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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagar om ändring av bestämmelserna om militärpensionssystemet i lagstiftningen om statens pensioner

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att bestämmel- värvade som berott på att avgångsåldern tidiserna om rätt till pension för militärpersoner gare bestämdes på grundval av kön rättas till.
Avsikten är att de ändringar som föreslås i
samt vissa civilpersoner vid försvarsmakten
och gränsbevakningsväsendet ändras till följd propositionen skall träda i kraft den 1 januari
av de ändringar gällande civilpersoners pen- 2005. Enligt ikraftträdelsebestämmelsen skall
sioner som träder i kraft i arbetspensionssy- ändringarna tillämpas på pensionsfall som instemet vid ingången av 2005. Vidare föreslås träffar efter 2005.
att de skillnader i pensionsskyddet för f.d.
—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1 . N u lä g e

Det egentliga militärpensionssystemet omfattar för närvarande ca 7 000 officerare och
institutofficerare som tjänstgör vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet. Vid
försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet tjänstgör dessutom ca 1 500 personer i
militära specialtjänster, 900 specialofficerare
och militärpräster samt 1 900 gräns- och sjöbevakare. Inom militärpensionssystemet
uppkommer rätt till pension antingen på
grund av den tid man tjänstgjort eller på
grund av avgångsåldrar som är under 65 år
och varom föreskrivs genom förordningar
om försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet. Pensionssystemet har under de senaste decennierna bidragit till att bilda och upprätthålla en utbildad reserv i lämplig ålder. Å
andra sidan har det också bidragit till att garantera att lämplig personal har fåtts till dessa
uppgifter.
Militärpensionssystemet och pensionsskyddet för andra personer vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet ändrades
avsevärt genom bestämmelser som trädde i
kraft vid ingången av 1995 och 1996. Ändringarna följde då delvis de ändringar som
vid ingången av 1995 företogs i pensionsskyddet för statens civilpersonal. Personalen
indelades i gamla och nya förmånstagare beroende på om deras anställning har börjat redan före den 1 januari 1993 och fortgår oavbrutet fram till pensionsfallet. Det finns fortfarande ca 6 800 s.k. gamla förmånstagare
medan de nya förmånstagarna är ca 4 500
personer. De gamla förmånstagarna har fortfarande en intjäningsprocent som tillväxer
snabbare och individuella avgångsåldrar.
Försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets personalgrupper omklassificerades i
samband med ändringarna bl.a. så att av en
del av f.d. värvade bildades en ny grupp av
personer med militära specialtjänster. Samtidigt justerades avgångsåldrarna så att avgångsåldern för de flesta militärer och innehavare av militära specialtjänster blev 55 år.
Det egentliga militärpensionssystemet har
därefter enligt genomsnittssituationen i slutet

av 2003 omfattat ca 9 000 personer. De har
alla rätt till militärpension redan före avgångsåldern på grund av den individuella tid
de tjänstgjort. Efter klassificeringen blev
sammanlagt ca 1 000 sådana personer som
fortfarande tjänstgör vid försvarsmakten eller
gränsbevakningsväsendet och som hade och
fortfarande har en avgångsålder som är lägre
än 63 år utanför militärpensionssystemet.
Beräkningstiden för den lön som ligger till
grund för pensionen inom militärpensionssystemet ändrades långsamt från fyra till tio år
så att beräkningstiden för dem som går i pension 2007 fortfarande är 7 år. Till följd av
militärpensionssystemets avvikande karaktär
har slutkarenskraven varit rätt stränga. Rätt
till pension har uppkommit endast om man
har tjänstgjort i en militär tjänst de 6 senaste
månaderna före pensioneringen och om man
under de fem senaste åren före anställningens
upphörande har tjänstgjort minst tre år i en
sådan tjänst.
2 . Ä n d r in g a r i a r b e t s p e n s io n s s y ste met

