittning-
ar for beviljande av pensionen hat uppstitg tidigast ftin och med minaden
efter att ansokan om pension eller forhandsbeslut har lijmnats in.

Exempe! 1.23 lndividuell f6rtidspension enligt dagtekniken

Arbetstagaren ar f6dd 10.5.1940. Den sista anstdllningen pigick fr6n
1.6.1 995 till 1 5.1.1998. Arbetstagaren blev arbetsof6rm6gen 18.3.1998.
Den pensionsgrundande l6nen iir 10 900 mUmin. Dessutom hade ar-
betstagaren i tidigare anstallningar tjanat in pension 4 250 mUmin enligt
index for ir 1998. Arbetstagaren gar i individuell fortidspension 1.6.1998
nar han har uppnitt den fordrade Aldern.

Pensionen for tiden i den sista anstallningen ar

31119/30 
x 1o 9oo = 4zg,1gmk/min.

800

Pensionen fdr den Aterstiende tiden 10.5.1998 - 10.5.2005 dr

L x 10 900 = 261,60 mUmin
1000

60 
x 10 9OO = 436 mUmin

1500

Den individuella fcirtidspensionen dr 4 250 + 429,19 + 261,60 + 436 =
5 376,79 mk/min. Samordningen inverkar inte p6 pensionsbeloppet.
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Exempel 1.24 lndividuell fdrtidspension som delpension

Pensionstagaren fAr individuell f6rtidspension. Pensionsbeloppet dr
4 862 mk/min och den pensionsgrundande l6nen I 840 mUminad en-
ligt index fdr ir 1998. Pensionstagaren bOrjar arbeta 1.2.1998. L6nen i

anstdllningen ir 5 000 mUminad.

Den individuella fOrtidspensionen bdrjar betalas som delpension, efter-
som forvirvsinkomsterna Overstiger grdnsbeloppet enligt APL, men dr
ldgre dn 60 % av den pensionsgrundande l6nen. Delpensionen ir hdlf-
ten av full pension.

Delpension = 0,50 x 4 862 = 2 431 mUmAn.

1.9.6 Arbetsl6shetspension

Arbetsloshetspension kan beviljas en percon som
* har fllt 60 er
* har fitt ett intyg ftin arbetsloshetskassan eller FPA om att hzn hx fatt

arbetslcishets.tagpenning for maximitiden (500 dagar har gitt ut eller
ritten ull tilUiggsdagar har upphort i slutet av den minad di personen har

S'Ut 60 ar)
* har fitt arbetskmftsbyrins intyg over att han iir atbetslos arbetssokande

och inget arbete kan anvisas honom
* har arbetat sammanlagt 5 fu under de femton iren omedelbart fore pen-

sionsfallet och
* har titt till iterstiende tid.

Som pensionsfall fiir arbetsltishetspension beraktas enligt lagen den
da;g db den atbetslcisa for fotsta giagen har de facto betalats arbetsl<ishets-
penning under 60 veckor * en minad (granskningspedoden) bakit ftin den
dag da arbetskraftsmyndigheten gett sitt intyg. I praktiken faststlller utbeta-
laren av arbetsloshetsdagpenningen (arbetsloshetskassan eller FPA) pen-
sionsfallet i intyget om dagpenning si att det lnitr:dffat exakt 60 veckor bakat
ftan intygets datum. Den dagen dr tidpunkten for pensionsfalleg om en som
ffu .lagpenning besoker arbetskraftsbyrin inom en minad ftin intygets da-
tum.

Om den arbetslose frller 57 fu innan han har fitt inkomstrelaterad dag-
penning eller grunddagpenning for maximitiden, far han .lagpenning till
slutet av den minad da han frller 60 ir (tilaggsdag*). E enda sidan
tilliiggsdag ricket till for att rdtten till iterstiende tid skall besti, om den var
i kraft under den forsa till;ggsdagea (se 7.2.2). Om pesonen under perio-
den av till;ggsdagar har en 2lsrillning eller foretagatperiod som berittigar
till pension for iterstiende tid, ansluts den iterstiende tiden emellertid till
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denna xa5tillnirig eller fcireagalpetiod. Normdt ansluts iterstiende tid till
en anstAilning eller foreagaqperiod som pagaft i sex minader. Enligt den
tidsbegdnsade lagen om forbituande av sysselsdttningsforutsittningarna
for 55 ar fyllda arbetsl<isa skall en anstillning under den tid di ritten till
tilLiggsdagat dr i kraft fortgir minst tio minader fcir att iterstiende tid skall
kunna anslutas till den. Om det nya arbetet ar foretaganrerksamheg tilAm-
pas de'rna tidsbegrdnsade lag inte pi det (A 16/98, A 20 /98)

Den ovann,imnda ildersgtinsen 57 ir in&as dock till 55 Ar, om perso-
nen ir fodd fote 7944 och han hade ritt till arbetsloshets&gpenning
1.1.1997 och hade blivit petrnitterad eller uppsagd fore 1.6.7996. Om per-
sonen er 1,996 hade fitt arbetsloshets&gpenning for 100 daga4 forutsitts
inte att han hade rdtt till arbetsloshetsdagpenning 1.1.1997 (se n?itrnare A
32/96, A 29 /96, A 22/96, A 76/96,r-A 14/96).

De ovannimnda villkoten fot beviljande av pension gziller om pensions-
fallet intriffat 1.1.1994 eller senare. Om personen hade frllt 55 fu fote
1.1.1994 och hade titt till arbetskishetsdagpenning 1.1.1994 tillimpas de

gamla villkoren, som ftamgir * btbga 4.

Arbetsloshetspension borjar i borjan av minaden efter att alTa fomtsltt-
ningar for beviljaade av pension har uppstitt (A 4/94)

Exempel 1.25 Arbetsldshetspension, arbetstagarens intjaningsprocent
f6r 6terstAende tid iir 1,5 o/o

Arbetstagaren er f6dd 26.8.1940. Han har haft en APL-anstdllning
1.1.1965 - 30.11.1995, Den pensionsgrundande l6nen Ar 9 000
marldman.

Arbetstagaren fick arbetslOshetsdagpenning frAn 12.12.1995 fram till 60
irs 6lder utan avbrott. Den f6rsta tillfiggsdagen efter 500 dagar med
arbetsloshetsdagpenning var 16.11.1997, som man kommer fram till
genom att ldgga 1 Ar 11 min 15 dg till den dag di anstallningen upph6r-
de (fem dagars sjailvrisktid). Ritten till iterstiende tid dr i kraft den f6rsta
tilldggsdagen.

Det antagna datumet f6r dagpenningsintyget dr 26.8.2000 (da arbetsta-
garen fyller 60 Ar). Under en 60 veckors period (ca 1 61 2 min) frin
26.8.2000 bakit rdknat 6r den fOrsta dagen med arbetsl6shetsdagpen-
ning 27.6. 1 999, da pensionsfallet f6r arbetsl6shetspension intrdffar.

Arbetstagaren har rdtt till arbetslOshetspension, eftersom Aterstiende tid
kan anslutas till pensionen och arbetstagaren har arbetat mer dn fem 6r
under de 15 iren f6re pensionsfallet.
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Pensionen fdrtiden som anstdlld dr 371 
x9000 = 4173.75mUm6n

800

74 ,9 ooo = 832.50 mUm6n
800

Pensionen for den iterstiende tiden 27.6.1999 - 26.8.2005 berdknas
enligt intjdningsprocenten 1,5 o/o, eftersom arbetstagaren 6r f6dd f6re
1943 och hade rdtt till dagpenning 1.1.1996 ( A 46/95).

Arbetsl6shetspensionen f6re arlcetspensionsti lldg g och samordni ng dr
4 173,75 + 832,50 = 5 006,25 mk/mAn.

Arbetstagaren har iren 1995-1998 fatt arbetsl6shetsdagpenning fdr
sammanlagt 798 dagar.

Dagarna med arbetsl6shetsdagpenning f6re 1.1.1 997
1995 14dg
1996 262do

276 dg : 22 = 12 mAn 12 dg

efter 31.12.1996

1997
1998

261 dg
261 dq
522 dg .22= 23 mAn 16 daq

28dag:22= 1m6n
Arlcetspensionstilldg get dr

(12 +1) + (0'8 x 23) 
x 5 006,28 = 335,g9 mk/m6n

504 -36

Pensionen och arbetspensionstill€igget dr sammanlagt
5 006,25 + 335,89 = 5 342,14 mUmin.
Samordningen inverkar inte pi pensionens belopp.

Exempel 1.26 Arlcetsl6shetspension, nya intjnningsprocenter f6r Ater-
stiende tid

Arbetstagaren dr f6dd 16.5.1943. Han har haft en APl-anstdllning
11.1.1967 - 31.7.1998. Den pensionsgrundande l6nen iir9 000 ml</min.

Arbetstagaren fir arbetslOshetsdagpenning utan avbrott frin och med
12.8.1998 fram till 60 6rs 6lder. Den f6rsta tilldggsdagen efter 500 dagar
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Exempel 1.27 Arbetsl6shetspension, APL-anstdllning under perioden
med rdtt till tillSggsdagar

Arbetstagaren dr fodd 16.5.1943. Han har haft en APL-anstdllning
11.1.1967 - 31.7.1998. Den pensionsgrundande l6nen ianstdllningen dr

med arbetsl6shetsdagpenning dr 20.7.2000, som man kommer fram till
genom att l6gga 1 Ar 11 m6n 19 dg till den dagen dA anstdllningen upp-
h6rde (sju dagars sjdlvrisktid).

Det antagna datumet f6r dagpenningsintyget tlr 16.5.2003 (da arbetsta-
garen fyller 60 6r). Under en 60 veckors period (ca 1 ir 2 min) fr6n
detta datum bakAt rdknat dr den f6rsta dagen med arbetslOshetsdag-
penning 17 .3.2002, di pensionsfallet f6r arbetsldshetspension intrdffar.

Arbetstagaren har rdtt till arbetslOshetspension, eftersom 6terstiende tid
kan anslutas till pensionen och arbetstagaren har arbetat mer 6n fem 6r
under de 15 6ren f6re pensionsfallet.

Pensionen fdr tiden som anstilld 6r

378 +2ol3o 
x 9 ooo = 4 2oomum6n

800

Pensionen fdr den iterstiende tiden 17.3.2002 - 16.5.2008

14 x9000 =126mUmAn 60 x9000=360mk/min1000 1500

Arbetsl6shetspensionen f6re arbetspensionstilldgg och samordning dr
4 260 + 126 + 360 = 4746 mUmin.

Arbetstagaren har iren
sammanlagt 883 dagar.

1998-2001 fAtt arbetsl6shetsdagpenning for

883

- 
=4uman

22

Arbetspensionstilliggel ,ir, 
0'8 * rc 

x 4 746 = 327,31mUmAn
504-40

Pensionen och arbetsldshetstilldgget ar sammanlagl 4746 + 327,31 =
5 073,31 mUmAn. Samordningen inverkar inte pi pensionens belopp.
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9 000 mUmin. Dessutom har han haft en APL-anstdllning under perio-
den med rdtt till tilldggsdagar '1.10.2000 - 30.3.2001 (6 m6n). Den pen-
sionsgrundande l6nen i anstdllningen ir 4 500 mUm6n

Pensionen for tiden som anstdlld 11.1.1967 - 31.7.1998 = 4 260 mUm6n
(se fdregAende exempel).

Pensionen for tiden som anstdlld 1 .10.2000 - 30.3.2001 dr

6x4500
= 33.75 mUm6n

800

Den iterstAende tiden ansluts till den sex minader l6nga anstdllningen
under perioden med rdtt tilltilldggsdagar.

Pensionen fdr den iterstiende tiden 17.3.2002-16.5.2008 dr

14
x 9 000 = 126 mk/mAn

1000 fh xe000=360mk/min

Arbetsl6shetspensionen fdre arbetspensionstilliigg och samordning dr
4 260 + 33,75 + 126 + 360 = 4 779,75 mUmin.

Arbetstagaren har Aren 1998-2001 fitt arbetsldshetsdagpenning f6r
sammanlagt 746 dagar.

746

22
= 33 m6n

Arbetspensionstill699et dr

ffi = o,o561 x4 779,75 = zor-,14mk/min

Pensionen och arbetspensionstilldgget dr sammanlagt 4 779,75 +
268,14 = 5 047,89 mUmin. Samordningen piverkar inte pensionsbe-
loppet.

1.1 0 EngAngsbelopp och drojsmAtsforh6jning

Om pensionsbeloppet fore samordningen iit llige'im 32,73 t*/mh ir
1998 Q,50 mk/min tlnd. 742), betalas pensionen som etr engingsbelopp,
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som beriknas enligt koefficienter som social- och hilsovirdsrninisteriet
faststnllt. Koefficientema fuamgfu av PSC:s cfukuEr n/Al.

Om han.lliggningen av en pension pi en pensionsanstalt tar lringre in fte
m6,.nader, miste anstalten .betalq, en drojsmilsforhojning pi pensionen.
Drojsmi.Isforhojningen foljer rdntefoten enligt 4 S 3 mom. rintelagen.
Drojsmilsfcithojningen utbetalas inte, om den undersager 27 mark pi in-
dexnivin f6r ht 1998 (15 mk ind. 1006). (A 22/92, A 15/95, A 39/97,Lr\
13/93,r-A 17 /94,1-A 2/95)

Berdkningen av APL-pensionen steg f6r steg

* Den pensionsgrundande tiden i den sista APl--anstillningen rik-
nas ut med beaktande av

- anstCllningstiden efter 23 irs ilder
- eventuell itetstiende tid
- eventuell siinkt pensionsilder

* Intieningsprocenterna undet olika periodet rlknas
- tiden fi>xe 7.7.7962 (1%o) halveras
- tiden efter 30.6.1962 (1,5 n
- tiden ftin borjan av det ir di arbetst^garcn ftllde 60 fu Q,5 

o/o)

- iterstiende tid 50-60 A& 0,2oA
- itetstiende tid 60-65 1t (0,8o/o)

* Den pensionsgrundande ltinen i alslSillningen betiiknas (se berrik-
ningen av den pensionsgrundande lonen s. 34)

* Pensionen ftir perioder med olika intilningsptocent rnder anstaU-
ningen riiknas ihop
- pensionsgrundande tid x intjaningsprocent x pensionsgrundande lon

* Hut pensionen piverkas av ett automatiskt avbrytande undercdks
* Pensionerna liit olika fipL-a6tf,llningar rlknas ihop
* Eventuella arbetspensionstilllgg och bamtilligg riiknas in i pen-

sionen
* Pensionema enligt den privata sektorns pensionslagar riiknas ihop
* Eventuell engingsprestation av ftibrevspension beriknas
* Pensionen frin den privata sekorn sarnordnas med beaktande av

SOllTA-ercettningar och offentliga sektorns atbetspensioner
* Eventuell fiirtidsminskniry (separat fot sjomanspensioner, pensioner

for andn xpstlllningar och for foretagarverksamhet) eller uppskovs-
fiithtiining betiknas

I praktiken ft^# de intjdnade pensionema for tidrgare ans?illningar
(ftibteven) och atbetspensionstilliggsprocenten av PSC:s registerutdmg.
Uppgiftema for berdkning av pensionen for den sista aastillningen fls av
arbetsgivaren.



KAPL 55

2 KAPL-PENSION

2.1 Lagen om pension f6r arbetstagare i kortvariga arbetsf6rh6ll-
anden (KAPL)

Lagen om pension for arbetst2gare i kottvadga arbetsf<irhillanden,
KAPL, tridde i kraft 7.7.7962, samtidigt som APL. Lagen omfattar perso-
ner som arbear inom branscher for vilka kortvariga 2lstillningar dr karakti-
dstiska. Lagen gdller bl.a. anstillda inom byggnads-, skogs-, lantbruks- och
hamnbranschen. Aven anstillda inom den offenttiga sektom som arbear i
motsvarande uppgiftet kan omfattas av KAPL om de inte dr fast anst;llda
aret runt. Arbetstagaren omfattas av lagen fran bo{an av det fu di han Sller
1,4 fuan till sin 65-atsdag.

KAPL tillimpas endast pi arbetare, inte tjinstemln. Den tillimpas inte
heller pi sidana anstillda inom el- och rorbranschen som inte arbetar pi
byggbolag. Atbete som omfaffas av lagen om pension for lantbruksforetaga-
re omfattas inte heller av KAPL.

2.1.1 Berdkningsprinciper och pensionsformer

KAPl-pensionens nivi motsvarar APl-pensionens. Berdkningen av
KAPl-pension avyiker dock ftin teglerna for APl-pension i och med att
pensionen inte beriiknas pet ansrillning uan pi basis av de sammanlagda
lonerna under de arbetsir di lonea overskddit grdnsbeloppet.

Pensioner enhgt KAPL beviljas pi samma grunder som APl-pensionet.
Matkbeloppen i lagen iir pi indexnivi 100 for tu 1962.

2.2 Pensionsgrundande tid och l6ner

Ritt till KAPl-pension uppstir pi grund av arbete, iterstiende tid, tid
med heleffektiv pension, fominer som ger rdtt till arbetspensi6astilligg och
uppskovstid i likhet med APL. Rjtten till KAPl-pension baserar sig emel-
lertid i forsa hand pi lonebeloppet i stiillet for anst:jllningens lingd. Enligt
KAPL beaktas inls an5tillningstid eller lciner under tideo fore 1.7.7962. Pit
KAPl-pensionet tillimpas iote heller dagtekniken enLgt APL.

2.2.1 Anstdllningstid och pensionsgrundande l6n

Till KAPl-pension berdttigar de loner ftin och med botfan av den mi-
nad di perconen fyllt 23 ir (ft.o.m. 1.7.1962) som overstiger det ligte
griinsbeloppet enligt KAPL (se bilaga 5) och for vilka forsdkringspremie
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enLgt KAPL har betalats. Ar 1998 rir det li$e grinsbeloppet 3 650 mk (200
mk enligt index 100). Lonerna iusteras arligen med APl-index. Ndr den
pensionsgrundande lonen faststills minskas lonema under de ir som tas
med i berdkningen med ett belopp som motsvarar lontagares arbetspen-
sionsavgift, Iiksom i fthgz om APl-pension.

Arrvikande ftin APL riknas semesterersattning som betalas nir en an-
srillning upphcir, med i den pensionsgrundande lonen enligt KAPL.

2.2.2 Aterstiende tid och l6n for Sterstiende tid

Ocksi den iterstiende tiden (tiden ftin pensionsfallet till pensionsil-
dem) dr pensionsgrundande, om arbetsagaren under 540 dagar fore intridet
av den sjukdom som otsakat arbetsoformigan (eller pensionsfallet eller den
fotsta till;iggsdagen) fortjiinat lon enligt KAPL till minst det hogre gdnsbe-
loppet i KAPL (se bilaga 5). Ar 7998 tu det hogre gdnsbeloppet 14 600 mk
(800 mk enligt index 100).

Den 540 dzgar ldniga granskningsperioden forlings zv dagar for vilka ar-
betsagaren fhtt forminer som riknas upp i bilaga 3. I ovrig iir villkoren for
rltt till itetstiende tid desamma som i APL (se APL 1.2.2).

Lonen for den itetstiende tiden zir medeltalet av de irsloner som civer-
stigit det hogre grdnsbeloppet (medellonen, lcinen for den iterstiende ti-
den). Medellonen {is genom att summan av irslonema divideras med anta-
let ir som tas med. I medellonen ri.knas ocksi in APl-lonerna under iren i
ftiga, om den iterstiende tiden baserar sig enbart pi KAPL. Iikasi riknas
KoPl-Ionerna ftin och med 1998 med, om itslonen enligt KoPL civerstiger
3 650 mark.

Om arbetstagaren samtidigt har ritt till pension med iterstiende tid en-
ligt lagen om pension for lantbruksfciretagare (se kapitel 6), ricker det med
att KAPL-lonen under 540 dagar uppgar till det Lige grinsbeioppet for *t
atbetstagaten skall ha ritt till itetstiende tid enligt KAPL. Di berdknas ki-
nen f<ir den iterstiende tiden enligt KAPL pi de KAPL-loner som oversti-
git det Ligte grzinsbeloppet.

Frin de kalendedr som ligger till grund f<ir berdkningen av lonen for den
iterstieade tiden (f<ircikringsiten) riiknas den tid bort for vilken arbetsaga-
ten fore pensionsfallsiret har fltt formaner som berittigar till arbetspen-
sionstilligg (se bilaga 3). Av det ir di arbetsagaren insjuknat beaktas en&st
tiden fram till den &g di han insfuknade. Den iterstiende tiden rdknas i
t',iaader ftin pensionsfallet till pensionsildem.

For att rdtt till iterstiende tid skall uppsti miste anstillningstiden som
krdvs (tolv m4oader inom loppet av tio ir) vata faktisk tid i arbete (utbetal-
ningsminaden for I(APLJon motsvarar i anst:illningsregistret en minads
faktiskt atbete under ett kalenderit di KAPLJonerna uppgir till rninst det
kJge grrinsbeloppet). \is 2llstnllningstiden berdknas omvan.llas KAPL-
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lcinerna inte till anstelningsminader med hjdlp av gdnsbeloppet enligt APL,
sisom man gor ndr man utredet om en atbetstagare har ritt till arbetslos-
hets- eller deltidspension (se 2.5).

I ftLge. om KAPL tillimpas ocksi den tidsbegrdnsade lagen om forbltt-
rande av sysselsittningsforutsittningama. for 55 ar fylld^ arbetsl<isa (se APL
1.2.2). Den anstillrringstid pa hogst 10 minader som nimns i lagen avser i
deta fall arbete som utforts utan avbrott fcir samma arbetsgivare. KAPL-
arbete som pigir hogst tio minader riknas inte med i medellonen for iter-
stiende tid. Arbetstagaren tiinar dock in pension for arbetet.

Om arbetsagaren har ett KAPl-anstiillningsforhillande som fo4gir
Ljrgt" in 10 minader beaktas lonen i detta anstiillningsfothillande vid be-
riikningen av lcinen for iterstiende tid. (A 20/98)

2.3 lntjinande av pension

Intjinandet av ilderspension bo{at ftin och med de KAPL-loner som
arbetsagaren fo*janat under den minad di han fyl7er 23 ir. Atbetsagaren
ir dock fotsikmd mot arbetsoformirya redan innan han $dlt 23 fu.

Frin och med 1.7.1962 gdnar man in pension med 1,5 oh om hret

1

MAnadspensionen = gOO x summan av de indexjusterade l(APL-l6nerna

Minadspensionen ftan borjan av det fu di arbetstagaren $rller 60 (pi
sanrma grunder som enligt APL, tidigast ftin bodan av fu 7994):

1

Minadspensionen = 4gO x summan av de indexjusterade l(APL-l6nerna

For lcinen for iterstiende tid och tiden med heleffektiv pension tlda^r
man in KAPl-pension enligt 7,2 oh per fu ftin dagen efter 50-irsdagen till
60-itsdagen och enligt 0,8 oh ftin dagen eftet 60-fusdagen till 65-i.rsdagen.
Reglerna zfu alltsi desamma som i APL.

Inqaningsprocenten for itetstiende tid och tiden med heleffektiv pen-
sion iir dock 1,5 o/o om

x pensionsfallet intrdffade fore 1996
x en pension som beviljats f6re 7996 beviljas pe nytt pi tidigare grunder

ilr 7996 eller senare
x arbetstagaren dt fodd fote 1943 och han hade ritt till arbetsloshets-

dagpenaing 1.1.1996. Om en sidan arbetsagare emellertid var per-
mitterad (och fick hel eller j;mlrad dagpenning) efter 31.10.1995 och
itervrinde till samma arbetsgivares tjinst fore 29.2.7996,bar han inte
tdtt till intiiiningsprocenten 7,5 o/o. ( 46/95)

r.
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Genom samotdniflg begrinsas pensionen till 60 procent av den hogsa
pensionsgrundande lonen (eller arbetsinkomsten) i en anstClLring (eller un-
det en foreagarperiod) diir den pensionsgrundaode tiden har varit minst ett
tu (se kapitel 9).

2.4 Tillagg till pensionen

Barntill4gg och atbetspensionstilligg faststiills enligt KAPL pi samma
sitt som enligt APL (se punkt 1.6). Ocksi uppskovsforh"iai"g och fortids-
minskning bestims i enlighet med APL.

2.5 Pensionsformerna

Pension beviljas pi samma grunder enligt KAPL som enligt APL.
KAPl-arbetet behover emellertid inte ha upphort niir arbetstagaren boryar
fi ilderspension. Som pensionsgrundande lon for ilderspension betraktas
inte de lciner som arbetstagaren fortjdnat under den minad di han ftller 65
fu och de sex fotegiende kalenderninaderna. Som minadslon under denna
pedod riknas den indexjusterade medellonen under tolv minader fore den-
na period.

Nir kraven pi anstillningsfothillandets Lingd utreds i ftiga om deltids-
pension (ans "llningstid som krdvs :ir 72 minader inom loppet av 18 mina-
der) och arbetsloshetspeosion (fem irs anstiillniflgstid inom loppet av 15 ir)
divideras KAPl-lonema under va{e kalenderir med APl-gdnsbeloppeg
for att komma ftam till antalet minader. Hogst tolv minader pff fu beaktas.

Exempel 2.1 Fribrevspension

Arbetstagaren ar fodd 7.3.1945. Hans l(APL-l6ner dr foljande

ir 1991
61 1993
ir 1 995

1 500,00 mk
105 650,00 mk
122785,00 mk

under grdnsbeloppet

Ldnema upprdknade till nivin 61 1998 (ind. 1825)

ir'1993 ry x 105 650 = 114 224,67 mk
1688

Ar 1995 1825 
x12z7BS=

1712
130 889.38 mk

sam 245114,05 mk
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Pension =
245114,05

= 306,39 mk/mAn
800

l(APl-fribrevspensionen 61 306,39 mUm6n enligt index 1825.

Exem pel 2.2 )<APL-invalidpension

Arbetstagaren dr f6dd 20.10.1940. Han blir arbetsoform6gen 1.6.1998.
Han har varit anstdlld enligt APL 16.10.1964 - 7.5.1987. Den pensions-
grundande l6nen dr 12 500 mUmin och pensionen 4 218,75 mk/min
enligt index for 61 1998. Pensionen for KoPL-l6nerna dr 4,63 mUmin.

Arbetstagarens l(APL-l6ner dr foljande:

Ar Enligt index f6r lnd. f6r 1998,
anstillningsAret mUAr

(- arb.pens.avg.)

Minader Dagar med KoPL-loner
arbetsl.dp. ind. f6r -98

(-avgift)

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

62
102
104
115
117
100
108
102
98

110
120
53

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
5 3 700

92367,35
144 190,55
136 U2,11
141711,68
133 871,47
108 501,78
116765,40
110 278,44
104 468,46
110 150,16
116775,55
50 509,00

32

30

66

1 366 431,95 137 128 3 700

Den intjdnade pensionen dr

Vid beraikningen av KAPL-medell6nen for iterstAende tid ldggs KoPL-
l6ner pi 3 700 mk till l(APL-l6nerna ir 1998 och APL-l6ner pA 52 916,67
mk (- 47130 x 12 500) till KAPL-lonerna Ar 1987.

1 366 431 ,95 + 3 700 + 52 916,67 = 1 423 048,62 mk

Antalet fOrsdkrings6r som berikningen av l(APL-medell6nen baseras pi
dr 11 Ar 5 min = 137 mAn = 41 10 dg. Antalet dagar med arbetsldshets-

1366-191'95 
= 1 7ol,o4mk/min

800
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dagpenning som berdttigar till arbetspensionstilldgg rdknas bort. De rdk-
nas om till kalenderminadsdagar enligt proportionen 128122 x 30 = 175
dg.

Medellonen dr di 30 x 1 429978'62 
= 10 849,16 mk/minad.

3935

Pensionen for den 6terst6ende tiden 1.6.1998 - 20.10.2005:

L6nen f6r den 6terst6ende tiden frin arbetsoformAgans intride till 60-
Arsdagen med intjdningsprocenten 1,2 o/o dr

28x10 849,16 = 303 776,48mk.

L6nen f6r den Aterstiende tiden frin dagen efter 60-irsdagen till 65-
Arsdagen med intjdningsprocenten 0,8 % ir

60 x 10 849,16 = 650 949,60 mk.

Pensionen f6r den iterstAende tiden dr

303776,48 + 650 949,60

1000 1500
= 303,78 + 433,97 = 737,75 mUm6n.

KAPL-pensionen dr sammanlagt 1 708,04 + 737,75 = 2 445,79 mUmin.

APL-, KoPL- och l(APL-pensionema dr sammanlagt

2 445,79 + 4 218,75 + 4,63 = 6 669,17 mUmin.

lnvalidpensionen fdre arbetspensionstilliigg och samordning ar 6 669,17
mk/mAn. 

E
Arbetspensionstilldggetar " x6 669,17 = 66,83 ml</min.

504-5

Pensionen och arbetspensionstilldgget 6r sammanlagt 6 669,17 + 66,83
= 6 736,00 mUm6n. Samordningen pAverkar inte pensionsbeloppet.

Exempel 2.3 KAPL-arbetsldshetspension, APL-anstillning under perio-
den med till6ggsdagar.

Arbetstagaren dr fldd24J0.1942. Han blev arbetslOs ifebruari 1998. I

fem olika anstdllningsfdrh6llanden har han tjdnat in 3 184,58 mUmin i

APL-pension och 507,74 mUm6n i FdPL-pension enligt index for 6r
2002.
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Dessutom har han haft KoPL-l6ner 61 1988 och en APl-anstdllning
1.5.2000 - 31.8.2000 medan han har haft rdtt till tillaiggsdagar. Pensio-
nen f6r denna anstdllning dr 50 mUmin enligt index f6r 61 2002.

Arbetstagaren har haft KAPL-l6ner enligt f6ljande:

Ar Ldner enl. Anstdlln.- Arb.l6sh.
ind. Ar 2002 minader dagar

(-avgift)

KoPL-l6ner
ind.2002
Gavgift)

2636,44

1980
1985
1986
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

1 502 474,83
(1 521030,05)

Den intjdnade pensionen dr
1521q3i'05 

= 1 901,29 mumin
800

16 073,72
(4 573,91)
51220,97
39 484,22

188 996,00
185 778,99
168 050,63
170 514,44
129 833,14
141 957,20
147 387,44
115178,45
147 999,73

12
(12)
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

144

49

32

81

Vid berdkningen av l(APl-medelldnen liiggs l6nema i en samtidig APL-
anstdllning, 108 331,99 mUmin (ind. Ar 2OO2), till KAPL-l6nerna. Antalet
fdrsdkrings6r som ligger till grund for berdkningen av medell6nen dr 12
= 144 min = 4320 dg, varav dagar med arbetsldshetsdagpenning som
berdttigar till arbetspensionstilldgg rdknas bort. De omvandlas till kalen-
derminadsdagar enligt proportionen 81122 x 30 = 1 10 dg.

Medell6nen dr 1502474,83 + 108 331,99 = 1 610 806,82 mk

1610 806.82
30 x 

-- - = 11 478,43 mpmAn.
4210

Det antagna datumet f6r dagpenningsintyget dr 24.10.2002 @e arbets-
tagaren fyller 60 5r) och den forsta dagen med arbetsl6shetsdagpenning
inom 60 veckor (ca 1 61 2 min) fr6n intygets datum bak6t rdknat ir
25.8.2001, vilket dr datumet f6r pensionsfallet f6r arbetsl6shetspension.
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Arbetstagaren har rdtt till arbetsl6shetspension, eftersom pensionen kan
beviljas med iterstiende tid och arbetstagaren har ar.betat mer in fem
ir inom loppet av 15 6r f6re pensionsfallet. Den AterstAende tiden an-
sluts till l(APl-l6nerna, eftersom APl-anstdllningen under tilldggsdagar-
na 61 2000 har fortgitt mindre dn tio m6nader.

Pension f6r Aterstiende tid 25.8.2001 - 24.10.2007

L6nen fdr iterstiende tid under perioden med intjdningsprocenten 1,2
o/o, dvs. tiden frin pensionsfallet fram till 60-rirsdagen dr

14x11 478,43 = 160 698,02 mk.

L6nen f6r Aterstiende tid under perioden med intjdningsprocenten 0,8
7o, dvs. frin dagen efter 60-irsdagen fram till 65-6rsdagen dr

60 x 11 478,43 = 688 705,80 mk.

160 698,02 688 705,80
Pensionen dr

mk/mAn.

+ = 160,70 + 459,14 = 619,84
1000 1500

l(APL-pensionen dr sammanlagt 1 901 ,29 + 619,84 = 2 521,13 mUmin

APL- och KAPL- pensionema 6r sammanlagt
3 184,58 + 50,00 + 2 521,13 = 5 755,71 mk/min.

Koefficienten for arbetspensionstilldgg al. 
(3 + 1)-t 0'-8-x 29 

= 0,0577
504 -33

Vid berdkningen av koefficienten har beaktats 81 dagar f6re 1.1.1997
och 651 dagar iren 1998, 1999 och 2000.

Arbetspensionstilldgget till APL- och KAPL-pensionema dr
0,0577 x5755,71= 332,10 mUmin.

APL-, KAPL- och FdPL-pensionen och arbetspensionstilliigget uppgAr
sammanlagt till 5 755,71 + 507,74 + 332,10 = 6 595,55 mUm6n.

Samordningen piverkar inte pensionens belopp.

Exempel 2.4 KAPL-alderspension

Arbetstagaren dr fOdd 15.5.19U. Han fyller 65 Ar 15.5.1999. Hans
l(APL-l6ner dr f6ljande:
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Ar L6n enl. index for 1999 (-avgift)

1988
1989
1994
1997

95 000
88 000

1 15 000
150 000

Arbetstagaren fyller 60 Ar

120 000 1.1 -31.10.1997
30 000 1.11 - 31.12.1997

1998 125 000
105 000
20 000

1. 1 - 31.10.1998
1.11 - 31.12.1998

1999 60 000

L6nen under den m6nad di 65-Arsdagen intriffar och de sex f6regien-
de minaderna (1.11.1998 - 31.5.1999) beaktas inte vid berdkningen av
6lderspensionen. Pensionen f6r denna period bestdms enligt medell6-
nen under de foregiende 12 minaderna.

Den sammanlagda !6nen under perioden 1.11.1997 - 31.10.1998 dr
30 000 + 105 000 = 135 000 mk.

Medellonen - 135 ooo 
= 11 25OmUm6n

12

L6nen fdr tiden 1.11 - 31 .12.1998 iir
Lonen f6r tiden 1 .1 - 31.5.1999 iir

2x11250=225OOmk
5x11250= 56250mk

61 1988
Ar 1989
Sammanlagt

95 000 mk
88 000 mk

183 000 mk

Pensionen fdr tiden med intjdningsprocenten 1,5 Yo per Ar iir

183ooo 
=2zf..Tlmumin.

800

Ar 1994
Ar 1997
Ar 1998
Ar 1998
ir 1999
Sammanlagt

115 000 mk
150 000 mk
105 000 mk
22 500 mk
56 250 mk

1 .1 - 31.1 0. 1 998
1.11 -31.12.1998
1 .1 - 31.5.1999

M875O mk

Pensionen f6r tiden med intjdningsprocenten 2,5 o/o per Ar dr
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448750 
= 934.90 mumin

480

Alderspensionen dr 228,75 + 934,90 = 1 163,65 mUmin. Samordning-
en inverkar inte pi pensionen.

Berdkningen av KAPL-pension steg f6r steg

* De pensionsgrundande ltinetna tlknas
- de irsloner som <iverstiger gtinsbeloppet as med
- lonema riknas upp med index till slutirets nivi
- eventuella zvdng fot atbetsagares pensionsavgift gors
- irslonema rdknas ihop
- for ilderspension ersitts lcinen under de sisa sju minadema med ge-

nomsnittslonen under de fotegiende 12 minzderna
* Den intiinade pensionen beriknas

- for tiden med intjiiningsproceoten 7,5 o/o

- for tiden med intjiiningsprocetrten 2,5 o/o

* Pensionen fiir den itetstiende tiden berdknas
- den genomsnitdiga minadslonen beriiknas av de loner som overstiger

det hogre grdasbeloppet (det Hgre gdosbeloppeg ifall petsonen hat
LFoPl-inkomster)
- dagar som berittigar till arbetspensionstilligg rdknas bort ftin an-

srillningsminaderna
- APL-/KoPL-lonema riknas med om den iterstiende tiden baseras

enbart pi KAPL
- seParat for tider msd 6lika inqiiningsproceot (7,5/7,2/0,8 oA

* Eventuella arbetspensionstilligg och barntilliigg riknas in i KAPI-
pensionen

* Pensionsm2 snligt den privata sektoms pensionslagar rilcnas ihop
* Eventuell eng:ingsprestation av ftibtevspension betlknas
* Pensionen frin den privata sektotn samordnas med beaktande av

SOllTA-ersettningar och offen t'iga sektotns arbetspensioner
* Eventuell fiirtidsrninstming (separat for pensioner enligt SiPL och

tndta pensionslagat for den ptivata sektom och for fotetagarerksam-
het) ellet uppskovsfiirhtiining bet?iknas.
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3 KoPL-PENSION

3.1 Lagen om pension for konstndrer och sdrskilda grupper av
arbetstagare (KoPL)

KoPL trCdde i kraft 1.1.1986. Den omfattar
* musiker, skidespelare, dansate och andra upptrd&nde artister;
* regissorer, dramaturger, koreografer, &dktplanerare, scenografer;
x re&ktoret, anmi.lare och re&ktionella medarbetare vid tidningar,

radio eller TV;
x oversittare, tolkar och guider;
* fotografer, klippare och konstnifuliga medarbeare,

som atbetat i 2ll5tillningsfcithillande och utfor eft arbete dit den skapande
konstniirliga insatsen at avgi5rrrde. For att lagen skall tillimpas fcirutsitts
ocksi att aostAlrdngen iir avsedd att fortgit en kortate tid in ett ir. Foretaga-
te omfattas inte av KoPL. En arbetsagate omfatas av lagen ftin borian av
det ir di han fyller 14 in .

Ftin och med 1998 omfattar KoPL ocksi sidana ansti.llningar inom
APl-branschema som inte nir upp till karensgrdnsema i APL. Sidana dr
anstiillningar som fo4gir kortare tid in en minad eller d:ir lcinen ik li$e in
gdinsbeloppet i APL (7 756,69 mk/min at 1998).

En arbetsgivare kan andn en APl-anstillning till att omfattas av KoPL,
om lonen efter den fotsta minaden har sjunkit och understigit APL-
gtdnsbeloppet under sex minader i folid. A andra sidan miste en anstillning
som pi grund av liglon forsikrats enligt KoPL overforas till att omfattas av
APL, om lonen rmdet tva heh minader i folid overstiger APL-
grdnsbeloppet. (A 44 / 97)

KoPL omfatar frin och med 1998 ocksi allt arbete inom APL-
branscherna som hushillen liter utfcira, obetoende av lcinen och anstdll-
ningens lr,iogd. (A 44/97)

3.1.1 Berdkningsprinciperoch pensionsformer

KoPl-pensionen beriknas i regel pi samma sitt som KAPl-pension,
om pensionsfallet intzffar 1-1.1996 eller senare (A 12/96).I borjan av 7998
gjordes dessutom nigra betydande indringar i KoPL. Hur pensionen be-
riknas om pensionsfallet intriffat fore 1.1.1996 ft^midir av citkuljr 29/Ae
och de tidigre handbockema for berdkning av pensioner (7994 och 1996,
enbart pi finska).
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Markbeloppen i lagen ir pi indexnivi 100 for fu 1962. Med un&ntagav
deltidspension bevilias pensioner enligt KoPL pi samma grunder som enligt
APL och KAPL.

3.2 Pensionsgrundande tid och l6ner

Den pensionsgrundande tiden och lonen enligt KoPL bestims pi samma
grunder som enligt KAPL. Det 6nns dock vissa padanf2g bl.a. for att be-
rikningen av KoPl-pensioner inte alltid har varit lika som betiikningen av
KAPL-pensioner.

3.2.1 Anstdllningstid och pensionsgrundande l6ner

Pensionsgnrndande lon enligt KoPL iir de lciner under de fu di arbetsta-
garen arbeat ftin och med den minad da han fyllde 23 (tidigst ftan
1.1.1986) som oventigit lonegrinsen i KoPL ( se bilaga 5) och for vilka
man har betalat forsikringspremier enligt KoPL. Det ligte griinsbeloppet ir
3 650 mark i.r 1998 (200 mk enligt index 100). Lonema justeras fuIigen med
APl-index. Av lonerna under de kalenderir som tas med vid berdkningen
av de pensionsgnrndande lonema as bort ett belopp som motsvarar ar-
betstagares pensionsavgift.

Till skillnad ftan KAPL tiknas semesteretsattning s61n fstalas nir en
2l5tillning upphor, ft.o.m. 1998 inte in i KoPLlonen. Vid beriikningen av
ilderspensionen emitts inte heller KoPl-lonema under de sista sex mitra-
dema med nigon genomsnittlig lcin, utan KoPl-kinerna beaktas ftam till
slutet av den Lalendetrrinad di arbetsagaren frller 65 fu.

Fcire 1998 vat grinsbeloppet for rdtt till KoPl-pensioo 6 940,74 nark
enligt index for itr 1998 (540 matk enligt index 142). Av lilaga 5 ftamgar
grCnsbeloppets utveckling sedan 1 986.

3.2.2 AterstAende tid och l6n for Aterstiende tid

Aterstiende tid berittigat till KoPl-pension pi samrna sitt som till
KAPl-pension. Den iterstieode tiden (tidea fti.n pensioosfallet till pen-
sionsildem) ir pensionsgrundande, om arberagareo under 540 dagar fore
intridet av den siukdom som orsakat atbetsoformigan (eller pensionsfallet
eller den forsa tilliggsdagen) fortiinat lon enligt KoPL dll minst det hoge
griinsbeloppet i KoPL (se bilag 5). fu 1998 tu det hogte gr:insbeloppet
14 600 mk (800 mk enligt index 100). Om iterstiende tid beaktas endast
eoligt KoPL, kan pensionsgrundande APL- och KAPL-kinet Liggas till
KoPlJonema. Frin och med 7998 dt tillimpas sarffna ptaxis pi KoPL
som pi KAPL, om perconen ffu iatt till iterstiende tid ocksi enligt LFoPL:
om pensionsfallet intrdffat fu 1998 eller senare, ricker det att KoPl-lonerna
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under 540 dagar uppgar till det ligte grzinsbeloppet for att personen skall ha
rdtt till iterctiende tid enligt KoPL. KoPl-medellcinen beriknas di pi de
lci,ner som ovetstiget det I'Jgte gtinsbeloppet. L6nerna skall vara fortjdnade
efter 1.1.1998.

Den 540 dzgatlingz granskningsperioden forlings av dzgar for vilka ar-
betstagaretr fitt fomraner som riknas upp i bilaga 3. Med undanag av ka-
renstiden ir villkoren for rdtt till iterstiende tid desarnma som i APL (se

/'PL1.2.2).
Lcinen for den iterstiende tiden iir medeltalet av de imloner som ci,ver-

stigit det hogre grdnsbeloppet (medellonen, ltinen for den iterstiende ti-
den). Medellonen fis genom att summan av irslcinerna divideras med anta-
let fu som tas med. I medell<inen tiknas ocksi in APllonerna under iren i
ftiga, om den iterstiende tiden baserat sig enbart pi KoPL. Iikasi ri.knas
KAPl-lonema, fuir^ och med 1998 med, om irslcinen enligt KAPL ovetsti-
ger 3 650 mark.

Frin de kalendetir (forsiikringsiren) som ltgger till grund for berdkning-
en av lcinen for den iterstiende tiden riknas den tid bort for vilken arbets-
tagaren fore pensionsfallsiret har fitt forminer som berdttigar till arbets-
pensionstilligg (se bilrga 3). Av det ir di arbetsagaren insjuknat beakas
endast tiden ftam till den dag di han insjuknade. Den iterstiende tiden rik-
nas i minader ftin pensionsfallet till pensionsildern.

For aft ritt till iterstiende tid skall uppsti miste anstillningstiden som
krCvs (tolv minader inom loppet av do ir) vxz faktisk tid i arbete (utbetal-
ningsminaden for KoPL-Ion motsvarar i anstillningsregistet en minads
faktiskt arbete under ett kalenderir di KoPl-lonerna uppgar 6ill min51 dg1

Iigte gtinsbeloppet). Niir anstillningstiden beriiknas omvandlas KoPL-
lonerna inte till aflst:jllniflgsminadet med hidlp av griinsbeioppet enligt APL,
sisom rnan gdr nir man utteder om er arbetstrgare har ritt till arbetslos-
hets- eller deltidspension (se 3.5).

| fuAtga om KoPL tillimpas ocksi den tidsbegrdnsade lagen om fo6itt-
rande av sysselsittningsforutsittningarna fi5r 55 er fyllda arbetslcisa (se APL
1.2.2). p6a 2lstillningstid pa hogst 10 minader som nimns i lagen avser i
detta fall arbete som utforts utan avbrott for samma atbetsgivare. KoPL-
arbete som pigit hogst tio minader tiknas inte med i medellonen for iter-
stiende tid. Arbetsagaren girrzr dock in pension for arbetet. Om arbetsa-
garen har ett KoPl-anstCllningsforhillande som fortgar lingre dn 10 mllra-
det beaktas lonen i deta 2astlllningsforhillande vid berikningen av lonen
for iterstiende tid. (A 20/98)
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3.3 lntjdnande av pension

Atbetstagaren borjar giina in ilderspension enligt KoPL ft.o.m. den mi-
nad di han frller 23 e& Invalidpension kan dock bevilias tedan innan at-
betstagaren tyllt23.

Ftin och med 1.1.1986 tfiinar.'"an in KoPl-pension enligt 7,5 oh per fu:

1

Minadspensionen = E6O x summan av de indexjusterade KoPL-lonema

Minadspensionen ftan bo{an av det fu di atbetstagaren filler 60 (pi
saruna grunder som enligt APL, tidigast ftan borfan av fu 7994):

1

Minadspensionen = 4gO x summan av de indexjusterade KoPL-l6nema

Fcir lonen for iterstiende tid och tiden med heleffektiv pension gdrnr
man in KoPl-pensioo enligt 7,2o/o per fu ftin dagen efter 50-irsdagen till
60-fusdagen och enligt 0,8oh ftin &gen efter 60-irsdagen till65-irsdagen.

Intjaningsprocenten for iterstiende tid och heleffektiv pension iir dock
7,5oh om

* pensionsfallet intrdffade fore 1996
* ea pensioo som beviljats fore 7996 bevilias pa nytt pa tidigare grunder

fu 7996 eller senare
x arbetstagaren fu fodd fore 7943 och han hade ritt till arbetsloshets-

.lagpenning 1.7.1996. Om en si&n arbetstagare emellertid var per-
mitterad (och fick hel eller iiimkad dapeoning) efter 31.10.1995 och
itervinde till samma arbetsgivares tizinst fore 29.2.1996,ht han inte
rdtt till intjiiningpprocenten 7,5 oh. (A 46/95)

Genom samordning begrlinsas pensionen till 60 proceot av den hogsa
pensionsgnrndande kinen (eller arbetsinkomsten) i en sidan ansta[dng
(ellet foteagarperiod) djr den pensionsgrundande tiden dr minst ett ir (se

kapitel 9).

3.4 Tillagg till pensionen

Barntilligg och arbetspensionstilligg faststllls eoligt KoPL pi samma
sitt som enligt APL (se punkt 1.6). Detsamma gi[er for uppskovsforhoi-
ning och fortidsminskning.
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3.5 Pensionsformerna

Enllgt KoPL beviljas pension pi samma grunder som enligt APL och
KAPL, med undant^gav deltidspension som inte kan bevilias enligt KoPL.
KoPl-arbetet behciver inte heller ha upphot nfu arbetsagaren gel i ilden-
pension. Till skillnad ftin KAPL ersitts de sista sex miaadernas KoPL-
loner inte med nigon genomsnitdig lon vid berCkning av ilderspension.

Niir kraven pi anstillrringsforhillandets l"ringd utreds i ftLgz om arbets-
Ioshetspension (fem irs anstillringstid inom loppet av 75 ir) divideras
KoPl-lonema under varje kalenderir med APl-gtdnsbeloppet for att
komma ftam tiII antalet rninader, i enlighet med I(APL. Hogst tolv mina-
det per ir beaktas.

Exempel 3.1 KoPL-invalidpension

Arbetstagaren ar fddd 25.6.1943. Han blir arbetsof6rm6gen 13.4.1998.
Hans indexjusterade KoPL-l6ner efter avdrag f6r arbetstagares pension-
savgift dr foljande:

Ar

1986
1987
1989
1990
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998

79 600
91 000
95 000
98 500
6 900

(5 e00)
82 000
64 300
92 000
85 000

KoPL-l6ner enligt
ind. f6r 1998 mU6r

Minader

12
12
12
12

(12)
(12) undergrdnsbeloppet

12
12
12
12

under gransbeloppet
694 300 96

KoPL-l6nema aren 1993 och 1998 berdttigar inte till pension, eftersom
de inte Overstiger det grdnsbelopp som under respektive 6r krdvs f6r att
pension skall tjdnas in.

Den intjdnade KoPl-pensionen ar. %P = 867,88 mk/m6n.
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Vid berdkningen av l6nen fdr iterstiende tid enligt KoPL beaktas inte
KoPL-l6nerna iren 1991, 1993 och 1998, eftersom l6nerna inte 6versti-
ger de h6gre grdnsbelopp som gdllt dessa ir.

Pensionen fdr den iterstAende tiden 13.4.1998 - 25.6.2008

Antalet fdrsdkringsir som berdkningen av KoPL-medell6nen baseras pi
dr 6tta, dvs. 96 mAnader.

Medell6nen for den Aterstiende tiden a, 99# =7 16O,42mUmAn.

*'r?!^2,* + 429-9?_1_,20 
= 443,9s + 286,42 = 730,37 mk/m6n1000 1500

L6nen f6r den iterstAende tiden fr6n arlcetsoformigans intrdde til! 60-
irsdagen med intjdningsprocenten 1,2 dr

62x7 160,42= 443 946,04 mk.

Lonen for den iterstiende tiden frin dagen efter 60-6rsdagen till 65-
irsdagen med intjdningsprocenten 0,8 6r

60 x 7 160,42= 429 625,20 mk.

KoPL-pensionen f6r den Aterst6ende tiden dr

lnvalidpensionen dr 867,88 + 730,37 = 1 598,25 mUmin. Samordning-
en inverkar inte pA pensionen.

Exempel 3.2 KoPL-ilderspension

En musiker fyller 65 ir 30.7.1999 och gir i Alderspension 1.8.1999
Hans KoPl-l6ner dr f6ljande:

Ar KoPL-l6nema enl.
ind. f6r ir 1999, mk/ir

1986
1987
1989
1991
1992
1993
Sammanlagt

36 000
56 000
90 000

105 000
98 000
87 000

472000
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472000
Pension = -ff = 59o,oo mk/m6n.

Ar KoPl-l6nema enl.
ind. f6r 61 1999, mUir (-avgift)

1994
1995
1996
1997
1998
1999
Sammanlagt

92 500
95 000

103 000
94 000
88 000
45 800

518 300

fyller 60 6r

. 518300Pension= OrO =1 079,79mUm6n.

KoPL-Alderspensionen fr.o.m. 1.8.1999 dr sammanlagt 590,00 +
1 079,79 = 1 669,79 mk/min. Samordningen inverkar inte pi pensionen.
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Berdkningen av KoPL-pension steg f6r steg

* De pensionsgrundande l<inema rlknas
- de fuslciner som ovetstiget gdnsbeloppet as med
- Ionema riknas upp med index till slutirets nivi
- eventuella avdrtgfor arbetstagares pensionsavgrft gors
- fuslonerna riknas ihop

* Den intieinade pensionen berdknas
- for tiden med intjeningsprocenten 7,5 o/o

- fot tiden med intianingsprocenten 2,5 o/o

* Pensionen fiit den iterstiende tiden beriknas
- den genomsnitdiga miaadslonen berdknas av de loner som overstiger

det hogte gtdnsbeloppet (det l4gte grdnsbeloppeg ifall personen har
LFoPl-inkomstef
- dzgat som berdttigar till arbetspensionstill,igg dknas bort ftin an-

stillningsminaderaa
- APL-/KAPL-lonerna riknas med om den iterstiende tiden base-

tas enbart pi KoPL
- separat for tider med olika intiiiningsprocent (7,5/7,2/0,8 oA

* Eventuella arbetspensionstilligg och bamtilligg r?iknas in i KoPI--
pensionen

* Pensionerna enligt den pdvata selctorns pensionslagar tflknas ihop
* Eventtrell engingsprestation av fribrcvspension ber?iknas
* Pensionen frin den privata sektotn sarnotdnas med beaktande av

SOllTA-ersittningar och offentliga sektorns arbetspensioner
* Eventuell Ibttidsminstafog (separat frir pensioner enligt SiPL och

andra pensionslagat for den privaa sektorn och frit foreagarverksam-
het) eller uppskovsfiithdining bediknas.
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4 SjPL-PENSTON

4.1 Lagen om sj6manspensioner (SjPL)

Lagen om sjomanspensioner, S|PL, tddde i kraft 1.6.1956. Lagen om-
fattar sjcimdn som atbetar pi finskt handelsfartyg i utrikesfart eller som tiII-
hor manskapet pi sjofartsstyrelsens isbryare. Lagen tillimpas inte pi ar-
betsagare vars anstiillningsfothillande har borjat efter 65 fus i"lder.

4.1.1 Berdkningsprinciper och pensionsformer

SjPl-pensionen beriknas per anstdllning, sisom APl-pensionen. Berik-
ningen av SjPl-pensioner awiker dock i hog grad frhn andn atbetspensio-
ner. En sjoman i;jmiu in pension wi procent om iret och pensionen kan
hogst uppga titl 50 procent av den genomsnittliga lonen under de tio sisa
atbetsiren.