Reformen av det finländska arbetspensionssystemet träder i kraft vid ingången av
2005. I fråga om den privata sektorn antogs
lagarna gällande detta (bl.a. lagen om pension för arbetstagare) redan 2003 medan lagarna för den offentliga sektorn (bl.a. lagen
om statens pensioner) antogs 2004. Innehållet i reformen går ut på att i långa anställningsförhållanden övergår man långsamt från
den nuvarande beräkningstiden på 10 år för
pensionslönen till att pension intjänas under
hela karriären, alltså under upp till 50 år. Det
pensionsskydd som intjänats till utgången av
2004 omräknas enligt nuvarande regler till en
fribrevspension i euro och till den läggs den
pension som tillväxt på grundval av inkomsterna efter 2004 och som räknas ut på det nya
sättet. Till reformen hänför sig ett flertal
mindre separata ändringar. De gäller pensionsålder mellan 63 och 68 år, tillväxthastighet, samordning, indexhöjning, lönekoefficient, livstidskoefficient, pensionsskydd för
oavlönade perioder, beloppet av arbetstaga-
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rens pensionsavgift, förtida ålderspension,
återstående tid samt slopande av individuell
förtidspension och arbetslöshetspension. I
fråga om arbetspensioner förekommer inte
längre någon samordning av pensioner efter
2004. Med det nya sättet att räkna ut pensionen som baserar sig på hela karriären uppkommer inte längre någon sådan pensionsgrundande lön beräknad per månad som
samordningen kunde bygga på. Dessa ändringar gör det nödvändigt att ändra även militärpensionssystemet.
3 . M å lsä t t n in g o c h d e v i kt ig a s t e
f ö r s la g e n

För militärpensionssystemet föreslås ett
nytt sätt att räkna ut pensionen. Det baserar
sig fortfarande på samma sätt som nu på inkomsterna under de 10 senaste åren av den
militära karriären. Det föreslås att pensionstillväxten i fråga om den militära karriären
ändras till dagstillväxt från ingången av 2005
så att militärpensionen tillväxter med 1/180
för varje dag under den militära karriären.
Detta motsvarar en årlig tillväxt på 2 % liksom för närvarande. När det nya beräkningssättet trätt i kraft är det möjligt att separera
pensionsskyddet för olika oavlönade avbrott i
karriären från militärpensionstillväxten och
att ordna det på samma sätt som för civilpersoner. Pensionen för den som tjänstgör som
flygare föreslås tillväxa med 1/120 % om dagen, vilket motsvarar den nuvarande årstillväxten på 3 %. På grund av att militärpensionen tillväxer så snabbt föreslås fortfarande
till skillnad från pensionerna för civilpersoner ett separat maximibelopp som är 60 % av
den genomsnittliga månadsinkomsten för de
10 senaste åren. Annan samordning slopas
efter 2005 på samma sätt som i fråga om arbetspensionerna, dock så att trafik- och
olycksfallsförsäkringsersättningar dras av direkt från pensionen.
I militärpensionssystemets slutkarens föreslås sådana ändringar att karensen i framtiden
baserar sig på inkomsterna i den militära
tjänsten i stället för det nuvarande kravet på
minimitid. Som villkor för erhållande av militärpension föreslås inkomster på minst 12
000 euro i den militära tjänsten under minst
tre kalenderår under de fem senaste kalen-
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deråren som omedelbart föregick uppnåendet
av pensionsåldern eller anställningens upphörande.
Pensionsindexet, lönekoefficienten för årsjusteringar
av
inkomsterna,
livstidskoefficienten och det nya sättet att räkna ut
pensionen för återstående tid föreslås bli
samma som i fråga om arbetspensionerna för
civilpersoner. Arbetstagarens pensionsavgift
vore likaså densamma som för civilpersoner
och det föreslås att det årliga beloppet fortfarande dras av från årsinkomsterna när inkomsterna för de 10 senaste åren räknas ut.
Det nuvarande systemet med militärpersoners avgångsåldrar är rätt stramt. Den allmänna avgångsåldern är 55 år, men det är
fortfarande vanligt med en lägre avgångsålder. Detta medför för många en situation där
man måste avgå trots att man ännu inte har
hunnit intjäna full pension på 60 % under
karriären. Därför är avsikten att inom försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet
utreda möjligheterna till ett flexiblare avgångsålderssystem, så att en person om han
så vill har möjlighet att fortsätta tjänstgöringen tills han uppnår full pension, dock inte
längre än tills han fyller 55 år. Detsamma
gäller vissa gamla civilpersoner som tidigare
har tjänstgjort som värvade.
Den indelning i gamla och nya militärer
som trädde i kraft vid ingången av 1995 medför behov av att genom övergångsbestämmelser ordna pensionsskyddet för gamla militärer på ett avvikande sätt. Beräkningstiden
för den pensionsgrundande inkomsten skall
fortfarande vara 7 år till 2007. Därefter utökas antalet år med ett varje år så att 2010 är
tiden 10 år. För höjningen av inkomsterna för
tiden före 2005 föreslås en koefficient som
beräknas på samma sätt som lönekoefficienten och där inkomstökningen viktas till 80 %
och höjningen av konsumentpriserna viktas
till 20 %. Pensionerna för dem som avgått
med militärpension före 2005 samt för dem
som avgår med militärpension 2005 föreslås
bli höjda med det nuvarande indexet för personer i arbetsför ålder tills de fyller 60 år,
dock högst till 2011.
Samtidigt föreslås att arrangemanget med
avgångsåldrar för försvarsmaktens civilpersoner, som trädde i kraft vid ingången av
1995, korrigeras. Den tidigare avgångsåldern
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50 år för manliga värvade och 60 år för
kvinnliga värvade som anställts före 1995
ändrades då till 55 år. Övergångsbestämmelsen gällande detta bibehöll dock skillnaderna
i avgångsålder och detta medförde ojämställdhet även i fråga om pensionsåldern. Det
föreslås att detta missförhållande som gäller
knappt 200 kvinnliga innehavare av militära
specialtjänster och civila som fortfarande är i
tjänst rättas till så att de under vissa förutsättningar kan gå i pension vid samma avgångsålder som männen.
4 . P r o p o s itio n e n s ko n s e kv e n s e r
4.1.

Organisatoriska konsekvenser

Ändringarna har en stabiliserande inverkan
på pensionsskyddet för personer som omfattas av militärpensionssystemet. Med hjälp av
de ändringar som träder i kraft i arbetspensionssystemet vid ingången av 2005 uppmuntras finländarna att fortsätta i arbetslivet
längre än för närvarande. Militärpensionssystemet anpassas till de ändringar som företagits i arbetspensionssystemet.
Det administrativa arbetet vid Statskontoret
ökar något till följd av ändringarna.
4.2.

Ekonomiska konsekvenser

Propositionen har en sådan inverkan på utgifterna för militärpensioner att på kort sikt
ökar propositionen kostnaderna något, men
på lång sikt sjunker utgifterna för militärpensioner. Före 2010 blir merkostnaderna större
än inbesparingarna, men därefter sänker ändringarna de årliga pensionsutgifterna. De
ändringar som träder i kraft vid ingången av
2005 minskar statens pensionsutgifter till det
nominella värdet med ca 10 miljoner euro
2020, ca 34,5 miljoner euro 2030 och ca 150
miljoner euro 2050. Utgiftsökningarna till
följd av denna proposition är betydligt mindre, eftersom de ändringar som beror på livstidskoefficienten redan har bestämts genom
lagen om ändring av lagen om statens pensioner (679/2004).
I propositionen ingår både ändringar som
gör pensionerna större och sådana som gör
dem mindre. Kostnaderna ökar p.g.a. att lönekoefficienten används för årsjusteringarna

av inkomsterna under de valda åren i stället
för det nuvarande APL-indexet, varvid pensionens utgångsnivå blir större än för närvarande. Likaså ökar de p.g.a. de kvinnliga f.d.
värvades möjlighet att gå i pension tidigare
än för närvarande. Viktigast av de minskande
faktorerna är ibruktagandet av livstidskoefficienten fr.o.m. 2010. När man uppskattat
livstidskoefficientens verkningar har det antagits att befolkningens livslängd ökar i nuvarande takt till 2050. Livstidskoefficientens
andel av minskningen av pensionsutgifterna
vore ca 5 miljoner euro om året 2020, ca 22,5
miljoner euro om året 2030 och ca 120 miljoner euro om året 2050. Resten av inbesparingen uppkommer genom att indexhöjningen
av pensionerna ändras.
Propositionen ökar Statskontorets administrativa kostnader med sammanlagt ca 1
miljoner euro 2005—2007.
4.3.

Bedömning av konsekvenserna för
könen

Den tidigare avgångsåldern 50 år för manliga värvade och 60 år för kvinnliga värvade
som trätt i tjänst före 1995 ändrades då till 55
år. Övergångsbestämmelsen gällande detta
bibehöll dock skillnaderna i avgångsålder
och detta ledde till ojämställdhet även i fråga
om pensionsåldern. Konsekvenserna av lagen
om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i
lagen om statens pensioner riktar sig mot de
nästan 200 kvinnliga f.d. värvade som fortfarande är i tjänst och som går i pension efter
2004. Propositionen får således till stånd
jämställdhet mellan könen.
5 . B e r e d n in g e n a v p r o p ositio n e n

Propositionen baserar sig på den gemensamma syn på innehållet i reformen av militärpensionssystemet som nåddes den 8 oktober 2003 mellan Statens arbetsmarknadsverk,
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö
JUKO ry, Löntagarorganisationen Pardia rf
och Valtion yhteisjärjestö VTY ry. Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid finansministeriet och statskontoret i samarbete
med de centralorganisationer som representerar de statsanställda samt försvarsministeriet,
huvudstaben och gränsbevakningsväsendet.
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Angående propositionen har dessutom förts
samarbetsförhandlingar i statens delegation
för pensionsärenden, där de centralorganisa-
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tioner som företräder de statsanställda är representerade.

DETALJMOTIVERING
1.
1.1.