Som sjomanspensioner betalas sarrrma pensioner som enligt APL, men
pensionsildem avriker ftin de andn peosionslagama for den privata sek-
torn.

4.2 Pensionsgrundande tid

Den pensionsgrundande tiden i sjomanspensionema bestims i princip pa
sarilna sitt som i APl-pensioner. Det firrns emellertid nigta olikheter mel-
lxt lagana beroende pi skillnader i tiJlitnpniogsomride och iktafttridande.
Pe S|PL tillimpas inte heller dagtekniken enligt APL.

4.2.1 Anstdllningstid

B1 2astillning som varat minst 15 dzg r betittigar till sj<imanspension.
ocksi kortare 2astillningar kan bedttiga till pension, om den pensions-
grundande tiden i 6lika 2lstillningar under ett kalendet&r ar sammanJagt
minst 15 dagar. Sidana korta ansti.llningar l;ggs ihop till ett fdbrev, en s.k.
fribrevssamling. Eftersom pensionen beriiknas per minad armrndas en an-
stillning som varat 15-30 dagat uppit till en minad. Aven tiden fore 23 hrs
ilder berdttigar till sjomanspension.

Fore ir 7997 vx ^lla de dagar, for vilka arbetsagaren fttt lon pensions-
grundande tid. Anstillningaraa regisuetades inte. Vid betdkning av den
pensionsgrundande tiden dividerades hela irets dagar med 30 for att fa a*
talet pensionsgrundande minader.
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Aven tiden innan SiPL tridde i kraft 1.6.1956 berdttigar till pension. Pen-
sionsgrundande minader under denna tid kallas seglationsminader.

4.2.2 Aterst6ende tid

Aterstiende tid zir pensionsgrundande sisom eoligt APL. Den iterstien-
de tiden beriknas ftam till den pensionsilder vid vilken arbetstagaren hade
haft ritt 

^tt 
ga i pension om han hade varit anssilld enligt S|PL utan avbrott.

Den ilder vid vilken den iterstiende tiden upphor kan alltsi vara andngen
den allminna pensionsi.ldem eller en sinkt pensionsilder (se punkt 4.7.1
Alderspension).

4.3 lntjdnande av pension

4.3.1 Huvudregeln

Enf€t huvudregeln i SjPL g,inx arbetstagaren in pension tvi procent om
iret. Fcir tiden fore 1.6.1956 iir den 

'adlga 
intiriningsprocenten 1. Enligt hu-

vu&egeln iit intfiiningsprocenten 2 ocksi fran borjan av det iq di arbetsta-
garen $dler 60 AL

1
lntjdningsprocent i minaden f6re 1.6.1956:

1200

lntjiiningsprocent i minaden efter 1.6.1956:
600

Arbetstagaren $inar *lrg.o in &ibrevspension enligt en procent for tiden
fore 1.6.1956, tvi procent for tiden 1.6.1956-31.12.1990 och 7,5 oh for tiden
efter 37.72.1990. Frin borfan av det fu di han ftllet 60 tu gdr.ar han in fti-
brevspension enligt 2,5 o/o.

Om pensionsfallet irrt::iffac 1.7.1996 eller senare tu intieningsprocenten
for iterstiende tid och heleffektiv pensior T,T o/o om iret ftoefficienten iir
dd 17 /12000 pet minad) ftan dagen efter arbetstagarens 50-irsdag till hans
60-irs.{ag. Frin dagen efter 60-irsdagen till 65-irsdagen iir den adiga inqa-
ningsprocenten 1,3 % SoefficientT3/lz}}O per minad).

Intjaningpprocentefl for iterstiende tid och heleffektiv pension iir dock
2o/o om

* pensionsfallet intrdffade fore 1996

1
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* en pension som beviljats forc 7996 beviljas pi nytt pi tidigare grunder
fu 1996 ellet senare

* arbetstagaren ir fcidd fore 7943 och han hade ritt till atbetsloshets-
dagpenning 1.1.1996. Om eo sidan arbetsagare emellertid vat per-
mitterad (och fick hel eller iiimkad dagpenning) efter 31.10.1995 och
itervinde till samma arbetsgivares tjinst fore 29.2.7996,har han inte
rltt till inqaningspt ocerten 2 oh.

Enfrgt SjPL kan den intiinade pensionen uppgi till hogst 50 0/o av den
genomsnitdiga minadslcinen som atbetstagaren haft i olika ansdllningar
under de tio sista iren till sioss (takregeln). Ana1et i.t som tas med i berdk-
ningen av medellonen bestims enligt samma tidtabell fcir ikraftuidandet
som giiller for berdkningen av den pensionsgrundande lonen (se 4.4 och
APL 1.5). Till de hogst frra sista siotjiinstgoringsiren fore 1996 Eggs ett ar i
sinder efter 1995 si att antalet ir som beakas vid berikningen av medello-
nen ir hogst tio. Av tjdnstgo;ngsiren utel'jmnas de ir di lonen varit ligre
in 50 o/o av genomsnittet pi samma sitt som vid berdkning av den pen-
sionsgrundande lcinen.

4.3.2 APL-garantiregeln

Sjomanspensionen betiiknas ocksi enligt APl-gaanuregeln. Av de pen-
sioner som beriknats enligt huvudregeln och enligt APl-garanthegeln viiljs
den hogte.

Eofrgt garantiregeln tiinar arbetsagaren in pension for arbete enligt 0,75
o/o om iret ftoefficiert 7 /1600 pet minad) for tiden fore 1.6.1956 och efter
det enligt 7,5 oh om i.tet ftoefficient 1/800 per minad). Frin borjan av det
ir di a$etstagaren ftller 60 ir iir intjaningsprocenten 2,5 om iret ftoeffici-
ent 1/480 per minad). I den pension som riknas ut enligt garantiregeln
ingir tiden fore 23 irs i.lder vanligtris inte.

For iterstiende tid och heleffektiv pension dr intjAningsprocenten enligt
gatantkegelf, 7,2 o/o om iret ftin dagen efter 50-irsdagen till 60-fusdagen
och 0,8 o/o ftLn dagen efter 60-irsdagen till65-6.rsdagen.

Intjiiningsprocenten for iterstiende tid och heleffektiv pension iir dock
7,5 oh om

* pensioasfdlet intrdffade fore 1996
* en pension som beviljats fore 7996 beviljas pa nytt pa tidigare gnrnder

fu 1996 eller senare
* atbetstagaren rir fodd fore 7943 och han hade ritt till a6etsloshets-

dagpenning 1.1,.7996. Om en sidan arbetsagare emellertid var per-
mitterad (och fick hel eller i,imkad dagpenning) efter 31.10.1995 och
itervinde till samma arbetsgivares tiziast forc 29.2.7996, har han inte
ritt till intiiningsprocenten 7,5 oh.
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Pension enlig garantiregeln fir tjinas in hogst till60 procent av samord-
ningsgrunden enlig APL (den hogsta pensionsgrundande lonen i en anstill-
ning ddt den pensionsgrundande tiden 6r minst ett it, se kapitel9).

4.4 Pensionsgrundande l6n

Den pensionsgrundande lonen beriknas pi den indexiusterade lonen
under de hogst tio sista fuen i anstiillningsfcirhillandeq i pdnclp pi samma
sitt som enligt APL. Av&ag fot arbetstagares pensionsavgift gors dock inte.
I sjomanspensionssystemet har arbetstagarna re&n ftin borian haft en
egenavgift.

Aren fcire 1.1,.7996 beriknas pi ett litet annodunda sitt 2in i APL-
pensionet, eftersom den pensionsgrundande lonen for SiPl-pensioner fcire
1996 berdknades pi ett annat sitt in for APl-pensioner.

Fore 1996 beriiknades den pensionsgrundande lonen som ett medeltal av
lonen under alla dg $rta sista arbetsiren. Enfrgt APL var den pensions-
grundande lonen medellonen under de wi inkomstmissigt mellersa iren.
Pensionsfallsiret beaktades inte om anstillningen upphorde i och med pen-
sionsfdlet och anstillningen riiknat pi detta sitt hade pegatt under minst tvi
kalenderir. I fril8-ra om kortare anste[ningar berlknades den pensions-
grundande kinen som ett medeltal av lcl,nen under alla d[s1ser.

Eftersom den pensionsgrundande lonen eoli$ SjPL fore Lr 1996 betdk-
nades som ett medelal av lonen under alla de hopt Sna sisa iren, ir ur-
valsiren fti'n tiden f<ire 1.1.1996 alltid ocksi berdkningsir, rrilket inte zir fal-
let enligt APL.

I likhet med APL kan man enligt SjPL beriikna en utjdmningslon, om
iterstiende tid ansluts till en anstiillning som pigitt en kortare tid in sex
minader. Den pensionsgrundande lonen kan ocksi justeras enhgt provning
och bamavirdstid utan kin beaktas i enlighet med APL.

4.5 Tillagg till pensionen

4.5.1 Arbetspensionstill6gg

Arbetspensieastill;gg till SjPl-pension betiknas pi samma sitt som till
APl-pension. Vilka fotminer som berittigar till arbetspensioll5till4gg ft6n-
gfu avbllzga 3.

4.5.2 Barntilligg

Barntill;gg riknas in i SjPl-pensioner pi samma sitt som i APl-pensio-
ner, men eftersom SiPL trddde i kraft tidigare betalas barntill4ggen i111s lika
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linge som enligt APL (se bilaga 2). Pensionen inklusive bamtillagg l<znvatz
hogst 66 procent av den genomsnitdiga lonen enligt aktegeln i SiPL.

4.5.3 Uppskovsforhdjning

Uppskovsforhojningen ir en procent for varje minad med vilken ar-
betstagaren skjuter upp sin pension efter att ha uppnitt den allminna pen-
sionsi.ldern, liksom i APL. Om arbetsagaren emellertid inte hzt 25 ir pen-
sionsgrundande tid bakom s1g nrir han uppnir den allminna pensionsildern
tlaorx han in pension tills 25-fusgrinsen uppnis. Sedan kan uppskovsfor-
hofning beriknas. Tiden efter 65-irsdagen rir dock inte pensionsgrundande,
si uppskovsforhojningen borjar beriknas senast nir arbetstagaren fillt 65
ilt-

4.6 Automatiskt avbrytande

Automatiskt avbryande gors i eniighet med APL, tidigast 31.12.7994.
Enl€t SjPL gors avbrytandet dock inte om tiden ftam till pensionsildem
kan bli kortate in tre fu.

4.7 Pensionsformerna

Pensionsformema enlig S|PL iir desamma som enligt APL, men pen-
sionsildern for ilderspension beriiknas pi ett anflat sitt in i anda pensioner
for anstillda inom den pdvata sektom.

4.7.1 Alderspension

EnLgt SiPL kan ilderspensionen bo{a antingen vid den allminna pen-
sionsildern eller vid en intjinad pensionsilder. Den allmdnna pensionsil-
dem iir den i.lder di en arbetstagare kan gi i pension oberoende av hur
lCnge han tiiinstgjort pi sion. Atbetstagaren kan gi i pension vid den intji-
nade pensionsildem om han atbeat ftam till pensionsildern och har arbetat
minst 18 minader under de sista tre iren. Vilken den intiiinade pensionsil-
dern ir beror pi hut Linge arbetsagarcfl tjinstgiort pi sjon.

Befdl

Den allmdnna pensionsildem for dem som hor till befilet ir 65 ir. Den
intfinade pensionsildetn beriknas med en minads noggrannhet sa att pen-
sionsildern 65 fu siinks med det anal sjotjinstminader som civetstiger 300
minader. Pensionsildern kan inte bli ligre dn 60 ir.
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Manskap

Den allminna pensionsildern fot dem som hot till manskapet stiger un-
der iren 1992-2001ftin 60 till 65 Lr si aitt varje tvi minadets period som
bogar h<iier pensionsildem med en minad. Den intfinade pensionsi.ldern
beriiknas genom att pensioosildem 65 sinks med de siotidnstrnanader ftin
tiden fore 1991 som overstiger 180 minader. Den intjdnade pensionsildem
fot dem som hor till manskapet dr minst 55 fu.

Efter it 2002 bestims pensionsildern for bide manskap och befiI pi
safirma sitt forutom att de som hor till manskapet kan gi i peosion vid ea
intiinad pensionsilder redan vid 55 irs ilder.

4.7.2 F6rtida 6lderspension

Fortida ilderspension betiiknas i owigt enliS APL, men fortidsminsk-
ningen per minad ar a[tid 0,5 o/o. En arbetsagare kan tidigareliigga uttaget
av pension med hogst fem fu. TidigreEggningen beriiknas antingen ft6n
den allmiinna pensionsildem eller den intfdrrade pensionsildern. Fortida al-
derspension kan enligt SjPL bo{a tidigast vid 55 fus ilder.

Exempel 4.3 Alderspension

Arbetstagaren ar f6dd 31 .1.1943 och gar i ilderspension enligt SjPL vid
den intjdnade pensionsildern 55 6r. Hans intjdnade fribrevspension en-
ligt SjPL dr 5240 mk/min. Efter ing6ngen av 5r 1991 har han dessutom
varit anstalH enligt fdljande:

Exempel 4.1 Allmdn pensionsalder

Den allmdnna pensionsildem f6r arbetstagare som h6r till manskapet ar
63 61 3 mAnader 1.8.1998. Fr6n bdrjan av 61 1992 till bdrjan av augusti
1998 har det gitt 79 m6nader, vilket innebdr 39 begynnande tva mana-
ders perioder. D6 har med 3 6r och 3 mAnader

Exempel 4.2 lntjdnad pensionsilder

En arbetstagare som hor till manskapet har 355 sj6tjiinstmAnader f6re
31.8.1998. FOre slutet av ar 1991 har han 275 sj6tjdnstmAnader. Den
intjinade pensionsaldem ir di

275 - 180 = 95 minader eller 7 Ar 11 mAnader

65 6r -7 Ar 11 mAn = 57 Ar 1 minad.
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Anstdllning

1.9.1991 - 31.8.1992
1.2.1993 - 31.1.1998

Pensions- lntjdnings-
gr. l6n procent

Pension mk/min

Pension mUmin

172,50
1012,50

1.9.1991-31.8.1992 11500x 2o/o= 230,00
1 .2.1993-31 .1 .1998 13 500 x 10 o/o = 1 350,00

Pensionerna sammanlagt 5 240 + 230 + 1 350,00 = 6 820,00 mUm6n

Enligt takregeln i SjPL kan pensionen vara hOgst 50 procent av medell6-
nen under de fyra sista iren,

13 127,90 x 5O o/o = 6 563,95 mUmin

Berdknad enligt huvudregeln i SjPL dr pensionen 6 563,95 mk/min

APL-garantiregeln:

Fribrevspensionema med intjdningsprocenten 1,5 dr sammanlagt 4 000
mUmin.

Anstdllning !ntjinings-
procent

Pensions-
gr. l6n

11 500x
13 500 x

o/o =
o/o =

1,5
7,5

Pensionerna sammanlagt dr 4 000 + 172,50 + 1 012,50 = 5 185,00
mUmin.

Taket enligt APL, 13 500 x 60 % = 8 100 mk/mAn inverkar inte.

Eftersom den enligt APlgarantiregeln berdknade pensionen dr ldgre,
beviljas pensionen enligt huvudregeln i sjPL. Pensionen fr.o.m. 1.2.1998
dr6 95 mUmin
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Berdkningen av SjPL-pension steg f6r steg

* Den pensionsgnrn.lande tiden i den pigiende SiPLanstillningen
undet tiden eftet 1990 berlknas
_ 2llstillningstid
- iterstiende tid

* Intieiningsprocenterrur rrnfls1 olika pedoder riknas
enligt htrvudregeln enligt APl-garantiregeln
- fore 1.6.7956 (1 Yo) - fore 1.6.1956 (0,75 oA

- efter 1.6.1956 QoA - efter 1.6.1956 (1,5 oA

- iterct. tid 50-60 tu (1,7 oA - ftan 60-iret Q,5 n
- iterst. tid 60-65 tu (13'A - iterst. tid 50-60 

^t 
(7,2W

- iterst. tid 60-65 ar (0,8 o/o)

* Den pensionsgruadande ltinen i SiPl--anstlllningen ber?lknas
- kinema tiikaas upp till indexnivin for det fl1 d[ a6tnllningen upphor
- pensionsfallsitet ellet det 6t 616 aa5tillningen upphor utelifirflas, om

det inte iir ett helt ir, i anst4llningar som pigitt minst fte i.t
* Pensionen ffll alstlllningen berllcnas enligt bide huvudregeln och

garantircgeln; den stdrre pensionen viilis
- pensionsgrundaflde tid x intiiiningsprocent x pensionsgrundande lon

* SiPl-pensionetna frin tidema fiite och eftet LLlggLriiknas ihop
* Eventuella atbetspensions- och bamtilldgg riknas in i pensionen
* Pensionema enligt den privata sektotns pensionslagar tiknas ihop
{' En eventuell engingsptestation av fribrevspension ber?iknas
* Pensionen frin den pdvata sektom sarnotdaas med beaktande av

SOllTA-ercittningar och den offentliga sektotns arbetspensioner
* Eventgell fil6idsrninslcning (sepatat for sjomanspensioner, pensioner

for andra 2a5tlllningqr och for fciretagarverksarnhgl) ellet uppskovsfiir-
hdining betZlknas.
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5 FoPL-PENSION

5.1 Lagen om pension f6r foretagare (FOPL)

Lagen om pension for foretagare, FoPL, tidde i kraft 1.1.1970. Lagen
omfattar foretagate

* i ildem 18-64 ir som bor i Finlaad och
t som har en genomsnitdig arbetsinkomst pi over 180 mk i minaden

enligt index 142 tu 1966 Q 313,38 mk/man enhgt index 7825 Lr
1998), dvs. det dubbla APLgdnsbeloppet och

x som hat verkat som foretagare utan avbrott i minst fyra mLtadet efter

^ttb^ frltt 
18 tu och

* som pi basis av sin foretagarverksamhet inte fir peosion enligt nigon
arrfl4n lag och

* som inte ftr heleffektiv pension (pension som beviliats med itersti-
ende tid) eller fotida ildetspension enligt FoPL.

Om fotetagtens atbetsinkomst inte nfu upp till den nedre grinsen enligt
FoPL, men de d,vuga forutsdttningam2 finns, kan foretagaren bevilias en
ftivill€ FoPL-fos; kring.

5.1.1 Berdkningsprinciper och f6rminer

Pensionen besfims separat for va{e foreagarpedod som pigitt minst
lrta minadet. I ovrigt beviljas pensioner enligt FoPL pi samma grundet
som APl-pensioner.

5.2 Pensionsgrundande tid

Foretagarverksamhet som pagitt minst fyt lrrrirrreder ir pensions-
gnrndande. Fotetagarwetksamhet innal FoPL trddde i kraft (1.1.1970) be-
aktas inte. vid beriikningen av pensionen beakas en&st tiden ftin och med
foretagarens 23-fusdag. En foretagare som frllt 18 ar kan fote23 irs i.lder
hz ratt till invdidpension och hans famili kan vanberdttgad till familjepen-
sion. som pensionsgrrrndande tid riknas di tiden ftin arbetsoformigans
intride eller dodsfallet ftam till pensionsildem, om foretagaren hat eller
hade dtt till pension fot itetstiende tid. Pensioneo betiknas med en mi-
nads noggtannhet ( minxd5tekniken).

I likhsl med APL iir ocksi itetstiende tid och tid med heleffektiv pen-
sion pensionsgnrndrnde. Fotetagare har ritt till arbetspeasiellstill4gg endast
for dzgzr di de fttt rehabilitedngsforminff.
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5.3 Intjdnande av pension

Enl€t FoPL ga;l:iar man in pension pi samma sitt som enligt APL. En
fcitetagare boriar tiina in i.lderspension vid 23 irs ilder, men en foreagare
som frlIt 18 ar kan ha ritt till iovalidpension och hans famili kan vara betit-
@d till familjepension. Intfiiningsprocenteo d'r 7,5 pet ir (intjiioingskoeffi-
cient 1/800 i mineden).

Pens.or. mAn.: x pensionsgrundande arlcetsinkomst
800

Pens.or. min.
--:#::- x pensionsgrundande arbetsinkomst

480

Pension =

Frin b<irian av det fu dh fotetageten frller 60 et fu inti;iningsproceaten
for arbete 2,5 oa, atet (intjiiningskoeff,cient 1/480 i minaden). Den hogre
intjiiningsprocenten gi.ller forst ftin och med i.r 1994.

Pension =

Fcit itetstiende tid och tid med heleffektiv pension Zir intiiiningsproceo-
ten emellertid 1,2 pet ar ftan dagen eftet fotetagarens 50-irsdag till hans 60-
irsdag och 0,8 ftin dagen eftet 60-irsdagen till 65-irsdagen, sisom enlig
APL.

Intiiiningsprocerten for iterstiende tid och heleffektiv pension dr dock
7,5oh om

* pensionsfallet inttdffade fore 7996
* en pension som beviljats fore 7996 beviljas pa nytt pi tidigare gnrnder

et ]996 ellet senare
* foretagaren i.r fodd fote 7943 och hade tdtt till arbetslcishetsrtagFen-

ning 1.1.1996.(A 46 / 95)
Genom sarr,otdning begriinsas pensionen till 60 procent av den hogsta

pensionsgnrnd^nde a$gtsinl(emsten (eller lonen) under ea sidan foretagar-
period (ellet anstillning) dfu den pensionsgrun.iande tiden rit minst ett ir (se
kapitet 9).

5.4 Pensionsgrundande arbetsinkomst

Som foreagarens arbetsinkomst faststills det belopp som skiligen skulle
betalas som lcin till en anstiilld med motsvarande yrkeskunskap och sarilna
arbetsuppgifter. Som arbetsinkomst kan ocksi fastst4llas en ersittning som
annars kan anses i genomsnitt motsvafa sidant arbete som foretagaren ut-
for. Den irliga a6etsinkomsten kan iote faststlllas till ett hogte belopp dn
50 000 mk enligt index 197 tu 1970 (463 797,97 mk ar 1993)-
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Den pensionsgrundande arbetsinkomsten rir det v,igda medelalet av de
arbetsinkomstet som faststillts for fotetagaren eftet 23 fus ilder beriknat
med en dags noggrannhet. Som vikter anvinds antalet dagar under forea-
garperioder med olika atbetsinkomster. Om invalid- ellet familiepension
bo{ar innan foretagaren har fyllt 23 A\ beaktas den pensionsgrundande
tiden ftin pensionsfallet. Atbetsinkomsten under tiden fore pensionsfallet
beaktas.

Obealda pensionsfo64kdn.gsptemier frLr fem ir fore ett beviliande
pensionsbeslut drivs in ftan pensionen. Obetalda premier &in tiden fore de
sista fem iren leder ditemot till att den pensionsgrundande arbetsinkoms-
ten blir permanent min&e. Pensionen minskar inte pi grund av obetalda
pensionspremier frAn 1992 och tidigare.

Arbetsinkomsten minskar i proportion till de obealda premierna irligen,
separat fot varje arbetsinkomspetiod. Med arbetsinkomslpedod avses en
tidsperiod under vilken arbetsinkomsten har bibehillits ofordndrad. Om
inga premier hat betalats for nigon arbetsinkomstpedod under nigot ir, iir
arbetsinkomsten for den perioden noll mark. Om premiema har betalats till
hilften, zir arbetsinkomsten for den pedoden 50 % av den f2s66lld2 ar-
betsinkomsten. Obetalda premier leder till att foretagat o. 2ggtsinkemst
minskar ftin och med tu 1993. (A 41/97)

5.5 Tillilgg till pensionen

5.5.1 Arbetspensionstil1699

Enllgt FoPL berikn25 arbetspensielstilliggen pi samma si.tt som enligt
APL, men fotetagare har ritt till arbetspensionstill4gg endast for &gar for
vilka de ftin och med 1994 fitt tehabilitedngsfonniner. Inkomsrelaterad
arbetsl<ishetsdagpenning for FoPl-forctagarc berdttigar inte till arbetspen-
sionstilligg. TilJ:tggsprocenten for arbetstagare respektive foretagare finns
Ard€t uudknad pi Pensionsskyddscentralens tegisterutdrag.

5.5.2 Barntilldgg

EnLgt FoPL betalas f4ltilldgg sisom enligt APL, men eftersom FoPL
tratt i kraft senare betalas barndlligg till yngte pe$oner iin enligt ApL (se
blag 2).

5.5.3 UppskovsfOrhdjning

Uppskovsforhoiningeo iit en procent pet minad sisom enligt APL.
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5.6 Tekniskt avbrytande

I likhet med APl-anstillningar kan felstagaffff[samhsf efter 1.1.1989

avbrftas tekniskt om
* arbetsinkomsten hat hoits med minst en trediedel. Ett tekniskt av-

brytaode gors ocksi dfl 21$gtsinkomsteo har overstigit maximibelop-
pet si att hela hojningen pi en trediedel inte kunnet faststillas.

x arbets;nkomsten har sinkts med minst en frirdedel.
Arbetsinkomsten miste justeras senast fu" io efter fordnddngen 

^v ^r-
betsinsatsen. Om arbetsinkomsten minskar pa gnrnd av obealda premier
gors inget tekniskt avbrftande.

Pensionen riknas separat for de olika atbetsinkomsperiodetna. Det tek-
niska avbrftandet upphivs om pensionsfallet intriffar tidigare 'dn fyra Lr
efter deg eller om fcitetagarverksamheten inte pagir i rnin51 fyra miander
efter avbrytandet. (A 14/89)

Enllgt FoPL gots inget automatiskt avbryande.

5.7 Pensionsformerna

Entigt FoPL beviljas pensioner pi samma grunder som enligt APL (se

1.9), med vissa undantag.

5.7.1 Alderspension

Alderspension beviljas till foretagare vid 65 irs ildet sisom eoligt APL,
men foretagarvetksamheten behciver inte di ha upph6rt.

5.7.2 F6rtida ilderspension

Fcirtidsminskningen entigt FoPL bestims pi sar''r',a sitt som enligt APL,
men eftetsom FoPL tratt i kraft senare, giller den siinkta fotidsminskning-
en yogre personff iin vad som ir fdlet enligt APL (se bil"g" 2). En foreaga-
re som ffu f6fid^ ildetspension enligt FoPL och sa-tidigt bedtiver verk-
satnhet enlgt FoPL, 4iinrt inte in ny pension geoom verksamheten. Ddr-
emot kan han tidoa in ny pension genom 

^r.tl.at 
atbete medan han fir fortida

ildetspension enligt FoPL.

5.7.3 Delinvalidpension

Delinvdidpensionen for foretzgare som iir fodda fote 1.1.1935 riknas
nigot ann6fls1d2 ;in entigt APL. Den lgsrit''s eoligt foljande abell:
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Tabell 5.1

5.7.4 Arbetsl6shetspension

En foteagare kan ff arbetsloshetspensioa eftetsom hao eftet en lagind-
;tg 7.7.7995 kalr fl arbetslosfugts.lagpemiflg pi basis av fotetagsverksam-
heten. Villkoren for beviliande av arbetsloshets,{agpenning rit dock lnnor-
lunda iin for kintagate.