L a g f ö r s la g
Lag om statens pensioner

5 §. I 6 mom. föreskrivs att en tjänsteinnehavare som förutsätts ha flygarexamen får
räkna sig pensionstiden till godo en och en
halv gång. Eftersom 10 § 3 mom. i detta lagförslag innehåller en bestämmelse om intjänande av pension i motsvarande uppgift, föreslås att lagrummet upphävs som onödigt.
7 f §. Det föreslås att till lagen fogas en ny
7 f §, där det föreskrivs hur de inkomster som
ligger till grund för pensionen bestäms. Enligt den föreslagna paragrafen bestäms den
pensionsgrundande inkomsten för högst 10 år
före pensionsfallet eller på motsvarande sätt
för tiden före anställningens upphörande. Om
några sådana inkomster inte finns, kan vid
bestämningen av den pensionsgrundande inkomsten användas inkomsterna under det år
då pensionsfallet inträffar eller anställningen
upphör. Som inkomster beaktas endast inkomster i en militär tjänst som nämns i 10 §
3 mom. 1 punkten. De pensionsgrundande
inkomsterna erhålls genom att de med lönekoefficienten förhöjda och med löntagarnas
pensionsförsäkringsavgifter minskade inkomsterna räknas samman och den erhållna
summan divideras med antalet dagar som berättigar till militärpension vid granskningstidpunkten. Talet i fråga multipliceras med
30.
8 §. I 4 mom. föreskrivs om uppnående av
rätt till pension och om den slutkarens som
krävs inom militärpensionssystemet. För att
slutkarensvillkoret skall uppfyllas, förutsätts
att förmånstagaren under de senaste sex månaderna omedelbart innan anställningen upphörde utan avbrott har tjänstgjort i en uppgift
som berättigar till militärpension och att han
under de fem senaste åren omedelbart innan
anställningen upphörde har intjänat en pensionstid av minst tre år i uppgiften i fråga

som berättigar till militärpension.
I detta sammanhang föreslås att det nuvarande slutkarenskravet slopas. Kraven på
tjänstgöring utan avbrott står dock kvar. Från
ingången av 2005 uppstår rätt till militärpension, om de villkor som föreslås i 10 § 3
mom. 1 punkten uppfylls. Före 2005 bestäms
pensionstiden på grundval av de bestämmelser som gällde då och från och med 2005 bestäms motsvarande tid på grundval av tjänstgöring enligt 10 § 3 mom. 1 punkten i detta
lagförslag. Om pensionsfallet inträffar under
2005, iakttas dock de slutkarensbestämmelser som gällde före 2005.
Av denna anledning föreslås att momentet
ändras så att där hänvisas till 10 § 3 mom. 1
punkten i detta lagförslag.
Dessutom föreslås att till 8 § 4 mom. 2
punkten fogas sjöbevakartjänst, som fattats
där.
10 §. I 3 mom. föreskrivs om pensionstillväxten. Enligt det nuvarande systemet tillväxer militärpersoners pension med 2 % om
året (1/6 % i månaden). Tillväxtprocenten för
vissa personer som omfattas av de gamla
övergångsbestämmelserna är 2,64, 2,44 eller
2,2 % om året. För nya sjöbevakare är tillväxtprocenten 1,5 % om året.
Det föreslås att lagrummet ändras så att
från och ingången av 2005 tillväxer pensionen med 1/180 % om dagen (motsvarar en
tillväxt på 2 % om året) av den pensionsgrundande inkomsten. En sådan tillväxt förutsätter en genomsnittlig årsinkomst på 12
000 euro i den militära tjänsten (1 000 euro i
månaden, 33,33 euro om dagen). Dessutom
förutsätts en inkomst på 12 000 euro i den
militära tjänsten under minst tre kalenderår
av de fem kalenderår som föregår pensionsfallet eller pensionsrättens uppkomst. Om
detta inte uppnås, iakttas den allmänna tillväxten enligt lagen om statens pensioner.
Flygarnas pension tillväxer med 1/120 % om
dagen, vilket motsvarar en tillväxt på 3 % om
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året. För de förmånstagare, som uppfyller
kraven i detta moment och är i militärpensionssystemet, skall pensionen för den kommande tiden intjänas som i arbetet till den del
pensionen för den kommande tiden räknas
till utgången av det år han fyller 50 år. Detta
betyder för bland andra flygare att till nämnda ålder intjänas pension 3 procent per år för
den kommande tiden. Pensionen för nya sjöbevakare tillväxer med 2 % om året från ingången av 2005.
I 8 mom. föreskrivs om pensionernas maximibelopp. Det föreslås att hänvisningarna i
detta lagrum till 10 § 7 mom., som ändrades
genom lagen om ändring av lagen om statens
pensioner (679/2004), slopas. Det föreslås att
lagrummet ändras så att pensionernas maximibelopp är 60 % av den pensionsgrundande
inkomsten. Maximibeloppet gäller förmåner
som beviljas i samband med pensionsfallet i
fråga och en eventuell minskning görs på
pensionen enligt lagen om statens pensioner.
Pensionernas maximibelopp för förmånstagare som omfattas av övergångsbestämmelserna förblir oförändrade. För dem kan pensionernas maximibelopp vara 61—66 % av de
pensionsgrundande inkomsterna.
1.2.

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner

innan han fyller 55 år, minskas den intjänade
pensionen för tiden före 1994 med 0,27 %
för varje tidigareläggningsmånad. Minskningen beräknas på den samordnade pensionen.
Det föreslås att ett nytt 11 mom. fogas till
ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner. I momentet föreskrivs att en sådan tjänsteman som
tjänstgör i en civil tjänst vid försvarsmakten
och som har tjänstgjort som värvad vid utgången av 1994 har rätt att alternativt få ålderspension vid en ålder av 50 år — 57 år 6
månader. Minst 16 års tjänstgöring som värvad före utgången av 1994 berättigar till pension vid 50 års ålder och mindre än 3 års
tjänstgöring till pension vid en ålder av 57 år
6 månader. Enligt den föreslagna ändringen
har kvinnor möjlighet att gå i pension vid
samma ålder som män.
Det föreslås att ett nytt 12 mom. fogas till
ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om statens pensioner. I momentet föreskrivs att om
en sådan pensionstagare vars avgångsålder i
en tjänst som avses i ovan nämnda moment
är 60 år, går i pension innan han uppnår åldern 57 år 6 månader, minskas den intjänade
pensionen för tiden före 1994 med 0,33 för
varje tidigareläggningsmånad. Minskningen
beräknas på den samordnade pensionen.
1.3.

Det föreslås att ett nytt 9 mom. fogas till
ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner
(638/1994). I momentet föreskrivs att den
som innehar en militär specialtjänst och som
har tjänstgjort som värvad vid utgången av
1994 har rätt att alternativt få ålderspension
vid 50 –55 års ålder. Minst 16 års tjänstgöring som värvad före utgången av 1994 ger
rätt till pension vid 50 års ålder och mindre
än 3 års tjänstgöring till pension vid 55 års
ålder. Enligt den föreslagna ändringen skall
kvinnor ha möjlighet att gå i pension vid
samma ålder som män.
Det föreslås att ett nytt 10 mom. fogas till
ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner. I momentet föreskrivs att om en sådan förmånstagare,
vars avgångsålder i en tjänst som avses i
ovan nämnda moment är 60 år, går i pension

Lag om statens familjepensioner

6 §. I 2 mom. föreskrivs om samordningsgränsen för familjepension för en förmånstagare som avses i 12 § 2 mom. i lagen om statens pensioner. Eftersom nämnda lagrum har
upphävts genom lagen om ändring av lagen
om statens pensioner (679/2004) och eftersom samordningen av pensioner slopas från
ingången av 2005, föreslås att denna bestämmelse i lagen om statens familjepensioner upphävs som onödig.
2.
2.1.

I kr a f t t r ä d a n d e
Lag om ändring av lagen om statens
pensioner

Ändringarna i lagen om statens pensioner
föreslås träda i kraft den 1 januari 2005 på
samma sätt som ändringarna i arbetspen-
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sionssystemet för civilpersonal. Av ändringar
gäller endast indexhöjningen gamla, redan
beviljade militärpensioner till dem som är
under 60 år. På något annat sätt gäller ändringarna inte f.d. militärer eller militärpersoner som redan gått i pension.
Enligt 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen
skall ändringarna tillämpas när pensionsfallet
inträffar efter den 31 december 2005. På detta sätt kan tillämpningen av militärpensionssystemet anpassas till det stegvisa ikraftträdandet av tillämpningen av ändringarna i det
allmänna pensionssystemet.
Förmånstagare som omfattas av militärpensionssystemet har kortare arbetskarriär än
andra förmånstagare som omfattas av statens
pensionssystem och dessutom stiger inkomstnivån mot slutet av karriären. I 3 mom.
i ikraftträdelsebestämmelsen föreslås att beräkningstiden för den pensionsgrundande inkomsten för förmånstagare som omfattas av
militärpensionssystemet skall förbli sju år till
2007 och att beräkningstiden därefter stegvis
höjs till tio år.
Enligt 4 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen
höjs arbetsinkomsterna under de år som påverkar beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten för tiden före den 1 januari
2005 när pensionen räknas ut med en koefficient där förtjänstnivåindexet viktas till 80 %
och konsumentprisindexet viktas till 20 % till
nivån 2004 och vidare till beräkningsårets
nivå med det årets lönekoefficient. När förtjänsterna justeras används poängtalen i detta
moment. Det föreslås att denna koefficient
används för militärpensioner som räknas ut
på nytt sätt när pensionsfallet inträffar efter
2005.
Enligt 5 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen
höjs pensionen för en förmånstagare som gått
i pension inom militärpensionssystemet före
den 1 januari 2005 och för en förmånstagare
som går i pension 2005 med ett index där
förtjänstnivåindexet viktas till 50 % och konsumentprisindexet viktas till 50 %, tills pensionstagaren fyller 60 år, dock högst till
2011. Syftet med bestämmelsen är att garantera dem som under de fem senaste åren avgått med miltärpension före 60 års ålder nuvarande index till 60 års ålder. Detta upphör
senast 2011, varefter det inte längre fastställs
något dylikt pensionsindex för dem som är