For att en foreagare skall ha titt till arbetskishetsdaglrenoing miste han
ha vadt vetksam som fcireagare i minsl @A AE (efter 1.1.1995) undet de sista
fyr. fuen inn2a han blev arbetslos. Arbetsinkomsteo for FoPLfo64kringen
miste vara faststiilld dll tninst 50 400 mk om itet fu1998 (35 ginger gnrnd-
dagrenningels rninatliga belopp). ( 4/98)

Atbetsloshetsdagpenning kan betqlas till en fotet4gate fot hogst 500 da-
gar undet fina kalendetir i folid. Foret4gate har inte rdtt till tiUaggsdagar. (A
11/es)

1929
1930
1931
1932
1933
193/.
1935 eller senare

62
60
58
56
il
52
50

Exempel 5.1 Alderspension f6r f6retagare

F6retagaren dr f6dd 15.3.1933. Han har arbetat som foretagare sedan
1.1.1970. DA faststdlldes hans arbetsinkomst till 22 000 mk/ir. F6retaga-
ren gar i ilderspension 1.4.1998.

Arbetsinkomsten uppraknad med APL-indexet f6r personer i f6rvdrvsak-
tiv Alder Ar 1998 dr

1825

1W x 22 00O = 203 807,1 1 mUv = 1 6 983,93 mUmAn

I ntjiiningsprocent 1,5 I Ar

Pensionsgrundande tid 1 .1 .1970 - 31 .12.1993 = 288 min.
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288x16 983.93
= 5114,21mklmin

800

50 x 16 983.93
= r 769,16 mUmin

480

I ntjdningsprocent 2,5 I Ar:

Pensionsgrundande tid 1 .1 .1994 - 1 5.3.1998 = 50 min.

Alderspensionen frin och med 1.4.1998 dr 6 114,21 + 1 769,16 =
7 883,37 mUmin. Samordningen inverkar inte p6 pensionen.

Exempel 5.2 Invalidpension f6r fOretagare, fOretagaren har obetalda
premier

F6retagaren dr f6dd 11.8.1940. Hans arbetsinkomst dr 15 000 mk/6r
under tiden 1.1.1970 - 31.12.1984 och 40 000 mUir fr.o.m. 1.1.1985.
Han blir arbetsof<irmdgen 1.5.1999. Premiema f6r ir 1993 dr obetalda,
och dirf6r dr arbetsinkomsten under det 6ret 0 mk. F6retagaren har tjd-
nat in 910 mUmAn iAPL-pension. Han har ett bam under 18 Ar.

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten

Arbetsinkomst- Arb.ink. enl. ind.
period

Arbetsinkomst fdr
begynnelseiret enl. det an-
tagna ind. f6r 1999 (1861)

1417OO,51mk/6r

68 419,12 mk/ir

0 mk/ir

68 419,12 mk/ir

1.1.1970-31.12.198r'i
=5400d9
1.1.1985-31.12.1992
=2880dg
1.1.1993-31.12.1993
= 360 dg
1.1.1994-30.4.1999
= 1920 dg

15 000,00 ml</ir

40 000,00 mUir

0 mU6r

62 058,82 mk/6r

5400 x 141700,51+ 2880 x68 419,12 + 1920 x 68 419,12
5400 + 2880 + 360 +840

103 560,09 mUAr = 8 630,01 mUmin

F6retagarperioden med intjdningsprocenten
30.4.1999 =29 Ar 4 min = 352 mAn.

1,5lAr dr 1.1j970
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Den iterctiende tiden fram till 60-6rsdagen ir 1.5.1999 - 11.8.2000 =
1 ir 3 mAn 11 dg = 15 min 11 dg. lntjiiningsprocenten dr 1,2lAr.

352x8 630,01 _ e_-::-_ _ c797,20 mumin
800

15 x9990'01 
= 129,4smuman

1000

60 x 9990'01 = 34s,zomumin
1500

Den Aterst6ende tiden fr6n dagen efter 60-Arsdagen till 65-irsd?ger =
60 m6n. lntjdningsprocenten dr 0,8/ir.

FOPL- pensionen dr sammanlagt 3 797,20 + 129,45 + 345,20 =
4271,85 mUmin.

Tilldgget fdr ett barn dr 7 o/o av FdPL-pensionens betopp.

Barntilliigg = 0,07 x4271,85 = 299,03 mk/min.

lnvalidpensionen med barntill6gg dr 4 271,85 + 910,00 + 299,03 =
5 480,88 mUmin. Samordni inverkar inte

Exem pel 5.3 F6rtida ilderspension f6r fOretagare

F6retagaren dr fddd 4.3.1936. Han tar ut sin alderspension ifdrtid fr.o.m.
1.7.1998. Han har tjdnat in 3 500 mUmin i F6Pl-pension och 1 400
mk/min i APl-pension fdre pensioneringen. Samordningen har inte in-
verkat pA pensionen.

Tiden frin pensioneringen fram till b6rjan av minaden efter den minad
da personen uppnir den allmdnna pensionsAldern dr 1.7.1998
1.4.2001 = 33 min. Pensionen tidigareldggs alltsd med 33 minader.

FdPL-pensionen minskar med 33 x 0,40 = 13,2o/o.
FdPL-pensionen = 3 500 - 0,132 x 3 500 = 3 038 mUmin.

APL-pensionen minskar med 33 x 0,49 = 16,17 o/o.

APl-pensionen = 1 400 - 0,1617 x 1 400 = 1 173,62mUmin

Den fortida ilderspensionen fr.o.m. 1.7.1998 ir
3 038 + 1 173,62= 4 211,62 mUm6n.
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Berdkningen av F6Pl-pension steg f6r steg

* Den pensionsgruadande tiden fiir den pigiende fiirctagarpedoden
beriknas
- tid som foreagate efter 23 fus ilder
- iterstiende tid

* Intieningsprocentema undet olika perioder rZiknas
- ftan och med 7.1.1970 (7,5'O
- ften borjan av det ir di foretagaren fyllde 60 Q,5 n
- iterstiende tid i ildem 50-60 ex $,2oA
- iterstiende tid i ildem 60-65 At Q,8 

oA
* Den pensionsgrundaade arbetsinkomsten betiknas

- eventuella obetalda f66ikringsptemiers inverkan pi arbetsinkomsten
ri.knas ut

- inkomstetna riknas om till indexnivin fot det ir di verksamheten
upphot

- det v,igda medeltatret av inkomsterna under qlika perioder riknas u!
med beaktrnde av evennrella obetalda premier

* Pensionen fiir FdPl-perioden bet?iknas
- pensionsgrundqnde tid x intjiiningsprocent x pensionsgrundande ar-

betsinkomst
* Pensionema fiir olika fiitetagarpedoder riiknas ihop
* Eventuella atbetspensions- och bamtilligg riiknas in pensionen
* Pensionema enligt den pdvata sektotns pensionslagar tiiknas ihop
* En eventuell engingsprestation av fribrevspension bediknas
* Pensionen ftin den privata sektotn samordnas med beaktande av

SOl-lTA-ersittningar och den offentliga sektotns arbetspensioner
* Eventuell ftirtidsminst<ning (separat for sjomanspensioner, pensioner

for andra 2nstillninget och for f<iretagarvetksamhgl) ellet uppskovs-
fiithtiining betiknas.
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6 LFOPL-PENSION

6.1 Lagen om pension f6r lantbruksforetagare (LF6PL)

Lagen om pension ftir lantbruksforetagare (LFoPL) trddde i kraft
7.7.7970, samtidigt med FoPL. Lagen omfattar lantbruksforetagare och
medlemmar i familieforetag

* i ildern 18-64 ir som bor i Finland och
x som har en arbetsinkomst pi minst 1080 mk om iret enligt ndex 742

(13 880,28 mk om Aret fu 1998), dvs. samma belopp som den nedre
grinsen for APL multiplicerad med tolv, och

* som har verkat som lantbruksforeagare utan avbrott i minst *^ ^it-nader efter att ha frllt 18 ir och
* som inte ffu heleffektiv pension (pension som beviliats med itersti-

ende tid) eller fortida ilderspension enligt LFoPL.
De flesa lantbnrksforcfrgme som omfattas av LFoPL idkr gardsbruk.

De omfatas av den obligatoriska g66ikdngeo om girden har minst fem
hekat jordbruksjord. Lantbruksf<itetagare enligt LFoPL zir ocksi personer
som idkar rcnskotsel eller yrkesmissigt fiske och som inte dr 2a5t;lld2.

Om lantbnrksforeagatens arbetsinkomst eller girdens stotlek inte upp-
nir de nedre gtinserna kan en ftivillig LFoPl-forsCkring bevilias honom.

6.1.1 Berdkningsprinciper och formAner

Pensionen for lantbruksforetagare bestiims huvudsakligen i enlighet med
FoPL. pa idkare av girdsbnrk kan dessutom fl avuCdelsestod, om han slut-
glugr avstir ftin att idka laotbnrk.

6.2 Pensionsgrundandetid

Vetksarnhet som lantbruksforetagare som pigitt minst fina minader ef-
ter att LFoPL trddde i kraft (1.1.1970) iir-pensionsgrundande pi samma sitt
som foretagarwerksamhet enligt FoPL. Aterstiende tid och tid med helef-
fektiv pension bedttigar till pension ocksi som i FoPL. I likhet med FoPL-
foretagrte hat ocksi lantbruksforeagare ritt till arbetspensiell5tilligg endast
pi basis w dagzr di de {ltt tehabilitedngsforminet.

6.3 lntjiinande av pension

Samma reglet somi FciPL.
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6.4 Pensionsgrundande arbetsinkomst

Till arbetsinkomst faststills dsa ink6sst som lantbruksforeagaren sk'ili-
gen kan anas kontinuedigt f,i for sitt arbete som lantbruksforeagare. | ftLg;.
om gfudsbruk betdknas basarbetsinkomsten av odlad iordbruksjord och
skog och det nor:nala 2$stsink6mstomtidet fot odlad jotdbruksjotd pi
basis av hela girdens, brukningseohetens, yta. Brukningsenhetens arbetsin-
komst fcirdelas enligt atbetsinsats mellan de personer som idkar girdsbruk
pi enheten.

For fi.skare faststillls arbetsinkomsten i regel pi basis av den nettoin-
komst de fttt av fuket. Reoigares arbetsinkomst beriiknas enligt antalet
renat och gjor& arbetsdagar.

Den pensionsgnrndaade arbetsinkomsten it i tegel det vdgda medelalet
av lantbnrksforetagareos faststdll& arbetsinkomstet eftet 23 fus ildet rlknat
med en dags noggtannhet pi samma sitt som i FoPL. Om lantbtuksforea-
gatea emellertid har faststilld arbetsinkomst undet hela tiden ftan 1.1.1983

trLL37.12.1991 beakas endast arbetsinkomsten efter 1.1.1983, om den pen-
sionsgtundaode arbetsinkomsten pi det sittet riiknat blir hogte da enligt
huvudregeln.

Obetdda LFoPl-ptemier minslar arbetsinkomsten pi safirma sitt som i
FoPl-forsdkdngar. Obetalda pensionsforsCkdngspremiet ftin fem fu fote
ett beviliande pensioosbeslut dtivs in ft6o pensionen. Obeal& premier ftin
tiden fore de sista fem iren ledet d'jremot till aft den pensionsgnrnda.de
arbetsinkomsteo blir permaoeflt tnindre. Pensionen minskar inte pi gtund
av obealda pensionsptemiet ftan1992 och tidigare.

Arbetsinkomsten minskar i proportion till de obealda premiema fuligen,
separat for va{e atbetsinkomstpedod. Med atbetsinkomstperiod avses en

tidsperiod under vilken atbetsinkomsten hat bibehillits ofotiindtad. Om
inga premier har bealats fcit en atbetsinkomstperiod undet nigot iu,'at ar
betsinkomsten for den perioden noll matk. Om premierna har bet^lats till
h2ilften, iir arbetsinkomst€n fot den petioden 50 o/o av den faststillda ar-
betsinkomsten. Obealda premier leder till att lantbruksfotetag".ens arbets-
inkomst minsLar frin och med ir 1993. (A 41/97)

6.4.1 Arbetsinkomst fdr Aterstiende tid

Lantbnrksforet?gareos arbetsinkomst for iterstiende tid besiknas i regel
som medeltdet av inkomsten uoder fylz Lr omedelbart f<ire arbetsof<irmi-
gans inttide. Denna lnairspedod fodiings *96 lika -iog" it som laqt-
bruksforetagarens ildet vid arbetsofornigaas inuide ovetstiget 52 ir, dock
hogst till itta ir enligt foljande tabell.
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baserastidf6r 6terst.
52 eller ligre
53
54
55
56 eller

4
5
6
7
8

Tabell6.1

6.5 Tillagg till pensionen

Eventuella tilagg till pensionen beriknas pi samma sitt som tilltgg till
FoPLpensioner.

6.6 Pensionsformerna

Enhgt LFoPL beviljas pensioner pi. samma gtundet som eoligt FoPL.
For ritt till arbetsloshetsdagreaning kdvs dock bata en arbetsinkomst pi
20 ganget gnrndd,rgFenningens mioatlig belopp, till skillrad ftan FoPL. En
lantbruksforetagne i bisyssla kan ha ritt till tilegsd^grt pi basis w 

^nm^t
xa5 t" lln i ngsforhi.llande.

En idkate av gfudsbnrk kan deg! med vissa fomtsittningat fl avtidelse-
stod om han <ivediter eller arenderar ut girdens jotdbnrksiord och pto-
duktionsbyggnadet till en efteruidare som fortsittet lantbruket pi gfuden
eller om han oveditet eller a::rendemr ut gfudens iordbruksjord som till-
skottsmark till andra heltidslantbrukare i granaskapet Avtrddelsestodet ba-
serar sig iote pi LFoPL utan pi en siirskild lag om avcddelsestcid, meo stci-
dets stodek bestiims delvis pi samma sitt som invalidpensioa enligt LFoPL.

Avtrddelsestodet bestar av eft grundbelopp och en komplettedngsdel.
Gruodbdoppet berdknas som invalidpension enligt LFoPL och komplette-
ringsdelen 41lika stot som den fo\ensioa som skulle betiiknas pi invalid-
pensionen. Hela avtddelsestodet betdas av T.antbnrksforetagamas peo-
sionsanstalt.

Exempel 6.1 lnvalidpension f6r lantbruksfOretagare

Lantbruksf6retagaren dr f6dd 15.9.1939. Han blir arbetsof0rm6gen
20.5.1999. Han har 1(APL-l6ner, f6r vilka han har tjdnat in en pension pA
56,20 mk/m6n enligt index f6r 1999. Premiema f6r ir 1993 har betalats
endast delvis. Arbetsinkomsten f6r 61 1993 6r ddrf6r endast 45 500
mk/ir.
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lntjdnad pension:

Pensionsgrundande tid 1.1 .1970 - 19.5.1999 = 29 Ar 4 mAn 19 dg = 352
mAn (restdagama ansluts till den 6terst6ende tiden).

LFOPL-pensionen

Arbetsinkomst:
Fr6n 1.1.1970
Fr6n 1.1.1972
Frin 1.8.1986
Frin 1.1.1993
Frin 1.1.1994

Arb.ink.perioder:

1.1.70 -31.12.71
=72O dg
1.1.72 - 30. 7.86
= 5250 dg
1.8.86 - 31.12.92
= 2310 dg
1.1.93 -31.12.93
= 360 dg
1.1.94 - 19. 5.99
= 1939 dg

2 000,00 mUAr
10 000,00 mUir
60 000,00 mUir
45 500,00 mWAr
86 935,62 mUAr

Arlc. ink. enl.
ind. f6r beg.6ret

2 000,00 mk/6r

10 000,00 mk/6r

60 000,00 mk/Ar

45 500,00 mk/ir

86 935,62 mWAr

Arb. ink. enligt det
antagna ind. f6r
199e (1861)

18 893,40 mUAr

75344,13 mU6r

95 845,49 mUir

50 163,21mU6r

95 845,49 mk/ir

Minatlig medelarbetsinkomst enligt huvudregeln

720x 18893,40+ 5250x 75344,13+2310x 95&45,49+ 360x 50163,21+ 1939x 95845,49

720 + 5250 + 231 0+ 360 + 1 939

= 78879,49 mUv = 6 573,29 mUmAn.

Minatlig medelarbetsinkomst 1.1.1983 - 19.5.1999:

1.1.83 - 30. 7.86 - 75 344,13 mUir
1.8.86 -31.12.92 = 95 845,49 mUdr
1.1.93 -31.12 93 = 50 163,21mklir
1.1.94 - 19. 5.99 = 95 845,49 mk/6r

1290 dg
2310 dg

360 dg
1939 dg

1290 x 75W,13 + 2310 x 95 845,49 + 360 x 50163,21 + 1939 x 95 &45,49 -
1290+2310+360+1939
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88 574,36 mUv = 7 381,20 mUm6n.

Den pensionsgrundande inkomsten berdknad pi arbetsinkomsten efter
1.1.1983 dr st6ne dn inkomsten beriknad enligt huvudregeln.

352 x 7 381.2OPension= gOO =3247,73mUmin

Pension f6r iterstAende tid:

Eftersom lantbruksforetagaren dir 59 ir gammal ndr han blir arbetsofdr-
mdgen, 6r arbetsinkomsten f6r den Aterst6ende tiden medeltalet av in-
komsterna under 6tta 6r omedelbart f6re arbetsoformAgans intride.

Arbetsinkomst

20.5.91 -31.12.92 = 95 845,49 mk/5r
1.1.93 -31.12 93 = 50 163,21mU6r
1.1.94 - 19. 5.99 = 95 845,49 mU6r

581 dg
360 dg

'1939 dg

Arbetsinkomst 20.5.1991 - 19.5.1999 = 90 135,21 mU6r = 7 511,27
mk/min.

Den 6terstiende tiden fram till 60-irsdagen dr 20.5.1999 - 15.9.1999 =
3 min 26 dg + 19 dg = 4 man 15 dg. lntjdningsprocenten dr 1,2lAr.

4 x7 511.27
-- l'aa: = 30,05 mUmin

60 x 7 511.27

1500 = 300,45mk/min

Den 6terst6ende tiden frin dagen efter 60-irsdagen till 65-irsdager =
60 mAn + 15 dg. lntjdningsprocenten dr 0,8lAr.

Den sammanlagda LF6PL-pensionen ir
3 247 ,73 + 30,05 + 300,45 = 3 578,23 mUmAn.

LFOPL- och l(APL-pensionema dr sammanlagt 3 578,23 + 56,20 =
3 634,43 mUm6n. Samordni inverkar inte pi pensionen
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Exem pel 6.2 Alderspension f6r lantbruksforetag are

Lantbruksforetagaren drf6dd 15.6.1934. Han hartjdnat in 3 500 mUmAn
i APl-pension i tidigare anstillningar. Han har varit verksam som
LFdPL-f0retagare sedan 1.1.1986. Den indexjusterade arbetsinkomsten
dr 75 000 mk/ir. Fdretagaren 96r i 6lderspension 1 .7.1999.

Pensionsgrundande arbetsinkomst 75 000 mUAr = 6 250 mUmin.

Pensionsgrundande tid

1.1.1986 -31.12.1993 = 96 mAn (1,5 %)

1.1.1994 - 15.6.1999 = 65 min (2,5o/o)

pension- g6I-o-zs0 * 65x9?50 
=1596,3smumin800 480

Alderspensionema enligt APL och LFOPL fr6n och med 1.7.1999 dr
sammanlagt 3 500 + 1 596,35 = 5 096,35 mk/m6n. Samordningen inver-
kar inte n.



Berdkningen av LF6Pl-pension steg f6r steg

* Den pensionsgnrndande tiden ftit den pigiende fiiretagarpedoden
beriiknas
- tid som foreagate efter 23 irs ilder
- iterstiende tid

* Intiziningsprocentenvr under olika pedoder tiknas
- ftin och med 1.1.1970 0,5 n
- frin bo{an av det fu dL foretzgaren {,llde 60 Q,5 

oA

- itetstiende tid i ildem 50-60 fu (7,2o/o)

- iterstirende tid i ildem 60-65 ar (0,8 0/o)

* Den pensionsgrundande arbetsinkomsten beriiknas
- eventuella obetdda forsdkdngspremiers invetkan pi. arbetsinkomsten

tiknas ut
- inkomstema rlknas om till indexnivin for det i.t di verksamheten

upphor
- det vzgde medeltalet av inkomstema under olika periodet riknas ut,

med beakande av eventuella obealda premier (Obs. 1.7.1983-
37.72.7991, se 6.4)

* Pensionen fiir LFdPl-verksamheten berdknas
- pensionsgrundande tid x intjiiningsprocent x pensionsgrundande ar-

betsinkomst
* Pensionetna fiir olika fiiretagarpedoder dknas ihop
* Eventuella atbetspensions- och bamtilligg riknas in pensionen
* Pensionerna enligt den pdvata sektorns pensionslagar rflknas ihop
* En eventuell engangsprcstation av fribtevspension be*iknas
* Pensionen frin den privata sektorn samordnas med beaktande av

SOllTA-eslttningat och den offentliga sektorns arbetspensioner
* Eventuell fiirtidsminskning (sepamt for sjrimanspensioner, pensioner

f<ir aadra 2nstillninga' och for foreagarverksamhet) ellet uppskovs-
Itithtiining beriknas.
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7 DELTIDSPENSION

Avsikten med deltidspension u att ge ildre arbetst^garc moilighet att an-
vanda sin iterstiende arbetsfowrirg och -vilja pi ett flexibelt sitq om det
finns deltidsarbete att fL. En person som lrllt 56 kafl med vissa forutsdtt-
ningar minska sin arbetsinsats och fi deltidspension som delvis ersdtter in-
komstbortfallet. Aldersgrinsen for deltidspension hat temporirt sdnkts frin
58 ar till 56 ir. Den Lige ildersgrinsen gziller under tiden 1.7.1998-
31.12.2000 (A 11/98). Deltidspension kan beviljas enligt alla pensionslagar
bortsett fran KoPL. (A7 /96)

7.1 F6rutsdttningar for beviljande av deltidspension

Deltidspension kan bevilias persoflff som arbetat inom den pdvata sek-

torn och har fi,llt 56 men inte 65 ir, om de uppftller toliande villkor.
(1) Petsonen har en ling yrkesbana bakom sig och har omfattats av at-

betspensionslagama i sammanlagt minst fem ir av de sista 15 kalen-
deriren fore deltidspensionen.

@ Personen har arbeat i Finland pi heltid enligt arbetspensionslagama
i sammanlagt tolv minader under de sisa 18 minaderna fore del-
tidspensionen.

(3) En arbetstagare minskat sin arbetsinsats till 16-28 timmff i veckan i
genomsnitt och en foreagare till hzilften av sin tidigre arbetsinsats.
Den genomsnitdiga arbetstiden beriknas i perioder pi hogst 16

veckor, om arbetstiden per vecka vaietat Det fir inte finnas av-
brott pi mer in sex veckot i deltidsarbetet, med undantag av se-

mestrar. En foreagare kan ocksi upphota med atbetet som foreta-
gare och bli anscilld pi deltid.

(4) Atbetstagarens lon minskar tilt 35-70 procent av den sabilisetade
nivin och foreagatens arbetsinkomst minskat med hiilften. Lonen
eller arbetsinkomsten miste dock uppga till minst den nedre in-
komstgrdnsen i den arbetspensiooslag 566 tillitnFas.

(5) Personen har titt till iterstiende tid.
(6) Petsonen fir inte ftan udigare egen grund- ellet registtetad tilliggs-

pension enligt nigon arbetspensionslag i Finland eller utomlands.
En person som ocksi har arbetat i ett annat EU-land och omfatats
av landets socialforsiikring, ellet i ett Iand som Finland hat en over-
enskornmelse om social urygghet med, kan inte ans<ika om pension
utomlands samtidigt som han soker deltidspension i Finland. Ut-
omlands behan.llas en ansokan om deltidspension som en ansokan
om ilderspension, och en S.lderspension som beviljats utomlands iir
ett hinder fot att deltidspension skdl kunna beviljas i Finland.
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Bilrg, 9 x en tabell over skilLradema mellan villkoren for beviljande av
deltidspension inom den ptivaa och den offentliga sektom.

7.2 Pensionsfall fOrdeltidspension

Pensionsfallet for deltidspension n:u:dffar den .lag dA dl^ villkor for pen-
sionen uppfrlls. I praktiken lortr;dffar pensionsfallet den sista dagen dlr ar-
betstagaren arbear heltid innan han overgat till deltidsarbete, om det inte
sker ett avbrott mellan heltidsarbetet och deltidsarbetet.

Om det sker ett avbrott mellan heltidsarbetet och deltidsarbetet, intriffar
pensionsfallet rlagen innan deltidsarbetet borjar, om ocksi de ovdga villko-
ren upp$dls di.

7 .3 Stabiliserad forvdrvsinkomst

For att deltidspensionen skall kunna berdknas miste man forst faststdlla
den stabiliserade forviirvsinkomsten av heltidsarbetet. Den bestims pi basis
av alla de arbeteo som vid pensionsfallet gff rdtt till iterstiende tid.

Som den stabiliserade forviirvsinkomsten av en APl-ansti.lLring betrak-
tas den pensionsgrundande lonen I dsa anstillning till vilken den irterstien-
de tiden skulle anslutas om personen hade blivit a$etsoforncigen i stillet
for att ga i deltidspension. Eftersom den sabiliserade fcirwdrvsinkornsten
berdknas pi samma sitt som den pensionsgrundande lcinen, g<irs ocksi av-
&aget f<it arbetsagares pensionsxgqft ftin lonen.

Automatiskt avbrytande gors inte eller det upphdvs nir man faststiller
den stabiliserade forviirwsinkomsten for sidana deltidspensioner, dfu pen-
sionsfallet rnt:;tiffar 1.4.1998 eller senare. Automatiskt avbrytande beakas
emellertid ndr pensionen for heltidsarbetet betiknas for att komma ftam till
75 oh -grAtsen och vid berdkningen av en pension som bevilias efter del-
tidspensionen. (A 11 /1998)

Den stabiliserade forwdrvsinkomsten av KAPl-arbete iir den genom-
snitdig KAPL-lonen efter avdraget fot arbetstagares pensionsavgift.

Som den stabiliserade forvi::nsinkomsten ^v FoPL- och LFoPL-
verksarrhet betrakas medeltdet av den fastsrillda arbetsinkomsten undet
de Sra kalenderfuen omedelbart fore overgingen till deltidsarbete, om fci-
retagarverksamheten har vadt kontinuerlig. Inkomsterna under det ir di
foretagaren gar i deltidspension beakas inte, om det inte rir ett helt ir. Om
foreagarverksamheten inte har pag"ft utan avbrott de sista fina fuen, be-
traktas den genomsnitdiga arbetsinkomsten under den sista fcireagarperio-
den som den sabiliserade inkomsten.

Om personen har fleta samtidiga aostiilLdtrgar eller samti.lig foretzgat
vetksamhet iir den stabiliserade forvdrvsinkomsten de sammanlagda pen-
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sionsgrundande lonema och arbetsinkomsterna av atbeten som pigitt minst
sex minader, om personen pi basis av dem alla har titt till itetstiende tid.