under 65 år.
I 6 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen sägs
att när pensionen räknas ut för förmånstagare
som nämns i 8 § 4 mom. 1-3 punkten tillämpas inte vad som föreskrivs i 4 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av
lagen om statens pensioner (679/2004) om
beräkning av pensionsrätten i fortgående anställningsförhållanden. När 5 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av
lagen om statens pensioner (679/2004) tilllämpas för andra förmånstagare som tjänstgör vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet läggs till gränsprocenten 1,5
procentenhet för varje sådant helt år varmed
förmånstagarens avgångsålder underskrider
63 år. Gränsprocenten kan dock vara högst
60.
2.2.

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner

Bestämmelserna gällande ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av
lagen om statens pensioner (638/1994) föreslås träda i kraft den 1 januari 2005. Ändringarna tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar efter lagens ikraftträdande.
2.3.

Lag om ändring av lagen om statens
familjepensioner

Bestämmelserna gällande ändring av lagen
om statens familjepensioner föreslås träda i
kraft den 1 januari 2005. Ändringarna tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar
efter lagens ikraftträdande.
3.

L a g s t if tn in g s o r d n in g

Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande
GrUU 60/2002 rd behandlat regeringens proposition med förslag till ändring av pensionslagstiftningen (RP 242/2002 rd). I nämnda
utlåtande konstaterar grundlagsutskottet att
den konstitutionella bedömningen av ändringarna i pensionslagstiftningen bygger
framför allt på två element, det i grundlagens
15 § reglerade egendomsskyddet och garantierna i 19 § 2 mom. för en grundläggande
försörjning.

8

RP 211/2004 rd

Enligt utskottet (GrUU 13/1995 rd) har det
”uttryckligen varit fråga om skydd för en
konkret intjänad ekonomisk förmån och inte
till exempel om skydd för ett visst pensionssystem. Enligt statsförfattningen är utgångspunkten att det kan stadgas genom en vanlig
lag om substansen i ett pensionssystem så att
det också inverkar på dem som står i ett anställningsförhållande. Frågor som kan regleras genom en vanlig lag är bland annat pensionsåldern, pensionstillväxten och pensionens målnivå, om inte något annat följer av
någon särskild orsak. En sådan särskild orsak
kan framför allt tänkas vara att eventuella
ändringar i ett pensionssystem till vissa delar
kan leda till en oskälig försämring av pensionsförmåner som är att betrakta som intjänade.”

De föreslagna lagändringarna ingriper inte i
rättigheter som är skyddade genom grundlagen. Ändringarna gäller pensionsfall som inträffar efter att de trätt i kraft och de ingriper
inte beloppet av pension som intjänats före
ikraftträdandet. Även framtida pensioner försämras endast av det framtida sämre indexet
för pensioner som betalas ut och av livstidskoefficienten, men dessa ändringar har redan
godkänts genom lagen om ändring av statens
pensioner (679/2004), som gäller även militärpensioner. Regeringen anser att de föreslagna lagar som ingår i propositionen kan
stiftas i vanlig lagstiftningsordning.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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1.
Lag
om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/1966) 5 § 6 mom., sådant det
lyder i lag 939/1999,
ändras 8 § 4 mom., 10 § 3 mom. och 10 § 8 mom., sådana de lyder, 8 § 4 mom. i lagarna
1180/1996 och 638/1994 och i nämnda lag 939/1999, 10 § 3 mom. i nämnda lag 638/1994 och
10 § 8 mom. i lag 1006/2002, samt
fogas till lagen en ny 7 f § som följer:
7f§
När den arbetsinkomst som pensionen
grundar sig på räknas ut beaktas för en förmånstagare enligt 8 § 4 mom. 1—3 punkten
endast inkomsterna enligt 10 § 3 mom. 1
punkten för högst 10 år före pensionsfallet
eller på motsvarande sätt för tiden före anställningens upphörande. Den pensionsgrundande inkomsten räknas ut enligt 7 b och 7 c
§ och summan divideras med antalet dagar
som berättigar till militärpension under
granskningstiden. Talet i fråga multipliceras
med 30.
8§
——————————————
Uppnådd pensionsålder är dock inte en förutsättning för ålderspension,
1) om, när det är fråga om en ny förmånstagare som avses i 1 § 4 mom.,
a) en tjänsteman som tjänstgör i en officers- eller institutofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts tjänsteexamen för officer eller institutofficer, har fyllt 48 år när anställningen upphör och 55 år innan pensionen börjar eller en
tjänsteman som tjänstgör i en tjänst som förutsätter flygarexamen har fyllt 45 år när anställningen upphör och innan pensionen börjar, och
b) en ovan i a-underpunkten avsedd tjänsteman innehar militär grad och han i en i aunderpunkten avsedd tjänst eller sammanlagt
i en sådan tjänst och annan militär tjänst vid
försvarsmakten eller gränsbevakningsväsen-