7.4 lnkomstbortfall

Inkomstbortfdlet p.g.a. deltidspensionen iir skillnaden mellan deo sabili-
semde forrrdrvsinkomsteo av heltidsarbetet och forviirvsinkomsten av del-
tidsarbetet Inkomstbortfallet miste faststlllas for att deltidspensionen skdl
kunna beriknas.

For bedikningen av det inkomstbortfall som deltidspensionen grundar
slg pe rdknas perconens stabiliserads forvziffsinkomst upp med APl-index
till nivin for den tidpunkt di deltidspensionen borjat.

Exem pel 7. 1 Den stabiliserade forvdrvsinkomsten, arbetstagare

Arbetstagaren har fdljande APL-anstd ll n i ngar:

Pensionsgrundande !6n mUm6n

APL A: 1.2.1976 - 31.1 .1999
APL B: 1.2.1999 - 31.10.1999

Deltidspensionen b6rjar 1.11.1999. Eftersom den 6terst6ende tiden i

hdndelse av arbetsofOrmiga skulle anslutas till anstdllning B, dr den
stabiliserade fOrvdrvsinkomsten som beaktas vid berdkningen av del-
tidspensionen den pensionsgrundande l6nen i anstdllning B, 11 000 mk.

000
000

I
11

Exempel 7 .2 Den stabiliserade forvdrvsinkomsten, f6retagare

F6retagaren har haft foljande FdPL-perioder:

Arbetsinkomst A: 1.1.1975 - 31.12.1997
Arbetsinkomst B: 1.1.'1998 - 31. 8.1999

Pensionsgr. arbetsinkomst mk/ar
enligt index f6r 1999

100 000
120 000

F6retagarens stabiliserade arbetsinkomst dr den genomsnittliga arbets-
inkomsten under de fyra sista hela kalenderiren uppraknade med index
f6r 1999.

3 x 1oo ooo+120 ooo 
= 105 ooo,oo mk/ar

4
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Inkomstbortfallet miste i allminhet motsvara minskningen i arbetstiden.
En arbetsagares iterstiende lon for deltidsarbetet skall vxa 35-70 procent
och en fciretagares arbetsinkomst 50 procent av den sabiliserade forvi.rvs-
inkomsten. Forvzirvsinkomsteo av deltidsarbetet skall dock uppga till minst
den nedre inkomstgzinsen enligt pensionslaget i fu\ga.

Inkomstbortfallet for samtidigt arbete faststiills si att det sammanlagda
beloppet av inkomsterna av deltidsarbetena dknas bort ftin det samman-
lagda beloppet av alla sabiliserade forvi.tvsinkomster. Si gors om personen
har titt till iterstiende tid pi basis av zllq de samtidiga arbetena. For att
kunna beviljas deltidspension pi basis av alla pensionslagar miste arbetet
enligt alla psnsisnslagar minska.

Om personen inte ansoker om deltidspension pi basis w ellt samtidiga
arbeten, beriknas inkomstbortfallet pi tvi sitt. Forst beriknas den sam-
manlagda sabiliserade inkomsten av de arbeten som deltidspensionen g:iller
och ftin det &as inkomstema av deltidsarbetena enligt safirma bgar zv.
Sedan bediknas den stabiliserade inkomstnivin av allz samtidiga arbeten,
v^r v inkomsternz av alla deitidsarbeten tas bort. Sedan kontrollerar man
vilket sitt att rikna som ger det mindre inkomstbortfallet. Det min&e in-
komstbortfallet vziljs som grund for pensionen.

Vid berdkningen av inkomstbortfallet gors inte avdrag for arbetstagares
pensionsavgift ftan lon for deltidsatbete.

Exempel 7.3 Berikning av inkomstbortfallet

Personens pensionsgrundande l6n for heltidsarbetet dr 9500 mUminad.
Han gir i deltidspension 1.8.1998. Han f6rkortar sin arbetstid och sanker
sin l6n med 40 procent till 5 700 mk/minad.

lnkomstbortfallet pA grund av deltidspension air 9 500 - 5 700 = 3 800
mk/min.

7.5 Deltidspensionens belopp

Deltidspensionens belopp zir 50 procent av inkomstbortfallet.
Deltidspensionen kan.vzra hogst 75 procent av den samordnade pensio-

nen som personen gCrra;t in fore pensionsfallet. Eventuellt arbetspensions-
tilligg lrigS tilt den intiC.nade pensionen frire r4peldningen. Vid berdkning
av maximibeloppet beakas pensionerna ftir. bide den privaa och den of-
fendiga sektom enJlgt grundskyddet. Ocksi. pension som tjlnats in i arbete
som forsiikmts utomlands beakas vid berikningen av maximibeloppet.
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Exempel 7.4 Deltidspension f6r arbetstagare

Arbetstagaren dr fddd 8.9.1940. Han gAr i deltidspension 1.7.1998.
Hans pensionsgrundande l6n i APL-anstdllningen 61 9 690,35 mk/mAn
och den intjdnade pensionen fram till 1.7.1998 uppgAr till 5 571,80
mUmin. Arbetstagaren minskar sin arbetsinsats till 60 procent av det
tidigare.

Den stabiliserade f6rvdrvsinkomsten dr 9 690,35 mUmin.

Deltidsl6nen = 0,60 x 9 690,35 mk/mAn = 5 814,21 mUmAn

lnkomstbortfall = 9 690,35-5814,21 = 3 876,14 mUmin.

Deltidspension = 0,50 x 3 876,14= 1 938,07 ml</min.

Den pension som arbetstagaren tjdnat in f6re deltidspensionens bdrjan
dr 5 571,80 mk efter samordningen. Maximibeloppet dr 0,75 x 5 571,80
mUm6n = 4178,85 mUmAn.

Arbetstagarens deltidspension 61 1 938,07 mUmAn

Exempel 7.5 Deltidspension f6r fdretagare

F6retagaren dr f6dd 1.6.1938. Han har varit verksam som f6retagare
frin och med 26.6.1978. F6retagaren gAr i deltidspension 1.7.1998, da
han minskar sin arbetsinsats till hdlften. Fram till 1.7.1998 har han tjdnat
in 3 600,52 mk/min i F6Pl-pension, 3 074,80 mk/min iAPL-pension f6r
tidigare anstdllningar och 125,52 mUmin i KAPL-pension. I FAPL-
verksamheten har gjorts tekniskt avbrytande tvA gdnger, 31.12.1993 och
1.1.1995. Det senare tekniska avbrytandet upphdvs, eftersom pen-
sionsfallet intrdffar innan fyra Ar har gitt frin avbrytandet.

Den stabiliserade fdrvdrvsinkomsten

Arlcetsinkomstperiod

1.1
2.1

94 - 1.1 .95 (361 dg)
95 - 31 .12.97 (1079 dg)

mUm6n

Arb.ink. enl.
ind.for beg.iret

26 000 ml</ir
120 000 mUir

Arb.ink.enl.
ind.fdr 1998

28 110,19 mUir
127 920,56 mUAr

361 x28110'19 +1079 x127 920'56 
= 102ggg,6s muir = g 574,g9

361 + 1079
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lnkomstbortfall = 0,50 x 8 574,89 mUAr = 4 287 ,45 mUmAn.

Deltidspension = 0,50 x 4287,45 mUm6n = 2143,73 mUmAn

Den intjdnade pensionen dr sammanlagt 3 600,52 + 3 074,80 + 125,52
= 6 800,84 mUmin. Samordningen inverkar inte pi pensionen.

Maximibeloppet dr 75 o/o x 6 800,84 = 5 100,63 mUmin. Pensionen dr
ldgre dn maximibeloppet.

F6retagarens deltidspension dr 2 143,73 mUmin.

7.6 lntjdnande av pension under tiden som pensionerad

En person som flat deltidspension tjdoar in pension for deltidsatbetet en-
lig samma regler som gziller for troiat arbete, dvs. 1,5 oh om iret ftam till
sio 60-ircdag och2,5oh om iret efter 60 fus ilder.

For tiden som pensionerad ganat han ocksi in pension 7,5 o/o om iret av
det inkomstbortfdl enligt vilket deltidspensionen for forsa gingen f2s6till-
des. Tiden med deltidspension betraktas dltsi inte som sidaa tid med pen-
sion for vilken intjiiningsprocenten '* 7,2 eller 0,8. Den pension som tfdnats
in under tidea med deltidspension l-:iggs till den pension som beviljas senare.

7.7 Pension som beviljas efter deltidspension

Eftet deltidspension boriar ilderspensionen minaden efter personeos
65-irsdag om pe$onen di har upphort med deltidsatbetet. Alderspensionen
bestir di av te delar

(1) deo pension som pe$onen gdrizt in for heltidsarbetet fore deltids-
pensionen

Q) pensionen for deltidsarbetet under tiden med deltidspension,
(3) pensionen for tiden med deltidspension. Till ilderspeosionen l,iggs

7,5 o av inkomstbortfallet (som faststillts niit deltidspensionen
boqade) fot va{e ir med deltidspension.

Om personen vill fortsitta med sitt deltidsarbete efter 65 irs ilder, iind-
ras pensioneos narnn till ilderspension meo beloppet iindms inte. Ndr per-
sooen upphor med deltidsarbetet och soker ilderspension, beriiknas en
uppskovsf<ithoining till pensionen. Forhofningen berlknas pi slrillnaden
slgllan den samordnade pension som tjinats in fore 65 ars i.lder och den
ildetspension som 'at likq stor som deltidspensioneo. Den pi detta sitt be-
riiknade pensionen rlknas upp med index for det ir di den uppskjutna iI-
derspensionen bo{ar.
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Om en petson som fir deitidspensioa beviljas invalidpension (rehabili-
teringsstod eller invdidpension som bevilias tills vidate) tidnar han io pen-
sion for deltidspeosionen fram till den tidpuokt da invalidpensionen bo{u.
Den intjrinade pensionen liiggs till deltidspensionen som blir invalidpensioo
pi samma sitt som i fritg om ilderspension. Den itemtiende tiden ansluts
bide till deltidsarbetet och tiden med deltidspension i ftAga om dekidspea-
sion som borjat 1.7.1994 eller senate och efter vilka invalidpension eller
arbetsloshetspension bevilias 1.4.1998 eller senare (A 11/98). Tidlgare an-
slcits iterstiende tid endast till deltidsarbetet.

Bitd 7.1

Heltidsarbete
1,5 0/o

1
o/o

56 61 60 ir arbetsof6rm6ga 65 Ar

Om personens deltidspension har botiat fore 7994 hojs hans lon for del-
tidsarbetet med en koefficient som berot pi fodelseitet, ndr han bo{ar fl
ilderspension eller invalidpension. Han tl}loiac in pension endast for deltids-
arbete! inte for tiden med deltidspension. I(oefficientertra entigt fodelseir
ftamgfu av tabellea nedan.

Tabell 7.1

Aldenpeasion som beviljas efter deltidspension samordoas no.-alt vid
dsa allminna pensionsildern och annao pensioo di den boriu.

Deltidspension

1.5 %
Aterst6ende tid

0.8 o/o

2 5 o/o

AterstAende tid

o,8 0/o

APL och KAPL och LF6PL
1924 eller tidigare
1925
1926
1927
1928
1929

1932 ellertidigare
1933
1934
1935
1936
'1937

,l

1

1

1

1

1

3
2
1

,6
,5
,4
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Exempel 7.6 lnvalidpension efter deltidspension

Arbetstagaren dr l6dd 26.7.1939. Han har arbetat pA heltid enligt APL
25.2.1988 - 30.7.1997 och g6tt ideltidspension 1.8.1997. Den pensions-
grundande l6nen f6r heltidsarbetet var 7 500 mUmAn och for deltidsar-
betet 4 500 mUmAn, vilket innebdr att inkomstbortfallet var 3 000
mk/min. Arbetstagaren bdrjar fa invalidpension 1.12.1998. APL-
pensionen for de avslutade heltidsanstillningama iir 3 589 mUmin

Deltidsarbete 1.8.97 - 30.1 1.98 (1,5,%)

Tiden med deltidspension

1.8.97 - 30.1 1.98 (1,5 %)

16x4500
gOO = 90 mUmAn

16x3000
gO0 = 60 mUmAn

Pension for iterstiende tid pA basis av deltidsarbetet

1.'.12.98 -26.7.2004 726130x4500 60x4500
rOOfr * ISOO = 215,40 mUmin

Pension fdr Aterstiende tid p6 basis av tiden med deltidspension

1.12.98 - 26.7 .2004
726130x3000 * 90r3000

looo lsoo = 143'60 muman

lnvalidpensionen sammanlagt 3 589 + 90 + 60 + 215,40 + 143,60 =
4 098 mUmin. Samordn inverkar inte p6 pensionsbelo

Exempel 7.7 efter deltidspension

Arbetstagaren dr f6dd 18.10.1941. Han har varit anstdlld enligt APL pi
heltid under tiden 1.5.1997 - 30.6.1998 och gitt i deltidspension
1.7.1998. Den pensionsgrundande l6nen f6r heltidsarbetet var 9 115,43
mk/mAn och f6r deltidsarbetet4 557 mUmAn. lnkomstbortfallet var alltsi
4 558,43 mUmAn. I avslutade APL-anstdllningar har han tjiinat in
2721,41 mk/min igrundpension och 761,15 mk/m6n i tilldggspension.
Arbetstagaren gir i Alderspension 1.1 1.2006.

Deltidsarbete

(1,5 o/o\ 1.7.1998 - 31J2.2OO0
30x4557

gOO = 170,89 mUmAn

(2,5 o/o) 1.1 .2001 - 18.10.2006
6918/30 x4557

= 660,77 mUmAn
480
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Tiden med deltidspension

(1 ,5 o/o) 
1 .7.1998 - 18.10.2006

Alderspension dr 2721,41 + 761,15 + 170,89 + 660,77 + 567,52 =
4 881,74 mVmAn. Samordningen inverkar inte pi Alderspensionens
belopp.

99 18/30 x 4558'43 
= s6T,s2mk/min

800



FAMILJEPENSION 105

8 FAMILJEPENSION

Familjepension enligt arbetspensionslagama kan med vissa forutsAttning-
at betalas till forrrinst^gzfr^ efter en avliden persoo (formansliare) som
omfattats av atbetspensionslagarna. Fotrrrinstagare dr formanslitarens make
och bara. (A 11/90)

8.1 F6rutsdttningar f6r beviljande av familjepension

Familjepension kan bevilias den eftedevande maken, forminslitatens ti-
digare make och barnen. Familjepensionen indelas i eftedevandepension
och bampension.

8.1.1 Vem kan fA efterlevandepension

Ritten till eftedevandepension uppstir pi gund av iktenskap. Bide Zin-
kor och anklingr hat ratt till pension
Den eftedevande maken har tdtt till pension om

(1) den eftedevande maken och forminslitaten har eller har haft ett
gemens4ffit bam (eget eller adoptivbam) och iiktenskapet ingicks
innal fomi.nslitaren frllt 65 ir

@ den eftedevande maken och fominslitaren inte har haft gemen-
s4rntra bam, men
* iiktenskopet ingicks innan fomrinslitaren fyllt 65 ir och den

efterlevande maken 50 i.t
* iktenskapet varade i minst fem ir och
* den eftedevande maken har $,llt 50 ir eller linge varit arbets-

of<irnogen
En bamlcis efterlevande make som ir fodd fore 1.7.1950 hat tdtt till ef-

tetlevandepension f<ire 50 irs ildet. om forrniasliaren och den eftede-
vande maken vat gjfta. med vasndra nifu den nya familjepensionslagen trid-
de i kraft 1.7.1990 dckte det om iiktenskapet hade vzu,^ti tre ir. Den efter-
levande maken har di ocksi rdtt till peosion iven om riktenskapel ing4trs
efter att han ellet hon frllt 50 ar. (A 46/95)

En tidigate make till forminslitaten kan ha ritt till pension i likhet med
den eftedevande maken om forminslitaren vid sin dod var skyldlg att betala
henne eller honom pedodiskt underhillsbi&ag pi basis av 

"tt 
t"g"t "t""n-net domstolsbeslut eller ett avtal faststillt av socialnimnden. De ovan-

nirnnda lindugate sadgandena som under en overgiagspedod galler for
bamlosa efterlevande makar under 50 ir giiller inte tidigate makar.
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8.1.2 Vem kan fA bampension

Bampension fonrtsltter att bamet vid foflnanslitarens dod inte hade frllt
18 ar. Ett bam under 18 ar hat dltid rltt till bampeasion efter sina egna
fotdldrar. Ett adoptivbarn har ritt till bampension efter sina adoptivfori.ld-
tar. Ocksi den eftedevande makens bam eller adoptivbam kan ha titt till
bampension eftet forminslitaren, om bamet yld f6rninslitarens dod bod-
ds i sat'''',,a hushill med fo"minslitaren och den efterlevande maken. Bar-
oet har dock ritt till barnpension efter hogst fira formaltsliare samtidigt.

8.2 Familjepensionens belopp

patniliepensionen gnrndar sg pa den icke samotdnade pension som
forminslitaten fick vid sin dod (se samsldning av pensioner i kap. 9). Om
forr',inslitaren hade arbetat ovet pensionsildem, basess familiepensionen
pi den uppskiutna S.lderspensionen. Om forminslitaren fick fortida ilders-
peosion, baseras familjepensionen pi den fortida ilderspensionen. Om
for-minslitaren fick delinvalidpension, iiodras pensionen tiU full pension nrir
familj epensionen beriknas.

Om forminslitaren inte var pensionetad (eller om han fick deltidspea-
sion), baseras familjepensionea pi den fulla invalidpension som forminsli-
taren hade fitt om han hade blivit arbetsofomogen vid tidpunkten fot sin
dod. Familiepensionen kan vata hogst lika stor som fcirmsnsliwens fulla
pension (uan barntill;gg).

Det sammanlagda beloppet av eftedevande- och barnpensionema fore
samordning utgor en andel av forminsliarens pension enligt foljande ta-
bell.

Tabell 8.1

8.2.1 Efterlevandepensionens belopp

Om det utcivet deo eftedevande maken ocksi finn5 f2s1 som fonnins-
t^g"te iir den fulla eftedevandepensionen f<ire sarnotdning den andel av
fcimiasDarens pension fcire samordning som ftamgir av abellen ovan.

Om den eftedevande maken elrsarn iit f<ir-minstagre, iir eftedevande-
pensionen hffien av fcirmf,asr4g4rens pension. Di gors det emelletid en
pensionsjiimkniog som kan min5[2 pensionen.

Antalet barn 0 1 2 3 4-
Efterlevandepension 6t12 6t12 5t12 3t12 2t12
Barnpensioner 4t12 7t12 9t12 10t12
Sammanlagt 6t12 10t12 12i12 12t12 12/12
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Pensionsjdmkning

Pensioosiimkning innebiit att den efterlevande makens egna arbetspen-
siooet (beriiknade arbetspeffiofler om hon eller han inte iir peosionemd)
jimfors med forrninslitarens arbetspensioner nrr eftedevandepensionens
belopp faststllls. Pensionsjfunlningen gors vid nigon av foljande tidpunk-
ter:

* Detyngstz bamet frllet 18 fu.
x I boryan av den sjunde kalenderminaden eftet forri.nslitarens dod,

om den eftedevande maken zit yngte dt 65 Lr, inte har bam undet 18
fu och iflte ffu egen peosion (den eftedevande maken fAr full eftede-
vandepension som omstdllningspension i sex m6.nadet).

f Genast niir eftedevandepensionen borjar om den eftedevande rnaken
hat frllt 65 6r eller ir pensionemd och det inte finns batn under 18 ir.

Genom pensionsjit'"kningen minskar eftedevandepensionen ftin sitt
fulla belopp (som i allrn4nhel dt hffien av forminslitarens pension), om
den eftedevande rnakeos egna arbetspensioner overstiger den s.k. pen-
sionsjiimkningsgtunden. Pensionsj;rnknings$unden faststiJls pi basis av
{s1 sammqnlagda beloppet av founinslitarens allq a$stspensioner fore
samotdning enhgt foliande:

Tabell8.2

Pensionsiimkningsgnrndens hogre markbelopp, som Ar 1998 't 294,98
mk/meo (pi lagens indexnivi 142) siinks ftam till iLt zoo4 stegvis med 6,64
mk om aaet (nd.142) till 255 mk (ind. 742). Efter aE 2004 indtas den <ivte
griiasen endast pi gnrnd av indexjustetingat. I bilaga 6 ptesenteras utveck-
lingen av pensionsiiimkningsgnrndens hogre b"l"pp ftam tilt ar 2004 enligt
ndex742.

Den pensionsjdmkade eftedevandepensionen betiiknas enligt foljande
fomrel:

grans 3 789,83
mUmin (294,88 ind.142)

arbetspensioner var
3 789,83 mUm6n eller mera (index 1825
Om

Ar1
F

nsion mUmdn
itarens arlcets- Om form6nslitarens arbetspensioner var

1 64-3 83 mUm6n
Nedre grans 1 638,64
mk/mAn (127,50 ind. 142)

Om f6rminslitarens arbetspensioner var
h6gst 1 638,&t mk/min (index 1825 Ar
1
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Pensionsjdmkad efterlevand€pension =

I x fdrmAnsl6tarens pension - 0,5 x den Overskjutande delen
12

Den Overskjutande delen = Den efterlevande makens egen pension -
pensionsjdmkningsgrunden

I bilaga ( finns en tabell vat^v ft^frdlt hur stor eftedevandepensionen
blir med olika inkomstkombinationer.

Pension till tidigare make

Pensionen till f<irminslitarens {difre make uir lika stof som den andel
av eftedevandepensionen sorn 60 procent av dea fidigare makens r:ader-
hillsbidrag utgot av forminsDtareas hela pension fore samordning, dvs.

0,6 x underhAllsbidrag
x efterlevandepension.

form Anslitarens pension

Pension sqs fst^les till tidigare 62[9 minskar pensionen som betalrs till
den eftedevande maken. Pensionen till den tidigare maken kan yara hogst
lika stor som efterlevandepensionen, om det inte finns en eftedevande make
som fci.minstagare.

Arbetstagaren d6r Ar 1998. Hans arbetspension f6re samordning var
6 000 mUm6nad, den efterlevande makens ilderspension dr 5 000
mUminad

Efterlevandepensaon = 9 ,6 OOO mUmin = 3 000 mUm6n
12

Exempel 8.1 Efterlevandepension efter pensionsjamkning

Samordningen inverkar inte p6 efterlevandepensionen. Eftersom det inte
finns bam under 18 ir g6rs pensionsjamkningen. Pensionsjdmknings-
grunden uppgar till den 6vre grdnsen, 3 789,83 mk.

Den Overskjutande delen = 5 000 - 3 789,83 = 1210,17 mk.

Minskningen pa grund av pensionsjdmkningen ar 0,5 x 1 210,17 =
605,09 mk.

Efterlevandepensionen efter samordning och pensionsjamkning dr
3000- 605,09 =2394,91mUmin.
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Exempel 8.2 Pension tilltidigare make

Mannen hade domts att betala 1 000 muman i underhallsbidrag till sin
tidigare hustru. Hans arbetspension var 6 000 mumanad. Efterlevande-
pensionen f6re samordning dr 3 000 mUmin.

Sextio procent av underhillsbidraget till den tidigare hustrun dr 600 mk.
Hennes pension f6re samordning och pensionsjdmkning dr

g x3000=300mk/min.
6000

8.2.2 Barnpensionens belopp

Bampensionens sammanlagda belopp beriknas enligt tabell 8.1. pi
bampensionens stotlek inverkar endast antalet bam som dr betittigade till
familiepension. Batnpensionens sammanlagda belopp fordelas jiimnt mellan
barnen och varje barn ffu sin andel separat.

F6rdldral6sa bam

Bam som fcidorat sina bida fodildrar {hr ett rilligg for fordl&alosa.
Tilligget fu 2/12 av forrninslitarens pension fcire samordning och det t4ggs
till batnpensionens sammanlagda belopp. Bampensionen inklusive till;gg
for fordldralos kan dock inte bli store in forminslitarens pension.

Exempel 8.3 Familjepension

Modern i familjen dor. F6rminstagare dr den dkta mannen och tvi bam.
om modem hade blivit arbetsoformcigen vid tidpunkten for sin d6d hade
hennes invalidpension varit 4 800 mk/minad. Pensionerna fdre samord-
ning ar:

Efterlevandepension = : x4 800 = 2 000 mUmin.
12

Barnpensioner= + x4 800 = 2 800 mUmAn'12

vardera bamets egen andelfore samordning dr 1 400 mum6n. r efterle-
vandepens ionen gors rngen pensronsjdmkn ing f6ndn familjens yngsta
bam 1 8 ar.
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9 TOTALPENSION OCH SAMORDNING

I Fiolafld Sstalas arbetspeasioner (inom den privata och den offendiga
sektorn), som pensionstagarna tldn* in medan de arbeag 6s[ felLFensio-
net som pensionsagama hat iatt till pa gruod 

^v ^tt 
de bott i Finland. En

pensionstagare kan ocksi fi ersittning for atbetsskada ru en olycksfallsfor-
sikring som arbetsgivaren tecknat ellet for trafikskada ur trafikforsik'ingen.

Avsikten med arbetspensionssystemet it;r artttygga ea skilig inkomstnivi
f<ir arbetsagaren nir h* gir i ilderspension. En pensionsnivi som uppgir
till hogst 60 procent av den hogsta inkomsten under yrkesbanan anses ricka
till.

En person kan fa pension ut flem av de ovannimnda systemen. For att
det sammanlagda pensionsbeloppet inte skall bli oskiiligt storg samordnas
de olika pensionema och ersittningamt sL tft de inte overstiger maximi-
nivin 60 procent. (A23/93, A 46/95)

9.1 Grundpensioner

Arbetspensiorssystemet betalar ut s.k. grundpensionet. Enligt APL,
FoPL och LFoPL iir det moillgt att ordna ett tilliggspensionsskydd (se 9.5).
yl4 rdnqldningen beakas enda st grundpensionerna. Grundpensionerna for
den privata sektom i.r

(1) pension enligt minimivillkoten i APL (inkluderat inte uwidgningar
av grundskyddet, t.ex. sinkt pensionsildet)

Q KAPLpension
(3) KoPl-pension
(4) SiPl-pension
(5) pension enligt minimivillkoren i FoPL
(6) pension enligt minimivillkoren i LFoPL, grundbeloppet av genera-

tionsviixlinppensionen for lantbruksforeagare, gnrndbeloppet av
avtridelsest<idet for lantbruksforctague och gnrndbeloppet 

^v 
ar-

tridelseersittningen fot lantbruks foretagate.
F.n pensionstagare kea ocksi hz titt till arbetspension ftin den offendiga

sektorn. De offentliga grundpensionema som beaktas vid samordningeo dr

Cf) pension enligt gnrndpensionsskyddet enligt lagen om pension for
kommunala tidnsteinnehavare och arbetstagare (KTAPL); som en
sidan pension betraktas ocksi pension enligt grundskyddet som
beviljats familjevatdare eller fortroendevald

(8) pension berdknad enligt grundskyddet enligt l4gen om statens pen-
sioner (SIPL)

(9) pension enligt grundskyddet som beviliats med stcid av Finlands
Banks pensionssadga



(10) pension enligt folkpensionsanstaltens pensionsreglemente eller
pensionssadga eller pension for medlem i folkpensionsanstaltens
styrelse enLgt grundslryddet

(11) pension som beviljats med stod av pensionslagen for evangelisk-
lutherska kytk"" (KyPL)

(12) pension som beviljats med stcid av lagen om orrodoxa kpkosam-
fundet

(1 3) landskapspension ftan Atands landskapsstyrelse.