det och som värvad, gränsbevakare eller sjöbevakare har intjänat en pensionstid om
minst 30 år, minskad i fråga om en annan
tjänsteman än en sådan som tjänstgör i en
tjänst som förutsätter flygarexamen med de
fulla månader som då han avgick från sin
tjänst återstod till 55 års ålder och om villkoren gällande de pensionsgrundande inkomsterna i 10 § 3 mom. 1 punkten uppfylls,
2) om en tjänsteman som tjänstgör i en
specialofficerstjänst, som militärpräst eller i
en militär specialtjänst vid försvarsmakten
eller i en specialofficers-, gränsbevakar- eller
sjöbevakartjänst vid gränsbevakningsväsendet har fyllt 55 år när anställningen upphör
och om han i en sådan tjänst eller sammanlagt i en sådan tjänst och annan militär tjänst
vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet och som värvad, gränsbevakare eller
sjöbevakare har intjänat en pensionstid av
minst 30 år och om villkoren gällande de
pensionsgrundande inkomsterna i 10 § 3
mom. 1 punkten uppfylls,
3) om, när det är fråga om en i 1 § 4 mom.
avsedd gammal förmånstagare, en tjänsteman
som tjänstgör i en officers- eller institutofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts tjänsteexamen
för officer eller institutofficer, innehar militär
grad och han i en sådan tjänst eller sammanlagt i en sådan tjänst och annan militär tjänst
vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet och som värvad, gränsbevakare eller
sjöbevakare har intjänat en pensionstid om
minst det antal år som anges i följande tabell
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och om villkoren gällande de pensionsgrundande inkomsterna enligt 10 § 3 mom. 1
punkten uppfylls:
Pensionstid till utgången av 1994
minst 16 år
minst 13 år
minst 10 år
minst 7 år
minst 3 år
mindre än 3 år

Pensionstid som
krävs för pensionering
25 år
26 år
27 år
28 år
29 år
30 år,

4) om förmånstagaren har uppnått sin avgångsålder.
——————————————
10 §
——————————————
Pensionen tillväxer dock från den 1 januari
2005 för varje till pensionstiden hänförlig
dag med 1/180 procent av de pensionsgrundande arbetsinkomsterna, om det är fråga om
en sådan innehavare av en officers- eller institutofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts examen
för officerstjänst eller institutofficerstjänst,
som har militär grad eller om det är fråga om
en i 8 § 4 mom. 2 punkten avsedd tjänsteman. Pensionen för en tjänsteinnehavare vid
försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet som förutsätts ha flygarexamen tillväxer
för varje till pensionstiden hänförlig dag med
1/120 procent av de pensionsgrundande arbetsinkomsterna. Tjänsteinnehavare, som avses i detta moments två tidigare meningar, intjänar pension för den kommande tiden som i
arbetet till utgången av den månad han fyller
50 år. Detta moment tillämpas endast
1) om en ovan avsedd förmånstagare i en
sådan tjänst har pensionsgrundande inkomster som i medeltal uppgår till minst 12 000
euro om året och han under de fem kalenderår som omedelbart föregick uppnåendet av
föreskriven pensionsålder eller anställningens upphörande under minst tre kalenderår i
dylik tjänst har pensionsgrundande inkomster
som uppgår till minst ovan nämnt belopp, eller
2) om invalid- eller arbetslöshetspension
beviljas med tillämpning av 5 a § eller ål-