9.2 Primdra pensioner

En pensionstagare kan utcivet sin arbetspension ocksi ha titt till ersitt-
ning ur olycksfallsfol5ik.ingen eller tafikforsikringen eller enligt lagen om
skada idragen i militiirtiiiost. Dessa ersittningar dr primi.ra i forhitlaaden till
arbetspensionerna. Det innebrir att dessa s.k. SOllTA-ersittningar betalas
till sitt fulla belopp oberoende av hut stot arbetspensionen iit. Utover er-
sittningama betalas atbetspension bara till den del med vilken SOLITA-
etsittningama uoderstiger 60 procent av den inkomst som samorrtningen
basetar sig pa, dvs. samordningsgrunden (.. 9.4.1). Om SOLITA-
ersittningama overstiger 60 ptocent av samordningsgrunden betalas ingen
arbetspension.

Vid samotdningen av pensionema beaktas emellertid inte sidan SOLI-
TA-etsittniag som har betalats i minst te ir fore det forsta pensionsfallet.
om SollTA-ersittningen stiger i samband med pensionsfallit beakas vid
sarnordningen endast den del av etsittningen som overstiget den ersittning
som bet^lades fote pensionsfallet (se till;ggsexempel 11.6).

9.3 Folkpension

Avsikten med fo\ensionen * 
^tt 

ttygga, pensionstagareo en minimiut-
komst. Fo\ension betalas pi basis 

^v ^tt 
pensionstagaren bott i Finlafld.

En person rniste ha bott i Finland minst tte ir efter 16 irs ilder for att ha
ritt till fo\ension. Enhgt fo\ensionslagen betalas ilderdomspension,
invaliditetspension, individuell fotidspension och arbetsloshetspension.
Aldetdomspensionen lran tas ut i tortid eller skjutas upp. Familjepension
beralas enli$ familiepeosionslagen. Fo\ensionssystemet beta lar inte delin-
validpension eller deltidspension.

Folkpensionen bestiims enligt atbetspensionens belopp. Om atbetspen-
sionen iir tillracHigt hog betalas ingen folkpension alls. om pensionstagaren
hat bott utomlands rir folkpensionens belopp betoende av hur finge haa
bott i Finland. I fo\ensionen kan ocksi inga tilligg, sisom bostadsbidrag,
ftonttilligg, extra ftonttilligg och virdbidrag.

TOTALPENSION OCH SAMORDNING 111
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Ritcen till pension uppkommer i allrrrinhet samtidigt enligt folkpen-
sionslagen och arbetspensionslagama.

9.4 Samordning

Genom .x6eldningen begtiinsas det totala pensionsslryddet som bestir
av SOllTA-ersittningama, arbetspensionerna och folkpensionen till 60
proceflt 2's sarn6ldningsgrunden iftLga om den pivata sektorns pensioner.

9.4.1 Samordningsgrund

g26oldningsgrunden zir den hogsta pensionsgrundande lonen fot pen-
sion enligt gnrndslryddel i go ar5t;llning eller den hogsta pensionsgrundan-
de atbetsinkomstefl av foretagarvetksamhet under personeos ytkesbana.
Anstillningen eller foretagarverlsarnheten skall ha pryft minst ett ir. Ater-
stiende tid beaktas nir denna ettispedod beriiknas. Om petsonen inte har
haft en enda anstillning eller f<ireagalperiod som pegatt eft helt ir, ir sam-
ordningsgrunden den hogsta pensionsgrundande lcinea som personen haft i
en anstaftdng eller undet en foretagarperiod som varat minst en minad.

Om anstillningar ellet foreagaqperioder pi,gett samtidigt i minst ett ir,
tiiknas de pensionsgrundande kinerna 6s[ arfgtsinkomstema ihop niir sam-
otdningsgruuden faststnlls. B1 46tillning som avbnrtits automatiskt be-
handlas som eo anstillniag utan avbtyande nCr tiden med samtidigt arbete
utreds. KAPL och KoPl-lonet kan riknas ihop med pensionsgrun&nde
Ioner enligt an&a lagat, om de andta 2astlllningarna ellet foretagarpetio-
derna har pigitt samtidigt med KAPL/KoPL- arbetet undet hela kalender-
iret och KAPL-/KoPLlcinema undet aret uppgir till minst det hoge
griinsbeloppet.
gdnoldningsgrunden Lro vara dea hogsta

0) pensionsgrundande lonen eller utfiimningslonen i en APL-
26tillning

Q) 6.tslonen ellet medellonen enligt KAPL
(3) i.tskiaen eller medellonen enligt KoPL
(4) pensionsgruo.lande kinen enligt SiPL
(5) pensioosgrundande arbetsinkomsten eoligt FoPL
(6) pensioosgrun.la.tde arbetsinkomsten ellet arbetsinkomsten for

iterstiende tid eoligt LFoPL, dqgk minst 55 583,76 nk/fu enligt
index 1825 (6 000 mk/ar ind. 197)

A pensionsgnrn.la''de kinen enligt KIAPL
(8) pensionsgrun.la''de lonen eoligt SIPL
(9) pensionsgnrndande kinen enligt KyPL
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(10) pensionsgmndande lonen i ett ansti.lLringsforhillande till Finlands
Bank, Fo\ensionsanstalten, landskapet Ahnd eller Ortodoxa
kyrkosamfrrndet

(11) sammanlagda lonen ellet arbetsinkomsten av tvir eller flera samti-
drga ansdillningar ellet foretagarpedoder som berittigar till grund-
pension

(12) tio siittedelar av en tidigate beviljad pension som l,iggs till den
pensionsgrundande lonen eller arbetsinkomsten for en ny pension,
om personen omedelbart fore det nya pensionsfallet fhtt pension
och samtidigt arbetati sammanlagt minsl tre fu.

9.4.2 Samordningsgrans

Samotdningsgrinsen zir 60 procent av samordningsgrunden. Den del av
grundpensionea som overstiger samordaingsgrinsen (den dverskjutande
delen) dras av. om personen ffu arbetspension ocksi ftin den offentliga
sektom, minska'arbetspensionen ftin den pdvata sektom i den proportion
som den utgor av dg sammanlagda pensionerna fote samordningen. Sam-
oldningsgrinsen for delinvalidpension dr 30 ptoceot av samordningsgrun-
den (se tilliggssx6tnpel 11.5).

9.4.3 Tidpunkten fdr samordningen

Samordningen gors^enligt den lagstifirring och den indexnivi som giiller
nir pensionen borjar. Alderspensioner samordnas enligt det belopp och den
indexnivi som giiller den dagen di pensionstagaren uppnir pensionsildem,
ocksi i frilga om uppskjuten ilderspension. om det sker indringar i antalet
forminer som pensionstagaren fit gors en oy s26e1rlning. Den gors enligt
beloppet och indexnivin i borian av rninaden eftet inddngen eller i bo{an
av den minad da iin&ingen sker, om den sket den f<itsta dagen i minaden.

9.4.4 Samordningen f6re 1.1.1996

I pensioner som beviljats fore pensionsteformen ir 1996 beaktades folk-
pensionen vid samordningen. Samordningsgrinsen var iimnt 60 procent av
52llleldningsgrunden endast om samordoingsgnrnden var l,igte iin 586
mk/man enligt index 742. om s26sldningsgrunden civersteg detta belopp
gjotdes ett s.k. folkpensionsavdrag ftio samordningsgrcnsen. Av&aget var
sex ptocent av skillnaden mellan samordningsgunden och det ovanniimn&
markbeloppe! hogst dock samma belopp som folkpensiooens basdel enligt
nivin i november foregiende fu. om det ir 1996 eller senare gors en ny
sr-otdning i peosioner som beviliats fote 1996 fu samordningsgriinsea
60 oh av samordningsgrunden.
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Exempe! 9.1 Samordning av APL-, SIPL- och olycksfallspension

APL-pensionen f6re samordning dr 3 500 mUmin fr6n och med
1.6.1998, statens StPL-pension enligt grundskyddet dr 1 000 mUm6n
och olycksfallspensionen dr 3 000 mk/min. Den h6gsta pensions-
grundande l6nen i en anstdllning som pigitt minst ett ir dr 8 000
mk/mAn.

Samordningsgrdns = 0,6 x 8 000 = 4 800,00 mUmAn.

Pensioner sammanlagt:
APL 3 500 ml</m6n
StPL 1 000 mUmin
Olvcksfallspension 3 000 mk/min

7 500 mk/min

Den dverskjutande delen = 7 500 - 4 800 = 2700 mk/mAn.

Olycksfallspensionen som dr en primdr pension betalas till sitt fulla be-
lopp. Den dverskjutande delen dras i sin helhet av frAn arbetspensioner-
na.

Den 6verskjutande delen som dras av frin APl-pensionen

3 500
3500+1000

x2700 = 2100 mUm6n.

Den samordnade APL-pensionen som betalas till pensionstagaren dr
3 500 - 2 1OO = 1 400 mk/min frin och med 1 .6.1998.

9.4.5 Samordningenavfamiljepensioner

Fatniliepensionema som beviljas eftet en formin slitare (grundpensioner,
SOllTA-etsatmingat) sa "'otdnas si att faoiliepensioneroas 5arntnanlq gda
belopp inte <ivetskrider samotdningsgrinsen.
$2seldningsgtiinsen for familiepensionet beriiknas pi foljande sett:

familjepension
x 0,6 x samordningsgrunden

f6 rm ins lita rens pensi on

5zsleldningsgrunden ik densatnma som for forminsliatens egen pen-
slon.
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For va{e barn som iir forminst^gxe sinks samordningsgrdnsen med
bampeosionens gnrndbelopp enligt familjepensionslagen (FamPL) enligt
den nivi som beloppet hade i november foregiende ar. fu 1998 fu beloppet
264nk/nara^d.

Om det utovet bamen finns en eftedevande make bland forrninstagama
dtas ocksi basdelen for eftedevandepensionen enligt FamPL av ftin efter-
levandepensionen. fu tggg ,fu avdruget 449 mk/rnan Basdelen dras inte av
ft6n pension till fcire detta make eller bamlos eftedevande make.
Avdragen enligt FamPL kan [rsgs1 var:a de foljande:

Tabell 9.1

Eftet samotdningen fotdelas pensionen till formansaguta i samma
ptoportioner som pensionetn z fote srt'',ordningen.

1 bam
2barn
3 barn
4 eller flera barn
make och 1 bam
make och 2 eller flera
bam

10,0
17,5
22,5
25,0
25,0

30 0

Exempel 9.2 Samordning av familjepension

F6rm6nslAtaren d6r 61 1998. Hans arbetspension var 5 700 mk/min och
samordningsgrunden var 9 500 mUmin. Fdrm6nstagare ar den efterle-
vande maken och ett bam.

Efterlevandepensionen fore samordning ar

g ,,5 700 = 2 850 mk/min
12

Barnpensionen f6re samordning 6r

# .5 7OO = 1 900 mk/mAn.

Samordni
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9.5 Registrerade APL-tilldggspensioner

Inom den pdvata sektom har arbetsgivatna moflighgl att otdna tilliggs-
pensionsskydd for sina anstill& utciver det lagstadgade grundpensionsskyd-
det enligt APL. Tilaggsskyddet kznvarr:. registterat eller otegisten\ m.a.o.
fritt format.

Registretadg rilUggspensioner rir bundna till APl--index och arbetstaga-
ren har ftibrevstitt till dem niir anstillningen upphor. Registrerat APL-
tilliggspensionsskydd faststills fot grupper, inte for enskil& pe$oner.

Registrerat tilt4ggspsaslonsskydd kan innebdra bla. sdnkt pensionsilder,
en hojning av pensionens maximinM till hogst 66 oh elTer en forkortning av
den tid undet vilken fullt gnrndpensionsskydd tiiiaas in.

TilLiiggspensionsskydd ken ocksi ansluas till FoPL- och LFoPL-
fel5ikingar. Villkoren for sidana fslsikringff ir annodunda dn villkoren
fe1 till; ggspensionsskydd enligt APL.

9.5.1 Hur registrerade APL-tilldggspensioner berdknas

Full ildets-, invalid- och atbetsloshets 'll4ggspension beriiknas i regel si
att till4g'gspensionen och gruodpensionen fcir satr'ma 2astillning dllsrm-
mans utgot en viss procentandel (h"St 66 n av den pensionsgrundande

Familjepensionema dr sammanlagt 4 750 mUm6n. Samordningsgran-
sen f6re avdragen enligt FamPL dr

4750 
x 0.6 x 9 5oo = 47ilOmUmin

5 700

Efter avdragen enligt FamPL dr samordningsgrinsen

4 750 - 49 - 264 = 4 037 mk/m6n. Avdragen dr mindre An 25 procent av
samordningsgrunden.

Den samordnade familjepensionen fdrdelas mellan familjemedlemmarna
pA f6ljande siitt:

Den efterlevande maken

Barnet:

399 x 4037 =2422,2}mUmin
4750

19 x4037=1614,80mUmin
4750
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Ionen i anstillningen. Procentandelen faststllls i villkoten for tilliggspen-
sionsslryddet.

Den pensionsgrundande lonen kan vara antingen den pensionsgrundan-
de lonen enligt den lag som ttidde i kraft 7.7.1996, sisom i ftLga om gtund-
pensionen, eller den pensionsgruodande kinen enligt den tidigare lagen, om
lonen enligt den :ir hogre. Nrir maximinivin for hela pensionen faststills
betiiknas gnradpensionen fcir tiden ftam till pensionsildern med hirilp av
intfiiningsprocenterna for invalidpension for iterstiende tid eller intjdnings-
procenten 1,5 per 6.r. Arbete som fortsitter efter uppnidd pensionsilder
beaktas inte vid bedkningen av grundpensionen. Grund- 6str rillaggspen-
sionen beaktas omriiknade si att de motsvatar pensionsildem inom
dllaggspensionssystemet. Om arbetsagaren tfinat in pension r:nder en kor-
tare tid in den tid under vilken full rilliggspension enligt forsakringsavtalet
tidnas in, beriiknas tilliggspensionens belopp i proportion till den tid som
2lsrillningen pigatt.

Tilliggspensionen begriinsas emellertid si att den tillsammans med pen-
sionema enligt API KAPL, KoPL och SjPL och andta pensionsf<irmi,ner
som atbetsgivaren uppgff och eventuell folkpension ifu 60-66 %o av den lon
som begriinsningen grundat s€ pe (den hogsa APl-lonen i en anstillning
som pigitt tninst ett fu eller den lon som ligget till grund for tilliggspensio-
nen). Niir begrinsningen gors l.an man i peosionsanotdningar som iir i kraft
31.1,2.7995 antingen beaka eller inte beakta folkpensionen pi 445 mk. I
forsiktingar som trider i kraft efter 31.72.1995 beaktas fo\ensionen inte.

Tilliiggspensionen samordnas endast med Sol.lTA-formarrerna.
TilLiggspensionens maximibelopp,ir di begti.nsningens procenandel av
den lon som ligger till grund for begdnsningen efter att de samordnade
pensionsforminema och SOllTA-ersdttningama rilrnats bort ft6n lonen.
Genom sam6ldningen minskar till;ggspensionen dock med hogst si mycket
att forminem2s sammanlagdr belopp forblir minst lika stort som det hade
vadt ut^n den pdmika forminen. (A 50/95)

9.5.2 Sdnkt pensionsalder for grundpension

Fribreven i Pensionsskyddscentalens registet 6vg1 aflstlllningsforhillan-
den motsvarar 65 fus ilder. om pensionsildem i ftibteven har vadt sinkt
har den intjinade pensioaen riiknats om eller noirerats for registret si att
den motsvarar pensionsilden 65 fu. om atbetstagaren i sin sista anstillning
hat sinkt pensionsilder rikoas ftibtevspensionen for tidigare 2lstillningar i
PSC:s tegister ovet ansfilLringsforhillanden om till att motsvara den slnkta
pensionsildem i den rir6 2l5tillningen pi foljande sitt:

x Om pensionsildetn ir minst 60 fu, minskas ftibrevspensionerna enligt
fcirtidsminskningsproceoten (se bi]aga 2) f& varje mi.nad med vilken
pensionsildern undetstiger 65 fu.
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x Om pensionsildem fulige dn 60 fu minskas ftibtevspensionema
forst enlig fortidsminskningsprocenten ftam till 60 irs ilder. Se-
dan multipliceras ftibtevspensionerna med de koefficienter i tz-
bellen i bilaga 10 som motsvarar 60 6rs ildet och divideras med
den koefficielf i satntna tabell som motsvarar pensionsildem (se
till i ggs gxgmp el 7 1.7).

Pensionerna srt''ordoas no'-rlt vid den siinkta pensionsildern. Sam-
ordningen av den ootmedngsholt';'I* som onakas av omriikningen av pen-
sionsildem i ilderspensiooer och fortida ildetspensioner di.r pensionsfdlet
intrdffar 1.1.1996 eller senare fshanrllas i cirkuEren A 41/95 jt A23/96.

9.5.3 lnf6rande av lika villkor f6r registrerad tilldggspension f6r kvin-
nor och man

Enfgt en lag som tredde i kraft 1.12.1997 skall tegistrerads rill4ggspga-
.i611561dningar ha lika villkor for }vinnot och min. Om fomranema enligt
de gamla tilliggspsnsisnsotdningama bestimdes enligt kcin, miste de iindras
si att de blev lika f<ir krinnot och m4n. Nir.mare om jiimstillandet i cirkulit
A 46/97.
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1O BERAKNING AV PENSIONER INOM EU OCH EES

EU-bestCmmelsema @estimmelsema om den sociala rryggheten i EES-
avalet som tridde i kraft 1.1.1994 och EU-avalet som trddde i kraft
1.1.1995) skall till2impas pi de lagstadgade finska arbetspensionerna alltid
nzir det fu fuhga om en persoo som ocksi har arbeat i nigot znr.rat EU- ellet
EES-laod utcivet Finland. EU-hnderna utover Fifllafld dr Sverige, Danmarll
Belgren, Fraokdke, Grekland, Idand, Italien, Luxemburg, Nederlinderna,
Pornga[ Spanien, Storbritannien, Tyskland och Osterike. EES-Hndema dr
Norge, Island och Liechtenstein. I foftslttningen aovands forkortningen
EU om EU- och EES-Lindema.

For de nordiska linderna giillet dessutom den oya notdiska konventio-
nen om social trygghet som tladde i kraft 1.1.1994 och som tillimPas vid
sidao av EU-bestimmelserna.

Om en person har atbetat som anstilld eller foretagare ocksi i nigot an-
oat EU-land in Finland, beriknas pensionen pi wi sltt:

(1) Som nationell pension heit enligt den finska arbetspensionslag-
stiftningen med hin5y1 till overenskommelser om social urygghet
som Finland ingatt och som trdtt i kraft 1.1.1994 eller senare.

@ Som pro rata-pension, som betiknas med hjdlp av en teoretisk
pension med beaktande av forslkdngspedoderna i alla EU-hoder.

Den store av de beriiknade pensionema beviljas.

10.1 Nationell pension

Den nationella pension som for jiimforelsen betiiknas helt enligt natio-
nell lagstiftning avviket ftin pensionsberiikningen enligt de finska arbets-
pensionslagatna pi foljande sitt:

* r'illkoret ett personen skdl ha bott i Finland i fem ir for att ha. rtitt
till iterstiende tid kan uppfrllas genom boende- och forsikdngspe-
doder iatdta EU-Endet

* arbetspensionema samordnas i111s msllan EU-Ljndema, utom moili-
gen i frigz om itetstiende tid mellan de liinder i vilkas pensioner
itetstiende tid ingfu

* 526e1dningen med SOllTA-pensionerna kan goras endast delvis
om ocksi eft annat Eu-land beaktar dem i den samordning som
gots ddr.

vid till;mFning av den notdiska konventionen om social urygghet avyi-
ker bedikningen av den nationella pensionen ftin de rcnt nationella berdk-
ningsreglema sL att den finska pensionen for itetstiende tid riiknas med till
en del, om det ocksi i pensionen ftin det andra nordiska landet ingar iter-
stiende tid enligt nationella stadganden eller EU-bestirnmelser. Andelen
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iterstiende tid beriiknas si att hela den iterstiende tiden multipliceras med
forhillandet mellan de faktiska forsikringsperioderna i Finland och de andm
nordiska llndema (Sverige, Island och Norge har itetstiende tid). (Se

till4ggsexempel 11.8)

Finland har fothandlat med Tysklaod och Ostetdke om civetenskommel-
ser som ur finliods[ synvinkel zltlikadzrl,t som den nordiska konvendonen,
men civerenskommelsema har inte innu tdtt i kaft. Aterstiende tid kan
dltsi inte delas mellan Fintand och Tyskland respektive Osterrike. Tills deo
nya dvetenskommelsea trlder i ktaft kan pensionen ftin Tyskland eller
gslsffike samordnas fot den tid som motsvarar den itetstiende tiden.

10.2 Teoretisk pension

Den teoretiska pensionen behovs fot berikningen av den s.k. pro tata-
pensionen. Den teoretiska pensionen beriiknas pi sar''ma sitt som den na-
tionella pensionen, men med den skill:aaden att ocksi fotsikringsperiode"'r,
i de ovtiga EU-liindema jdmsrz'lls med forsikdngsperiodema i Finlqnd. Av
vistelsen i de andra EU-Ijnderna beakas de forsikdnppedodet som skulle
betittiga till arbetspension om personen hade vadt fotsikrad i Finl2nd. Vid
fgsikningen av den teoretiska pensionen och pro rzrtz-relaiorien beakas
f61snk;ingsperiodema dock fordarande statsvis som hela "'4nader si att
restd€arna utelimnas. Dagteknikea tillimpas alltsi inte till denna del. Pa-
rallella 2llstillningstider beakas bara en ging. Perioder som berittigar till
arbetspensionstilligg beaktas bide som forsdkringsperiodet och genom ar-
betspensionstill 4gget.

Aterstiende tid ansluts till den teoretiska pensionen om pe$onen har titt
till iterstiende tid i den nationella pensionen. Den iterstiende tiden beakas
ocksi om pensionsfdlet tntr;dffar medan personen atbetar som anstilld ellet
foreagare i ett annat Eu-land. For att ha ritt till iterstiende tid i Finland
miste petsonetr i s6 sidant fall emellertid ha vadt forsiikrad i Finlaod i
5atnmanlagt minst 72 rriroiader undet de sista tio fuen fote pensionsfallet.
Det finns ingen efterkarenstid i anslutning till arbete i andra EU-linder.

Den iterstiende tiden ansluts till den alsdllning eller foretagalperiod, till
vilken den hade anslutits om persooen hade blivit atbetsofonnogen niir den
5ist r 2sstillningen ellet foreagatperioden som omfatades av den finska
lagstiftningen upphcirde.

Den hogre intjiiningpptocenten ftin och med botian av det ir di perso-
nen frllet 60 fu giiller ocksi fot arbete i de aodta EU-l,jndema.

Den teotetiska peosionen berii.knas som en helhet for all^ arbetspen-
sionssystem i Finlaod. Deo teoretiska pensionen beriiknas si att ftibreven
multipliceras med forhillandet mellan den sammanlagda xastillningstiden i
EU-Enderna och an5tdllningstiden enligt de 6nska arbetspeosionslagama
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och till tesultatet Liggs pensionen for den eventuella iterstiende tiden. Den
teoretiska pensionen uppgd hogst till samotdningsgtiinsen.

10.3 Pro rata-pension

Pi basis av den teotetiska pensionen beriiknas den s.k. pto r^ta-
pensionen. Den utgor safirma proportionella andel av den teoretiska pen-
sionen som den pensionsgnrndande 2astlllningstiden enligt de finska pen-
sionslagama utgot av den sammanlagda anstillningstiden i de olika EU-
hndema. Pro raa-pensionens belopp bestir i allminhet av de finska ftibre-
ven och eventuella pto tata-andelat av den iterstiende tiden eller tiden med
hogre intjaningsprocent, o* sxllleldningen inte inverkar pi den teoretiska
pensionea. Pro taa-pensionen samordnas inte.

Exempel 10.1 Teoretisk pension

Arbetstagaren har arbetat i Finland och i ett annat EU-land. Medan han
arbetar i det andra landet blir han arbetsofdrmOgen vid 60 Ars 6lder.
Hans APL-fribrevspension dr 3 000 mUmin och den pensionsgrundan-
de l6nen 10 000 mk/mAn. Han har varit anstalH enligt f6ljande:

* APL 20 6r * EU 5 6r 
*Aterstiende 

tid b 6r.

i-
arbetsof6rmiga

Eftersom arbetstagaren blev arbetsoformogen medan han var anstalld i

ett annat EU-land och han har varit fcirsdkrad i Finland i minst 12 mAna-
der under de sista 10 6ren, ansluts iterstiende tid till den teoretiska
pensionen.

Den teoretiska pensionen ar

? *g000 + O,8o/ox 5 x 10 000 = 3 750 +4OO = 4 lSOmUmin
20

I det hdr exemplet inverkar samordningen inte pa den teoretiska pensio-
nen.
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Exempel 10.2 Pro rata-pension

Pro rata-pensionen i f6regAende exempelfall ir

? xq 150 = 3 320 mk/m6n.
25

Exempel 10.3 EU-invalidpension

Arbetstagaren drf6dd 30.5.1945 och han blir arbetsof6rm6gen 1.6.1998
medan han arbetar i Frankrike.

APL-anstdllning: 1 .6.1969 - 31 .5.1989 = 20 Ar
Pensionsgrundande l6n: 10 000 mk/m6n
lntjdnad pension: 3 000 mk/min
EU-anstdllning: 1.6.1989-31.5.1998=96r
Aterstiende tid: 1.6.1998 - 30.5.2010 = 12 Ar

APL EU AterstAende tid
*** *

20 Ar 9ir t lzAr
Arbetsof6rmAga

Pensionen enligt den nationella lagstiftningen 61 3 000 mUmin. Efter-
som arbetstagaren inte har rdtt till Aterstiende tid i pensionen enligt na-
tionell lagstiftning, inverkar inte heller en eventuell Overenskommelse om
socialtrygghet p6 berdkningen av pensionen.

Teoretisk pension:

Arbetstagaren har blivit arbetsoform6gen medan han har varit anstdlld i

ett EU-land och han har varit f6rsdkrad i Finland i minst 12 m6nader
under de sista 10 iren. Ddrf6r skall pension f6r iterstAende tid berdknas
fdr honom. Den iterstAende tiden ansluts till APl-anstdllningen som
p6gritt i 20 Ar.

3 rg000+ 7x1,2o/ox10000+ 5x0,8 o/ox 10000=
20

4 350 + 840 + 400 = 5 590 mumin.

Samordningen inverkar inte pi pensionens belopp.

Pro rata-pension:



3, S 590 = 3 855,17 mk/min.
29

Arbetspensionen beviljas enligt pro rata-pensionen, eftersom den dr
st6ne dn nsionen som berdknats enl den nationella lagen

10.4 Familjepension

Aven eftedevandepensionen berlknas pit *ir sitq enligt den nationella
lagen och som pro raa-peasion. Den store pensionen betalas.

10.4.1 Nationell efterlevandepension

Vid berikning av eftedevandepensionen enligt den nationella lagen dt
fominsliarens pension vid fasrctillaride av peflsionsizimkningsgrunden
antingen srunfiran av den nationella pensionen och den utliindska pensionen
eller den utlindskzr bedknade pensionen. om ingen pensionsberdkning fis
ftin utlandet kan den teoretiska pensionen anvlndas. Samotdningen gors si

^tt ^lla 
forrninsagares andelar tas med. Pi efterlevandepensionen gors en

pensionsjirnkning, i vilken den eftedevande makens egna pensioner eller
intjinade peasionsritter ocksi i andra EU-Linder beaktas. Som den eftede-
vande makens pension anvinds safirrna markbelopp i pensionsiiimkningen
av bide den nationella och den teoretiska eftedevandepensionen.

10.4.2 Pro rata-efterlevandepension

Den teoretiska efterlevaadepensionen beriknas pi basis av fotminslita-
tens teored.ska pension. I somordniogen tas alla forminstagares andelar
med. Pensionsjd.mkoingen gors pi den teoretiska samotdnade efterlevande-
pensionen, pi basis av rrilken pro rata-pensionen beriiknas.

10.4.3 Bampension

Ett bam har ritt till familjepension i det land rlir barnet bor och dessut-
om ftin aritdra lrinder diir foffnenslitaren har arbeat. Ftin dessa llnder be-
talas dock endast det belopp med vilket bamets forrniner ddr overstiger de
forminet som bosittningslandet betalar.

BarnFension betalas vanligtvis av det land ddr bamet bot och den zir lika
stor som den teoretiska pensionen. Om bamet bot i ett 

^r'r.atland 
dtr Fifl-

Iand och har rdtt till bampension i det land d4r han eller hon betalar Fintafld
skillnaden mellan de finlindska bamforminema och barnforminema i bo-
sattningslandeg om de fiqldndska iir strire (tilliggsutbetalning). vid bedik-
ningen av till4ggs*6gtz'lningen beakas atbetspensionsbeloppet enligt enbat
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nationell lagstiftning, grundbeloppet for den allrsinna bampensionen enligt
FamPL och det genomsnittliga bambidraget. (A29/97)

Exempel I 0.4 EU-familjepension

Vi antar att personen ifdregAende exempel d6r 1.6.1998. F6rmAnstaga-
re enligt den finska lagstiftningen ar den efterlevande maken och ett
barn, som bor i Frankrike i samma hushill. Pensionsjdmkning g6rs alltsi
inte.

Efterlevandepensionen enligt den nationella lagstiftningen:

Ndr det bland f6rminstagarna ut6ver den efterlevande maken finns ett
barn, dr efterlevandepensionen 6112 av fdrmAnslitarens pension
= 6112x 3 000 = 1 500 mk/mAn.

Samordningen pAverkar inte beloppet (ocksi barnpensionen tas med i

samordningen).

Pro rata-efterlevandepensionen enligt EU-bestdmmelserna

F6rminslitarens teoretiska pension dr 5 590 mUmin.

Den efterlevande makens andel = 6112 x 5 590 = 2795,00 mUmin

Barnets andel = 4112x 5 590 = 1 863,33 mk/mAn.

Efterlevande- och barnpensionen 6r sammanlagt 4 658,33 mk/min

Den teoretiska efterlevande- och bampensionen efter samordningen ir
4 287 mUmin.

Samordningsgrdnsen:

4658'33 
x 60 % x 10 000 - 44g - 264 = 4 287mUmin

5 590,00

Den efterlevande makens andel av den teoretiska pensionen

1t:'99 x 4 287 = 2 572,2omumin
4 658,33

Pro rata-efterlevandepensionen :
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?n* 
r 57 2,20 = 1 77 3,93mUm6n

Efterlevandepensionen som beviljas i Finland dr 1273,93 mUmin

Barnpension betalas av det land ddr barnet bor och den dr lika stor som
den teoretiska pensionen. om barnet i det land ddr han eller hon bor f6r
ldgre formaner dn de form6ner som beviljas i Finland, betalar Finland
skillnaden mellan formAnema.
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11 TILLAGGSEXEMPEL

11.1 lndexjustering med tvi index

Pensionstagaren hade b6rjat fA pension vid 6zt 6rs ilder. Pensionen var
di, 61 1995, 2 500 mUmin (indexnivA 1712). Han fyller 65 Ar 1996, da
index f6r personer i forvdrvsaktiv Alder dr 1760 och index f6r personer i

pensionsilder dr 1737. Ar 1997 ir pensionsbeloppet enligt index fdr
personer i pensions6lder 1754

= 2 595,25 mUmAn.

11.2 Den pensionsgrundande l6nen beriknad helt enligt de
nya reglerna

Arbetstagaren har blivit anstdlld 1.6.1996. Anstdllningen upphOr
15.2.2003. L6nerna har rdknats upp med index for det ir di anstdllning-
en upphOr och avdragen fdr arbetstagares pensionsavgift har gjorts.

UrvalsAren ir de h6gst tio sista kalenderAren innan anstdllningen upp-
h6r, i detta fall de sju sista iren.

Ar L6n mk/Ar Dg Mk/min

1996 70 000 210 10 000,00
1997 80 000 360 6 666,67
1998 130 000 360 10 933,33
1999 150 000 360 12 500,00
2000 45 000 360 3 750,00
2001 30 000 360 2 500,00
2002 165 000 360 13 750.00

670 000 2370

FOr att se om l6nen under nigot eller n6gra ir dr ligre dn 50 7o av me-
dellOnen berdknas den genomsnittliga minadsl6nen under urvalsiren.

30x 670 000
= 8 481,01 mk/m6n

2370

50 % av den genomsnittliga minadslOnen: 0,5 x 8 481 ,O1 = 4 240,51
mUm6n.

25OOx 
1760 

x17541712 1737
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Aren 2000 och 200'1 har l6nen varit l5gre #in 50 7o av medell6nen. Av sju
ir kan h6gst tvi ir med ldgre l6n dn 50 o/o 

"v 
genomsnittet ldmnas bort.

Bide Ar 2000 och Ar 2A01 uteldmnas alltsi vid berdkningen av den pen-
sionsgrundande l6nen. Den pensionsgrundande I6nen berdknas som ett
medeltalav ldnema 6ren 1996-1999 och 2002.

Ar L6n mUAr Dg Mk/min

1996
1997
1998
1999
2002

70 000
80 000

130 000
150 000
165 000

210
360
360
360
360

10 000,00
6 666,67

10 833,33
12 500,00
13 750.00

595 000 1650

Den genomsnittliga minadsl6nen under urvalsiren (den pensions-
grundande l6nen) dr

30x 595 000
= 10 818,18 mUmAn

1650

11.3 Uqamningsltin

U nder kontroll perioden har arbetstagaren haft f6ljande anstdllningar:

Den pens, grund.
l6nen enl. ind.1825

APL-anstdllning A
APL-anstillning B
APL-anstdllning C

15.1.1998 - 25.6.1998
1.8.1997 - 5.12.1997
1.3.1987 -28.2.1997

6 000 mUmin
5 000 mk/mAn
8 000 mUmin

Arbetstagaren blev arbetsof6rm6gen 26.6. 1 998. Han fi ck arbetslOshets-
dagpenning fdr 50 dagar Ar 1997 och for 10 dagar 61 1998.

APL-anst. C 10 6r APL-anst. B 4 mAn APL-anst. A 5 min

* * *

26.4.96
1Ar

26.4.97
efterkarenstid

26.6.98
pensionsfall

Vid berdkningen av utjdmningsldnen beaktas anstdllningarna A och B i

sin helhet. Den sammanlagda anstdllningstiden iA och B 6r nio mina-
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der. Av anstdllning C beaktas endast de tre m6nader som saknas frin
tolv minader och l6nen fdr dem. Dagarna med arbetsl6shetsdagpenning
fdrldnger kontrollperioden med tv6 mAnader.

Anstdlln
Anstdlln
Anstilln

000
000
000

5x6
4x5
3x8

A
B
c

tng
ing
inq

30 000 mk
20 000 mk
24 000 mk

Sammanlagt 12mAn 74 000 mk

Utjdmningsl6nen = 
74-O!0 

=6 166,67 mk/min.
12

1 1.4 Pensionsgrundande ltin fdr barnavirdstid

Arbetstagaren har blivit anstdlld 1.7.1988 och anstdllningen upph6r
31.3.1999. Arbetstagaren har varit moderskapsledig under iren 1995
och 1996. Arsl6nema har rdknats upp med index f6r det Ar d6 anstdll-
ningen upph6r och avdragen f6r arbetstagares pensionsavgift har gjorts.

Ar L6n mk/ir Dg L6n mk/min

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

1 13 000
1 12 000
1 16 000
120 000
85 000
40 000

120 000
130 000

1

360
360
360
360
360
360
360
360

67
33
67
00
33
33
00
33

416,
333,
666,
000,
083,
333,
000,
833,

o
o

I
0
7
3
0
0

x
x

1

1

F6rst berdknas den pensionsgrundande l6nen enligt huvudregeln. Di
kommer iren 1992 och 1993 frin tiden f6re reformen med bland berdk-
ningsiren. Den genomsnittliga l6nen rdknas ut f6r att se om l6nen nAgot
6r varit ldgre dn 50 o/o av genomsnittet.

1992 112 000 360 9 333,33
1993 116 000 360 9 666,67
1996 40 000 360 3 333,33
1997 120 000 360 10 000,00
1998 130 000 360 10 833.33

518 000 1800

30x 518 000 = 8 633,33 mk/min
1800
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0,5 x 8 633,33 = 4 316,67 mUmAn

Av de nya urvalsAren uteldmnas 61 1996, eftersom l6nen det iret dr ldg-
re dn 50 % av genomsnittet under urvalsiren. Utdver iren f6re reformen
kommer 6ren 1997 och 1998 med bland berdkningsdren.

1992
1993
1997
1998

1 12 000
116 000
120 000
130 000

360
360
360
360

9 333,33
I666,67

10 000,00
10 833.33

478 000 1440

30x 478 000 = I958,33 mUmAn
1440

I och med att barnavirdstiden utan l6n uteldmnas vid berdkningen av
den pensionsgrundande l6nen, kommer iren 1995 och 1996 inte med
bland urvalsiren. Eftersom dr 1995 di arbetstagaren varit hemma och
skott barn faller bort, tas iren 1991-1994 med bland urvatsaren. Av dem
kommer iren 1991 och 1993 med bland berdkningsiren.

1991 113 000 360 9 416,67
1993 116 000 360 9 666,67
1997 120 000 360 10 000,00
1998 130 000 360 10 833.33

479 000 1440

30x 479 000 = 1979,17 mUmin
1440

Den pensionsgrundande l6nen berdknas si att bamavirdstiden inte
beaktas, eftersom pensionen pi det sdttet blir st6rre.

11.5 Samordning, arbetspension frin bAde privata och
offentliga sektorn

Personen dr f6dd 19.7.1940. Han har arbetat bide som anstdlld och
som foretagare. Han blir arbetsoform6gen 16.9.1998 och far invalidpen-
sion enligt foljande:

APL-anstdllning A 1.9.1960 - 15.4.1967. Den pensionsgrundande l6nen
dr 10 100 mumin enligt index for 61 1998. Den pensionsgrundande ti-
den ir
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1967 Ar 4 min 15 dg
1963 ir 7 mAn 19 dq

3 ir 8 miln27 dg = 44 m6n

Pension =
44x101O0

= 555,50 mk/min.
800

Ar 1984 var personen anstdlld enligt KAPL. t(APL-l6nen 5r sammanlagt
65 000,00 mk enligt index f6r ir 1998.

Pension =
6s 000

= 81,25 mUmin.
800

Personen arbetade som f6retagare enligt FOPL 1.1.1985 - 31.3.1986.
Den pensionsgrundande arbetsinkomsten tir 7 500 mUmin enligt index
f6r ir 1998.

Den pensionsgrundande tiden dr

1986 61 3 min 30 dg
1985 ir 1 m6n 1 dq

1Ar2m6n30dg

Pension =
15x7500

= 140,63 mUmin
800

APL-anstdllning B 17.4.1986-15.9.1998. Den pensionsgrundande l6nen
dr 8 971,17 mUmin.

Den pensionsgrundande tiden dr

1998 Ar 9 min 15 dg 2000 Ar 7 min 19 dg 2005 ir 7 min 19 dg
2000 61 7 min 20 dq

5ir -min -dg

= 60 min

1986 ir4 min 17 dq 1998 Ar 9 min 16 dq
12 Ar 4 mAn 29 dg

= 148 3 man
30

1ir10min 4dg

=22 ! mAn
30

Pensionen f6r anst6llningstiden 6r

14829130 x8971,17
= 1 670,51 mUmin.

800

Pensionen f6r den iterstiende tiden dr
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23 4130 x8971,17
= 198,56 mUmin

1000

60x8971,17
1500

= 358,85 mUmin.

Pensionen for anstdllningen 61 1 670,51 + 198,56 + 358,85 = 2227,92
mk/mdn.

Ar 1984 fick personen inkomstrelaterad dagpenning f6r sammanlagt 78
dagar. Det innebdr att han fir arlcetspensionstilldgg for tre m6nader.

Arbetspensionstilligget till pensionerna enligt APL och KAPL tir

3 x (555,50 + 81,25 + 2 227,92) =504-3

3

501
x 2864,67 = 17,15 mUmAn.

Pensionerna enligt APL, KAPL och FOPL och arbetspensionstilltigget dr
sammanlagt 2 8U,67 + 140,63 + 17,15 = 3 022,45 mUmin.

Samordning

Personen har varit anstdlld enligt KTAPL 16.4.1967 - 8.5.1984. Den
pensionsgrundande l6nen i anstdllningen dr 11 2oo ml</m6n enligt index
f6r ir 1998. Arbetstagaren har tjdnat in 3 808,00 ml</min i grundpension
enligt KTAPL.

Pensionerna enligt APL, KAPL, FOPL och KTAPL dr sammanlagt
3 022,45+ 3 808,00 = 6 830,45 mk/min.

Samordningsgrdnsen dr 0,60 x 11 200 = 6720 mk/min.

Den 6verskjutande delen = 6 830,45 - 6720 = 110,45 mUmAn.

Den dverskjutande delen som skal! dras av frAn APL-, IGPL och F6pL-
pensionerna dr

3022,45
x 110,45 = 48,87 mk/min

6 830,45
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Den samordnade invalidpensionen enligt APL, KAPL och F6PL, som
betalas av en pensionsanstalt inom den privata sektorn, dr 3 022,45 -
48,87=2973,58mUmin.

Kommunala pensionsanstalten samordnar KTAPl-pensionen i forhil-
lande till totalpensionen.

I 1.6 SOL|TA-samordning

Arbetstagaren fir 6 032,69 mk/mAn i pension frin den privata sektorn.
Som samordningsgrund har anvints den pensionsgrundande l6nen i

den sista anstdllningen, 11 500 mUmin. Arbetstagaren blir arbetsof6r-
m6gen 30.4.1998.

Arbetstagaren har fr.o.m. 1.12.1989 fAtt ersdttning enligt trafikf6rsdk-
ringslagen. Erdsttningen dr 3 450 mUmin enligt index f6r 1998, det ir
di APL-invalidpensionen b6rjar. Ersdttningen enligt trafiK6rsdkringsla-
gen steg p.g.a. en f6rdndring i invaliditetsgraden fr.o.m. 1.10.1997. Den
h6jda ersdttningen dr 4 600 mUmin enligt index f6r 1998.

Ersdttningen enligt trafiK6rsdkringslagen som skall samordnas dr 4 600
-3450=1150mUmAn.

APl-fdrsdkringen och ersdttningen enligt trafi kf6rsdkringslagen dr sam-
manlagt 6 032,69 + 1 150 =7 182,69 mUmAn.

Samordningsgrdnsen dr 60 o/o x 11 500 mUmAn = 6 900 mUmAn.

Den 6verskjutande delen som skall tas bort frin APl-pensionen dr
7 182,69 - 6 900 = 282,69 mk/mAn.

Den samordnade invalidpensionen 61 6 032,69 - 282,69 = 5 750,00
mk/min.

1 1.7 Registrerad APL-tilliggspension

Arbetstagaren har varit anstdlld enligt APL frin 1.2.1971 till och med
12.4.1998, dA han fyller 60 6r och uppnir pensionsildem enligt en
tilldggspensionsanordning som ing6r i anstdllningsvillkoren. PensionsAl-
dem har varit of6rdndrad under hela anstdllningstiden. Den pensions-
grundande l6nen ianstdllningen dr 17 550 mUmin.

Den pensionsgrundande tiden f6r grundpensionen ir 326 mAn.

Grundpensionen fdr anstdllningen dr7 151,63 mUmAn.
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Den pensionsgrundande l6nen i en tidigare APL-anstdllning under tiden
1.1.1966 - 31.1.1970 dr 14 300 mUmAn enligt index f6r 1998. Grund-
pensionen dr 875,88 mk/mAn enligt samma index. Pensionen motsvarar
pensionsildern 65 6r som gdller f6r den anstdllningen.

Grundpensionen for den tidigare anstdllningen som motsvarar pen-
sions6ldem 65 Ar r6knas om med hjdlp av f6rtidsminskningsprocenten
till att motsvara den sista anstdllningens sinkta pensionsilder 60 ir.

60 x 0,5 o/o = 30 o/o

Minskning = 0,30 x 875,88 = 262,76 mUm6n

875,88 - 262,76 = 613,12 mk/min

Grundpensionema Ar sammanlagt 7 151,63 + 613,12 = 7 764,75
mk/mAn.

Arbetsgivaren har ordnat med en tilldggspension som kompletterar APL-
grundpensionen. Enligt f6rsdkringsavtalet dr det sammanlagda beloppet
av grund- och tilldggspensionen f6r anstillningen (den fulla maximipen-
sionen) 60 o/o av den pensionsgrundande l6nen f6r grundpensionen om
den pensionsgrundande tiden 6r minst 30 ir. Om den pensionsgrundan-
de tiden i anstdllningen dr kortare dn 30 Ar eller 360 mAnader, beror
maximipensionen pi hur ling den pensionsgrundande tiden dr if6rhil-
lande till den tid som berdttigar till full pension.

Maximibetoppet av tilldggspensionen f6r anstdllningen

326
x 0,60 x 17 550 - 7 151 ,63 = 2 383,87 mUmin.

360

I f6rsdkringsavtalet har tilltiggspensionens belopp begrdnsats s6 att den
tillsammans med APlgrundpensionerna kan uppga till h6gst 60 % av
den h6gsta pensionsgrundande I6nen f6r APL-grundpension.

Tilldggspensionen kan vara h6gst

0,60 x 17 550 -7 151,63 - 613,12 = 2765,25 mUmin.

Begrdnsningen inverkar inte pA tilleiggspensionens belopp.

Alderspensionerna enligt grund- och tilldggspensionsskyddet dr sam-
manlagt 7 7U,75 + 2 383,87 = 10 148,62 mUm6n.
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11.8 EU/EES-pension

Arbetstagaren 6r f6dd 31.5.1945 och han har arbetat i Sverige och i

Finland. Han blir arbetsofdrm6gen 1.6.1998 medan han arbetar i Finland

APL-anstdllning
Anstdllning iSverige
Pensionsgrundande l6n
EU-tid
lntjdnad pension

Sverige

=204r
=9ir
= 10 000 mk/min
=294r
= 3 000 mk/min

Finland Aterstiende tid
** * *

9Ar 20 Ar 12Ar

Pensionen enligt nationell lagstiftning med beaktande av den nordiska
konventionen om social trygghet:

Eftersom iterstiende tid ingir i den teoretiska pensionen fr6n Sverige,
berdknas den iterstiende tiden i Finland enligt artikel 15 i konventionen
om socialtrygghet endast till en del:

= 3 000 + 579,31 + 275,86 = 3 855,17 mk/min. Samordningen inverkar
inte.

3 OO0 + (1,2o/o, # x7 x10000 + O,8o/ox* *Ux 10 000)

Pro rata-pension enligt EU-bestdmmelsema:

Teoretisk pension:

3, e OOO + (7 x 1,2o/ox 10 000 + 5 x 0,8% x 10 000)
20

3 *S590=3855,17mUmin.
29

= 4 350 + 840 + 400 = 5 590 mum6n. Samordningen inverkar inte.

Pro rata-pension

Den pension som beviljas 61 3 855,17 mUmin (den nationella pensio-
nen och pro rata-pensionen dr lika stora).



BILAGA 1

APL-INDEXPOANGTAL

Ar lndextalf6r pers. i

f6rvdrvsaktiv Alder pensions6lder
Avdrags-
koefficient

977*(1.7.1

1961-62
1963
19&t
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

1980
(1.7.1980*
1981
(1.7.1981*
1982
(1.7.1982*
1983
(1.7.'1983*
1984
1985
1986
'1987

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

100
106
116
130
142
152
165
182
197
216
247
274
315
383
462
524
544
573
608
628
665
697
745
780
836
866
915
952

1006
1088
1 165
1225
1291
1387
1481
1595
1682
1688
1688
17',12

1760
1791
1825

100
106
116
130
142
152
165
'lg2
't97
216
247
274
315
383
462
524

54/-)
573
608

628)
665

6e7)
745

780)
836

866)
915

e52)
1006
1088
1 165
1225
1291
1387
1481
1595
1682
1688
1688
1712
'1737
17il
1783

0,0343
0,045
0,047

979*

1

1

(1.7.1

978
979

*F6rskottsjustering av index
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BARNTIL1AGG I PROCENT

APL, KAPL, KoPL
arbetstagarens
fodelseAr

F6PL och LFOPL SjPL
fOretagarens arbets-
fddelseAr tagarens

fddals.cir

BarntillSgg
i procent
f6r ett bam

- 1919
'|.920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939 -

-1
1

1

1

1
,l

1

1

1

1

1
,|

1

1

1

1

1

1

1

1

927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946

- 1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
't924
'1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
'|.932

1933 -

20
19
18
17
16
15
14
13
'12
11

10
o

8
7
o
5
4
3
2

I 947

FORTI DSM I NSKN I NGSPROCENT

APL, KAPL, KoPL
arbetstagarens
fddelseir

FOPL och LF6PL
fOretagarens
fiidelseir

Minskning i procent
per minad (enligt
S|PL alltid 0 5)

- 1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937 -

-1
1
,l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942

0,33
0,34
0,36
0,37
0,38
0,39
0,40
0,41
0,42
0,43
0,4
0,46
0,47
0,48
0,49
0,50

1943
1941

1945-
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FORMAN ER SOM BERATTIGAR TI LL ARBETSPENS IONSTI LLAGG
OCH SOM FORLANGER EFTERKARENSTIDEN

och det maximala antalet mAnad f6r vilka forminer betalas

om personen

Max.
dagarl
mAn

Ratt tiil
arb.pens.
tilldgg

Ldngre
efter-
karens-
tid

Yrkesutbild ningsbidrag
(personligt st0d fOr frivillig yrkesutbildning enligt lagen om
utbildnings- och avglngsbidragsfonden (537/90), statstjanste-
mannalagen (755/86), grundskolelagen (476/83) eller gymna-
sielagen @7ilS%ll

30 x x

Avgingsbidragets vuxenutbildningstillig g :
(personligt stdd fdr ftivillig yrkesutbildning enligt lagen om
utbildnings- och avglngsbid ragsfonden (537/90), statstjenste-
mannalagen (755/86), grundskolelagen (476/83) eller gymna-
sielagen (477183/.1\

- f6r frivillig yrkesutbildning 30 x x
- f6r arbetskraftsutbildninS
Studieledighet (lagen om studieledighet 27379) x
Rehabiliteringspenning (lagen om rehabititerings-
penning 611/91)

25 x x

Ercattning f6r inkomstbortfall enligt best. om
rehabilitering i trafikf6rsikringslasen

30 X X

Ercittning f6r inkomstbortfall enligt best. om
rehabilitering i lagen om olycksfallsfiirsikring

30 x X

Rehabiliteringspenning enligt arbetspen-
sionslagama

30 x x

Dagpen ning en ligt sj ukfdrsikringslagen eller
motsvarande ercattning (sjuKdrsiikringstagen
364/63)

X

lnkomstrelaterad arbetsl6shetsdagpenn ing
(lagen om utkomstskydd fOr arbetslOsa 60218/)

22 X x

Arbetsmarknadsst6d (agen om arbetsmarknadsstdd
1542t93)

x

Grunddagpenning (lagen om utkomstskydd for arbetslG
sa 60?84)

x

med f6rkortad arbetstid (lagen om utkomstskydd

aetsdagpenning

f6r arbetsl6sa

22 x x

som tagit emot deltidsarbete (hgen om utkomst-

arbebtagare

fOr arbetslOsa

22 x x

Arbetsl6shetsunderstiid 22 x x
Arbetsl6shetserslttn i n g x
Utbildningssttid f6r arbetskraftsutbildning :
(lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildninS 763/90)
- grundstod x
- inkomstrelaterat st6d 22 x X
Utbildningsftirsdkringsftirmaner f6r ar6etsl6at
(enligt lagame 70911997 och 14021997)

22 x x

H6gst 10 minaders anstillning enligt lagen om
f6rbdttrande av sysselsittningsftirutsitEringama
f6r 55 ir fyllda arbetsltisa

x

under n6gon tid har fAtt moderskaps-, faderskaps- eller f6rtildrapenning eller hemvirds-
stOd.
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VI LLKOREN FOR BEVI LJAN DE AV ARBETSLOSH ETSPENSION
ENLIGT IAGEN FORE 1.1.1994

Riittighet

En person hat ritt till arbetsloshetspeasion enligt den gamla lagstiftning-
en om han fdre 1.1.1994 hade frllt 55 fu och hade 1.1.1994 rdtt till dagpen-
ning eahgt Iagen om utkomstskydd fot arbetslosa.

Pensionen beriiknas enligt de gamla bestit'r.'"elserna ocksi om pensions-
fdlet intrlffade fore 1.1.1994 iven om petsonen inte hade titt till arbetslos-
hetsdagpenning 1.1.1994. Det iir m6illgt eftersom pensionsfdlet f<ir arbets-
loshetspension anses intdffa 60 veckor och en m4"ad riiknat bak4g 66o 4",
&tum di den maximala utbst'lningstiden fcir dagpenningen gd.t ut.

Nir kan arbetslOshetspension beviljas

Atbetsloshetspension kan bevilias om
x petsonen hat frllt 60 fu
* han har fitt arbetskishetsdagpenning for 200 dagar inom 60 veckor *

eu minad ellet
* han hat fttt inkomstrelatetad arbetsloshets.lagpenning fcir deo maxi-

rnalzr fs'alningstiden, som f<ir en person under 55 A& fu 500 dagar un-
der lrra kalendetir i folid och for en persoo over 60 fu.irrdz tills han

frller 60 ir
* och man inte Lan anvisa honom arbete.
Enltgt den gamla lagen forutsittet beviljandet av arbetsloshetspension

inte tltt till iterstiende tid.

Ndr b6rjar arbetsl6shetspensionen

Arbetsloshetspensionen borjar bet^l^s ftin och med kalende'minaden
eftet att ds1 har gatt wi hela m4nader &in att Folkpeasionsaasalten eller
arbetsloshetskassan gett ett intyg ovet beald dagpeoning.

om peasionen beviljas pi gn:nd Lv attmaximitiden for inkomsrelaterad
arbetslcishetspenning h.r g"tt ut borfar pensionen i borian av minaden efter
att intyget getts.
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INKOMSTGRANSBELOPPEN ENLIGT KAPL OCH KOPL MI(AR

Ar APL-index Ldgre grdns- lnkomst-
belopp enl. grdnsen
KAPL enl. KoPL
200 mk 540 mk

H6gre grdnsbelopp"
enligt I(APL och
KoPL 800 mk/
540 do

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
'1998

100
106
116
130
142
152
165
182
197
216
247
274
315
383
462
524
573
608
665
745
836
915

1006
1088
1 165
1225
1291
1387
1481
1595
1682
1688
1688
1712
1760
1791
1825

200
212
232
260
2U
304
330
364
394
432
494
548
630
766
924

1 048
1 146
1 216
1 330
1 490
1 672
1 830
2012
2176
2 330
2450
2 582
2774
2 962
3 190
3 364
3 376
3 376
3 424
3 520
3 582

4 430,28
4 658,45
4 909,4
5 274,51
5 631,97
6 065,49
6 396,34
6 419,15
6 419,15
6 510,42
6 692,96
6 810,95

800
848
928

1 040
1 136
1 215
1 320
1 455
1 576
1 728
1 976
2 192
2 520
3 0&+
3 696
4 192
458/
4 8d4
5 320
5 960
6 688
7 320
8 048
8704
I 320
I 800

10 328
11 096
118/,8
12760
13 456
13 5M
13 504
13 696
14 080
14328
14 6003

* Grdnsbelopp enl. KoPL fr.o.m. 1 .1 .1996
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EFTERLEVANDEPENSION EFTER PENSIONSJAMKN!NG AR 1998

Den efterlevande
makens egen
arbetspension
mUmAn

F6rmAnslAtarens arbetspension mk/mAn

DEN OVRE GRANSEN FOR PENSIONS.'AMKNINGSGRUNDEN I

FAMILJEPENSIONER (348 ir 1990) enligt index142

o I 1000 :20OO 5tx,U :,,70(X) EOO( 10000 15000
1@0 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 7500
2000 I 319 1000 1500 4000 4500 5000 7500

,',30001 0 500 't500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 7500
4000,1 0 0 1000 1895 2395 2895 3395 3895 4395 4895 7395
5000 I 0 0 500 1395 1 89s 2395 2895 339s 389s 4395 689s
5(XX):l 0 0 0 895 1 395 1895 239s 289s 339s 3895 6395
Tooo I 0 0 0 395 895 3395 5895
8000 I 0 0 0 0 395 895 1395 1895 2395 2895 5395
s00] 0 0 0 0 0 395 895 't395 1895 2395 4895

lrofl)O I 0 o 0 0 0 0 395 895 1395 1895 4395
15(xrc t 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 1695
2moo,t 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0

1998
1999
2000
2001
2002
2003
200/l

294,88
288,24
281,60
274,96
268,32
261,68
255 00
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SKILLNADER I PENSIONSBERAKNINGEN ENLIGT SIPL och APL

Den reform som iren 1993-1995 genomfordes i StPl-pensionema hade
som ett mil att statens pensionslagstiftning och APL bittre skulle stimma
overens. Pensionsforminerna for nya statsanstdlld4 som anstillts ar 1993
eller senare, foljer APL. Anstuillda som 2ir fodda efter 1940 fir behilla de
gamla pensionsforminern4 den irliga intjdningsprocenten 2,2, murirnip en-
sionen 66 oh och pensionsildern 63 ir. Yngre anstillda har de gamla formi-
nema kvar till slutet av er 1994, varefter inqiiningsprocenten foljer APL. For
anstillda fodda iren 1940-1959 sjunker sedan pensionens maximinivi. grad-
vis till 60 procent medan pensionsildern gradvis stiger till 65 ir.. For dem
som dr fodda efter 1959 dr maximinivin 60 procent och pensionsildern 65
ir. Inom militjrens pensionssystem dr intjiiningsprocentema hogre och de
anstdllda kan ga i pension efter 25-30 irs ti2instgoring.

Det finns dock fortfarande n\gn skillnader mellan SIPL och APL. Nagra
exempel:

Pensionsgrundande tid
x I SIPL finns ingen nedre ildersgians for att en anstilld skall omfattas

avlagen.
* Enligt SIPL ik ocksi ansrlllningstid efter 65 irs ilder pensions-

grundande, om arbetet fortgar utan avbrott.* Om en person flr ilderspension enligt arbetspensionslagarna kan han
inte tjina in pension enlig SIPL.* APL och SIPL forhiller sig olika till huruvida perioder utan lon som
borjat fore 7.1.1996 sLall anses vara pensionsgnrndande tid.* Anstdllningen enligt SIPL fortgir utan avbrott dven om SIPL-
arbetsgivarer byt , om ans?illningarna foljer direkt pl"varandra.* For parallella StPl-anstill"i"gr tlilr;rr den ansrillda in separata SIPL-
pensioner fram till 31.12.1997.

* Fore 7.t.1996 rdckte det att personens sammanlagda StPLJoner upp-
nidde inkomstgrdnsen 90 mk (ind. 142). Aren 1996-1997 giller kravet
varie StPl-ansrillning for sig.* Fr.o.m. 1.1.1998 beviljas en pension for samtidiga tjdnster, uppdrag
och arbeten forutsatt aft etrninstone en av dem fortgiLr minst en mi-
nad.

* For att ge ratt till pension enligt SIPL miste anstdllningen ha varit i
kaft.8.l.7961 och dessutom upphort forst efter 30.6.1962.* Enlig SIPL riknas ocksi annari gammal anstdllningstid iin stadig och
ocksi anstdllningar som slutat fore 8.7.7961 som pensionsgrundande
om personen pi, grund av senare anstdllning omfattas av SIPL.

'*r,.
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x Fore fu 1967 rj.knas tiden efter 21 ars i'lder som pensionsgrundande
enligt SIPL.

Pensionens ma:<iminivi
* StPl-pensionen kan vara hogst 60-66 procent av den hogsta lonen i

en StPl-anstdllning som pigitt minst tr'L fu eller den hogsta SIPL-
lonen, om personen inte har haft en anstdllning som varat tvl Ar. E;f-
ter att taket for den intjdnade pensionen faststdllts samordnas SIPL-
pensionen med ovriga pensioner och forminer.* Samordningen av StPl-pension enlig tiltiggsskyddet awiker frin
AP! om StPLpensionen har intjdnats med tillligsprocent helt eller
delvis.

Benikning av den pensionsgrundande lonenx Inom militirens pensionssystem tas berzikningssattet med tio urvaisir
i bruk stegvis fram till ar 2010.x Grinsema for justering av den pensionsgrundande lonen enligt prov-
ning dndras i en annan takt dn enligt APL pi grund av skillnaden i ut-
gangsnivin (3%/7,5W.

x SIPL innehiller inga bestimmelser om utfdmningslon.x Enligt SIPL gors inget automatiskt avbrytande om anstiillningen inte
p gr,r minst ett ir efter den normala tidpunkten for avbrytandet. Vid
berikningen av lonen efter avbrytandet beaktas inte lonen under
ofullstuindiga ar.

TiIag till pensionen
* Upprkovsforhojning betalas inte enligt SIPL. En anstdlld som utan

avbrott arbetar vidare over sin 65-irsdag och dnnu inte fir ilderspen-
sion tjinar fortfarande in pension for arbetet.x Barntilliigg betalas inte enligt SIPL.

x Arbetspensionstilllg infordes i SIPL frin och med 1994 (arbetslos-
hetstilliig betalades inte tidigare enlig SIPL).

Pensionsformer
* En ansrjilld kan bevrljas fonida ilderspension i ildern 58-60 ir, dvs.

fem ir fore StPl-pensionsildern.
x Anstillda som gatt i ilderspension fore 65 irs i'lder har fltt en kom-

pletteringsdel, som fu lika stor som folkpensionens basdel, tills de frl-
ler 65 ir. Kompletteringsdelen slopas stegvis.

x Pensionsildrarna a''rviker frin den pnvata sektorns pensionsilder.
Pensionsildrarna enlig SIPL har graderar med fyra minaders mellan-
mm i ildern 63-65 i.r. En del av dem som omfatas av SIPL har en
sdrskild pensionsilder pi 55, 58 eller 60 ir. Inom milirirens pensions-
system kan man borla fa ilderspension redan fore 55 irs ildeq forut-
satt att man tfiinstgjort tillrickhgt manga,2r.* Skillnadernaifrirya om deltidspension fr^* av tabellen i bilaga 9.
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SKILLNADER I PENSIONSBERAKNINGEN ENLIGT KTAPL OCH APL

Den reform som iren 1993-1995 genomfordes i KTAPl-pensionerna
hade som ett mil att kommunemas pensionslagstiftning och APL battre
skulle srimma overens. Garnla anstillda som fore 1995 frllt 55 ir (fodda
fore 1.1.1940) fN behirlla de gamla pensionsforminern4 den brhg;- ntle-
ningsprocenten 2,2, maximipensionen 66 oh och pensionsildem 63 ar och
de som hat rdtt att vilia en ldgre pensionsiider in 63 ir den ligre pensions-
ildern de valt. Anstillda som fore fu 1995 hade fyllt 35 ir (fodda fore ir
1960) har en pensionsilder som ligger mellan 63 och 65 itr. De i denna il-
dersgrupp som valt en ldgre pensionsilder in 63 ir har en pensionsilder
mellan den ldgre ildern och 65 ar. Intiiiningsprocenten fu 2,2 till slutet av
1994 och frin och med 1995 dr den 1,5. Pensionens maximinivl, dr 60-66

Procent.
Yngre anstillda (fodda efter 1959) och personer som ansrillts efter 7992

(och iir fodda efter 1939) har pensionsforminer som foljer APL. Det finns
dock fortfarande nigra skilln24.t mellan KTAPL och APL. N}g1, exempel:

Pensionsgnrndande tid
x Om en ansrilld har parallella anstdllningar inom sarnma medlemssam-

fund ricker det att inkomstemaav dem tillsammans uppgar till grZins-
beloppet 90 mk/man enligt index 142.

x Anstillning hos varje kommun, kommunaiforbund eller annat med-
lemssamfund utgor en separat anstdllning.* Den anstillda gir:rzr in pension separat for varje parallell KTAPL-
anstdllning.

x Den anstdllda \hx in pension octsi efter 65 irs ilder, om arbetet
fongfu och det har borjat innan han frllde 65 Ae.

x KTAPL och APL forhaller sig olika till huruvida perioder utan lon
skall betraktas som pensionsgrundande tid.

* Fr.o.m. 1.1.1998 tldnar man in pension ocksi for anstillningar som dr
kortare dn en minad eller ddr lonen inte nir upp till giansbeloppet.
Pensionen beviljas dock inte, om den dr mindre iin 10 mk/manad.

Pensionens mariminivi
x Anstillda som uir fodda fore 7940 och vilkas anstlillning p grr fram till

pensionsfallet har hogre intjiiningsprocent for iterstiende nd (1,4 %
och 1,0 Yo) dn ynse anstdllda och nya anstlillda som tjdnar in pension
i enlighet med APL.

Berdkning av den pensionsgrundande lonen
* Ndr den pensionsgrundande lonen beriknas for gamla anstillda som

iir fodda efter 1939 tas endast ar 1995 med frin tiden fore 1996, efter-
som ansfillningen har avbrutits i slutet av 7994 for berdkning av pen-
sionen och en ny anstdllning har borjat 1.1.1995
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* Enligt KTAPL gors inget automatiskt avbryande, om anstdllningen
inte pagir minst tvi hela kalenderir efter den normala tidpunkten for
avbrytandet. Vid benikning av lonen efter avbqyundet beaktas inte
lonen under ofullstiind'.ga ir.

x KTAPL innehiller inga bestiimmelser om utfimningslOn.* Det sisa ansrillningsaret beakus inte vid berikningen av den pen-
sionsgrundande lonen, 2ven om anstillningen prytt hela kalender-
Zret.

Tillagg till pensionen
* Upp.kovsforhojning betzlas inte enligt KTAPL. Den anstillda tldnar

in pension ocksi efter 65 irs itlder, om han arbetar vidare.
* Barntilliig betalas till grundpensionen som enligt APL.
Pensionsforrnema
* Anstillda som ar fodda fore 1940 har mollighet ztt f^ fortida ilders-

pension vid 58 irs ilder, om slutkarensvillkoren uppfylls. Annars dr
ildersgrdnsen fem lr fore pensionsildern.

* An&a anstSllda dn de, som fore 1.1.1995 inte frllt 35 ar, och de, som
blivit anstillda efter 7992 och ?ir fodda efter 7939, har i regel en annan
pensionsilder 2n anstillda inom den privata sektom.

x Personer som gatt i ilderspension fore 65 lrs ilder har i vissa fall fatt
en kompletteringsdel som dr lika stor som folkpensionens basdel tills
de frllt 65 ar. Kompletteringsdelen som i"Srtt i pensionen slopas
gradvis i lopande ilderspensioner pi safiuna sitt som folkpensionens
basdel.

x Skilln aderna i fr@ om deltidspension framgir av tabellen i bilaga 9 .
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FORUTSATTN ! NGAR FOR BEVI LJAN DE AV DELTT DSPENS ION
ENLIGT DE OLIKA LAGARNA

Alder 56 56 56
Arbete f6re
pensionen

Heltidsarbete i 12
mAnader under de
sista 18 mAnader-
na, normal maxi-
miarbetstid fdr hel-
tidsarbetet eller 35
Uvecka

Heltidsarbete i3 ir
under de sista 5
iren, 6 mAnader
omedelbart fOre
deltidspensionen

Heltidsarbete i 3 6r
under de sista 5
6ren, 6 minader
omedelbart f6re
deltidspensionen

Yrkesbana Har tjdnat in
grundpension en-
ligtS$4mom.
APLiminst5ir
under de f6regi-
ende 15 Sren

Heltidsarbete i3 6r
under de sista 5
Aren, 6 minader
omedelbart f6re
deltidspensionen

Heltidsarbete i3 ir
under de sista 5
6ren, 6 minader
omedelbart f6re
deltidspensionen

Pension
som utg6r
hinder

Grundpension en-
ligtS$4mom.
APL

Grundpension en-
ligtS$4mom.
APL

Grundpension en-
ligtS$4mom.
APL

Aterstiende
tid

Har rdtt till iterst6-
ende tid

Har rdtt till iterst6-
ende tid

Har rdtt till itersti-
ende tid

FOrkortning
av arbetsti-
den

16-2E timmar i

veckan kvar
Awiker inte betyd-
ligt frAn dndringen i

l6nen

Awiker inte betyd-
ligt frin dndringen i

l6nen
lnkomst-
bortfall

35-70 % av l6nen
fOr heltidsarbetet
kvar

40-60 % av l6nen
f6r heltidsarbetet
kvar

40-60 % av l6nen
fOr heltidsarbetet
kvar

Kontinuitet Deltidsarbete fir
inte avbrytas fdr
mer dn 6 veckor

Deltidsarbete fir
inte avbrytas f6r
mer dn 6 veckor

Deltidsarbete fdr
inte avbrytas for
mer dn 6 veckor

Belopp 50 % av inkomst-
bortfallet

50 % av inkomst-
bortfallet

50 o/o 

"Y 
inkomst-

bortfallet
Maximi-
belopp

75 o/o 

"v 
den intji-

nade pensionen
75 o/o av den intjd-
nade pensionen

75 o/o 

"v 
den intjd-

nade pensionen
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KOEFFICIENTER FOR SANKT PENSTONSALDER

Koefficienter som motsvarar den siinkta pensionsildern med en minads
noggtannhet utriiknade enligt 1 $ social- och hiilsovirdsministedets beslut
nr 500 och 6 $ villkoren och gnradema fcir ftibtev motsvatande minimi-
skyddet enligt arbetspensionslagama

At-
der

,Manader

6 8 9 !,1

-.50 2,37 2,36 2,35 2,U 2,33 2,32 2,32 2,31 2,30 2,29 2,28 2,27

5{ 2,26 2,25 2,24 2,23 2,22 2,21 2,21 2,20 2,19 2,18 2,17 2,16

2,15 2,14 2,13 2,13 2,12 2,11 2,10 2,09 2,08 2,08 2,07 2,06

2,05 2,U 2,O3 2,O3 2,02 2,01 2,00 1,99 1,98 1,98 1,97 1,96

54, 't,95 1,!X 1,94 1,93 1,92 1,91 1,91 1,90 1,89 1,88 1,88 1,87

1,86 1,85 1,85 1,U 1,83 1,82 1,82 1,81 1,80 1,79 1,79 1,78

1,77 1,76 1,76 't,75 1,74 1,73 1,73 1,72 1,71 1,70 1,70 1,69

1,68 1,67 1,67 1,66 1,65 1,U 1,U 1,63 1,62 1,61 1,61 1,60

58, 1,59 1,58 1,58 1,57 1,56 1,56 1,55 1,il 1,il 1,53 1,52 1,52

1,51 1,50 1,50 1,49 1,48 1,4 1,47 1,46 1,46 1,45 1,4 1,4
,60 1,43 1,42 1,41 1,40 1,39 1,38 1,38 1,37 1,36 1,35 1,U 1,33

1,32 1,31 1,30 1,30 1,29 1,28 '1,27 1,26 1,25 1,25 1,24 't,23

1,22 1,21 't,21 1,20 1,19 1,19 1,18 't,17 1,17 1,16 1,15 1,15

1,14 1,13 1,'t 3 1,12 1,11 1,11 1,10 1,09 1,09 1,08 1,07 1,O7

1,06 1,06 1,05 1,05 1,U 1,M 1,03 1,03 1,02 1,O2 1,01 1,01

1,00



BILAGA 11

GRANSERNA FOR FORVARVSINKOMSTER UNDER TIDEN SOM
PENSIONERAD

,ensionsform ln,komStEriins ,

Alderspension inga begrdnsningar
Fdrtida ilderspension inga begrdnsningar
Full invalidpension h6gst 4O o/o 

"v 
den pensionsgrundande

l6nen eller arbetsinkomsten
Delinvalidpension hdgst 60 o/o 

"v 
den pensionsgrundande

l6nen eller arbetsinkomsten
Individuell fdrtidspension * h6gst den nedre grdnsen iAPL, 90

mUmin ind.142
* h6gst 60 % av den pensionsgrundande
l6nen e!!er arbetsinkomsten + delpension
* 6ver 60 % av den pensionsgrundande
l6nen eller arbetsinkomsten + den indivi-
duella fdrtidspensionen blir vilande

Arbetsl6shetspension
Deltidspension

h6gst re grdnsen iAPL
minst den nedre grdnsen enligt pensionsla-
gen (som dr minst 35 % av den pensions-
grundande l6nen), h6gst 70 o/o 

"v 
den pen-

sionsgrundande l6nen, f6r fdretagare hdlf-
ten av inkomsten av heltidsarbete



12 BILAGA

BERAKNINGEN AV DEN PENSIONSGRUNDANDE LONEN ENLIGT APL

1 Den pensionsgrundande l6nen f6re 1966

Den pensionsgtundande lcinen bestiims enligt den regelbundna k!,nen,
nahrraformEnema bestims enligt olycksfdlsfotsiktingstabellen.

Iiinerna under det ir di 2astillningsforhillanden upphor och det fore-
gaende kalenderiret riiknas ihop. Det sammanlagda beloppet divideras med
antalet arbetsdagar under pedoden iftega och kvoten multipliceras med 25.

Ndr den pensionsgrundande l<inen faststrills rikaas lonen under iret in-
natr anstAlrilngen upphot inte upp med index. Dea pensionsgrun&nde
kinen tiiknas upp till index for det fu di pensionen bevtas.

2 Den pensionsgrundande l0nen Ar 1966

Den peosionsgruadande lonen bestims utgiende ftin den lon som ir
underkastad forskottsinn ehi.llning av skatt. Naturaforminer behandlas pi
sarilna sitt som vid beskattningen.

I owigt beriiknas den pensionsgrundande lonen pi satnrnq sitt som i fti-
ga om 2astlllningqr som upphort fote eI D66.

3 Den pensionsgrundande l6nen Ar 1967

Deo pensionsgrundande lcioen bestims utgiende ftin den lon som iir
underkastad f66[66sinngf,3llning av skatt (detsr"""a giillet natutafoffia-
netna).

Dea pensionsgnrndaade kinen beriiknas utgiende ftin lonema under de
te sista kalenderireo. Forst beriknas den minatliga kinen undet varje ka-
lenderir si att fuslonen dividetas med anstlllningstiden det iret och kvoten
multipliceras med 30. M4nadslonema diknas upp med index for det fu di
2llstiillningstothillandet upphot. De tvi f[5ta rninxdslonetna viilis ut. Den
pensionsgrundaqde loaen iir den genomsnitdiga minadslonen beriiknas pi
basis av t\rL ilt.

Q6 46tillningstiden under det ir di ett aostilldngsforhillande boriat
inte oia upp till sex minader, beakas looema under det iret inte vid betik-
oingen av den pensionsgn:ndande lonen, om det fortfatande blir krar tyi
kalendetit med lon.

4 Den pensionsgrundande l6nen fr.o.m. 1.1.1968

Den pensionsgrundande lonen faststllls genom 
^tt ^y 

de hogst lrta sisa
kalenderiren, di anstlllningen fortgitg valia de wi kdenderir, undet vilka
arbetstagarens genomsoitd€a indexfustemde manatliga loa iir storst. Den
pensionsgtun.lande kineo ifu genomsnittet av lonen per minad undet dessa
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t:ril ilt.96 2lstzillningen har fortgitt under flera zn tvi kalenderir, beaktas
det kalendedr, di anstilLringen borjade, inte, om alsutllningen undet det
kalenderiret inte fortgick minst sex mi'nader.

5 Den pensionsgrundande l6nen fr.o.m. 1.1.1979

Den peosionsgnrndande lonen bediknas utgiende ftin lonerna under de

frra sista iren i ett anstiilLringsforhillande, si att man beakar de indexjuste-
rade lonema under de wi it, som blir kvar nir itet med den hogsta och iret
med den lii5t lonen l4mnas bort. om alstillningen har fortgitt under fira
kalenderfu si att den under det forsta iret har pegatt mer in sex mi:rader,
beriiknas den pensionsgrundande lcinen pi basis av de wi inkomstmlss€t
mellersta 6.ren. om alstiilningen diremot har fo4gitt under firra kalenderi.t
si att den under det f<irsta i.ret har pegatt mindre i.n sex minadet, beaktas
det forsta kalenderiret inte. Di beriiknas den pensionsgrundande lcinen si
att det fu di den genomsnitdiga manadig lonen ir som Ligst inte tas med.
om en anstlllning har fortgitt under tre kalendetLt sh *t den under det
forsa iret har pagatt minst sex mi.nader, utelamnas ocksi det i,r di den
genomsnittliga rnitatligzt lonen varit som l,igst. Om s1 af,stillning som
fortgitt under tre kalenderir inte har pagrtt i minst sex mi.nader under det
fcirsta ireg bestims den pensionsgrundande lonen utgiende ftin lonerna
under de tvi ovflga kalendeti.ren.

Lagiindringen 7.7.7979 trcdde i kaft steg for steg. Ikrafttrddelsesadgan-
det fonrtsatte att den gamla bestdmmelsen skulle tillimpas vid beriikning av
den pensionsgrunrtande lonen, om det b sa kalenderiret som skulle beaktas
intiffade innaa lagen trddde i kaft.

6 Den pensionsgrundande l6nen fr.o.m. 1.1.1980

Den pensionsgr=ndande lonen betiiknas i ovtigt pi samma sitt som be-
skrivits i punkt 5, men de lonet som en persofl fhtt efter 63 fus ilder beaktas
inls lxngre yid f66tillandet av den pensionsgnrndande lonen.

7 Den pensionsgrundande l6nen efter 1.1.1994

Efter lagiindringen beaktas pensionsfallsfuet iate lio8F" vid betiikningen
av den pensionsgnrndande lonen i 2lsdllningar som upphot i och -"J.tt
pensionsfalt 66 2lls6llningeo har fotgitt i minst tre kalenderit inklusive
pensionsfallsiret. Vid beriikning av ilderspension beaktas 2l5t4llningstiden
dlls personen uppnir pensionsildem.

Om en 2asdllning upphot fcite pensionsfallet ellet en anstcllning som
upphor i och med ett pensionsfall har fortgitt undet hogst tvi kalendetfu,
betlknas den pensionsgrundande lonen enligt punkt 5.
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8 Den pensionsgrundande l6nen fr.o.m. 1.1.1996

Den pensionsgnrndande lonen berriknas i regel utgiende ftin de indexju-
stetade lonema under de hogst tio sisa kdendetiten fcite pensionsfallet.
Sidana ir di lonen dr mindre zin hilften 7v qllq irens medeltal kan l4rnna5

borg dock hogst en tredjedel av elle eL
Q6 xs5tillningen har fo4gitt under mer in tre kaleoderit, utelimnas det

11 dfl 2sstillningen upphcirt eller pensionsfallsiret, om det inte :ir ett helt fu.
f,a xasfillning har pigatt i ett helt it, om den upphor tidigast 30.72. | ftitga
e5 2llstillningar som fo4gatt uodet te kalenderir eller mindre, beakas
ocksi det it d6 a6t4llningen upphor eller pensionsfallsitet, iven om det
inte rir ett helt ir.

Frin de indexiusterade irslonerna ft.o.m. 7996 tzs bort ett belopp som
motsvarar atbetstagares pensionsavgift.

Detta sltt att riikna griller anstiillningar som bo{ar 1996 eller senare. Un-
der en overgiogpperiod tillimpas de berdkningsbesr;mmelset som gCllde
fore 7996 pi iren fote 7996 och de nya besti^mmelsetna pi 6ren efter 1995.

De ir fore 1.1.1996 som tas med (urvahateo) viiljs enligt de berikninp-
regler som gi.llde fore 7996. Frin tiden fore 1.1.1996 kan alltsi hogst lna
nrvalsir tas med, nri.mligen 1992-1995. TilI dessa gamta urvalsi.r Liggs an-
5 "llningsiren efter 1995, ett ir i szinder. Urvdsiren kanvtra. hogst 10.

Av urwalsiren fore 7996 tas med som berdkningsir de wi inkomstrris-
sigt mellersta, som den pensionsgrundande loaen hade betdknats pi enligt
de gamla regletna. Om urvalsi.ten fote 1.1.1996 ar frir:.ein *^, vdljs betdk-
ningsfuen bletrd dem enligt de tidigare reglema. Av tre 6.t tas de wi blsta,
om det Sa12 finns ett eller frA Ar., beakas dlt.
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