derspension med tillämpning av 8 § 4 mom.
1—3 punkten.
——————————————
Vid beräkning av pensionernas maximibelopp för en förmånstagare som avses i 8 § 4
mom. 1 och 2 punkten får pensionernas maximibelopp vara högst 60 procent av den pensionsgrundande inkomsten. Vid beräkning av
pensionernas maximibelopp skall i fråga om
en sådan förmånstagare som avses i 8 § 4
mom. 3 punkten samt sådan innehavare av
militär specialtjänst eller värvad vid försvarsmakten eller innehavare av en specialofficers-, gränsbevakar- eller sjöbevakartjänst
vid gränsbevakningsväsendet som är en i 1 §
4 mom. avsedd gammal förmånstagare, dock
tillämpas följande tabell:
Pensionstid till utgången av 1994
minst 16 år
minst 13 år
minst 10 år
minst 7 år
minst 3 år
mindre än 3 år

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

——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
Denna lag tillämpas emellertid på sådana
pensioner där pensionsfallet inträffar efter
den 31 december 2005.
Utan hinder av vad som föreskrivs i 7 f §
beräknas den pensionsgrundande arbetsinkomsten för en förmånstagare som tjänstgör i
en officers- eller institutofficerstjänst, för
vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor
har fastställts tjänsteexamen för officer eller
institutofficer, eller som specialofficer eller
militärpräst eller i en militär specialtjänst eller som gränsbevakare eller sjöbevakare på
grundval av arbetsinkomsterna under högst
sju kalenderår, om anställningen upphör före
2008, på grundval av arbetsinkomsterna under högst åtta år, om anställningen upphör
2008 och på grundval av arbetsinkomsterna
under högst nio år, som anställningen upphör
2009.
Arbetsinkomsterna under de år som påverkar beräkningen av den pensionsgrundande
inkomsten höjs för tiden före den 1 januari
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som går i pension 2005 höjs årligen med ett
index där förtjänstnivåindexet väger 50 procent och konsumentprisindexet 50 procent,
tills pensionstagaren fyller 60 år, dock högst
till 2011.
När pensionen räknas ut för förmånstagare
som nämns i 8 § 4 mom. 1-3 punkten tillämpas inte vad som föreskrivs i 4 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av
0,819
lagen om statens pensioner (679/2004). I frå0,844
ga om andra förmånstagare som tjänstgör vid
0,863
försvarsmakten och gränsbevakningsväsen0,900
det tillämpas vad som föreskrivs i 5 mom. i
0,940
ovan nämnda ikraftträdelsebestämmelse. Om
0,968
förmånstagarens avgångsålder är lägre än 63
1,000
år, höjs gränsprocenten i enlighet med vad
Pensionen för en förmånstagare som gått i som i det sistnämnda momentet föreskrivs
pension från en uppgift enligt militärpen- om förmånstagare som valt en särskild yrsionssystemet före den 1 januari 2005 och kesbaserad pensionsålder.
—————
2005 när pensionen räknas ut med en koefficient där förtjänstnivåindexet väger 80 procent och konsumentprisindexet 20 procent
till nivån 2004 och vidare till beräkningsårets
nivå med det årets lönekoefficient. När inkomsterna justeras används följande poängtal:
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2.
Lag
om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till ikraftträdelsebestämmelsen i lagen av den 15 juli 1994 om ändring av lagen om
statens pensioner (638/1994) nya 9—12 mom. som följer:
——————————————
Utan hinder av vad som föreskrivs i 8 § 4
mom. 2 och 4 punkten har en sådan tjänsteman som tjänstgör i en militär specialtjänst
och som har tjänstgjort som värvad den 31
december 1994 rätt att alternativt få ålderspension enligt följande tabell:
Pensionstid
31.12.1994
minst 16 år
minst 13 år
minst 10 år
minst 7 år
minst 3 år
mindre än 3 år

Ålder som berättigar
till pension
50 år
51 år
52 år
53 år
54 år
55 år

makten och som har tjänstgjort som värvad
den 31 december 1994 rätt att alternativt få
ålderspension enligt följande tabell:
Pensiontid
31.12.1994
minst 16 år
minst 13 år
minst 10 år
minst 7 år
minst 3 år
mindre än 3 år

Ålder som berättigar
till pension
50 år
51 år 6 månader
53 år
54 år 6 månader
56 år
57 år 6 månader

Om en sådan förmånstagare vars avgångsålder i denna tjänst är 60 år eller högre, går i
pension innan han uppnår åldern 57 år 6 månader, minskas den intjänade pensionen för
tiden före den 1 januari 1994 med 0,33 procent för varje tidigareläggningsmånad.
Minskningen beräknas på den samordnade
pensionen.
——————————————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
Denna lag tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar efter lagens ikraftträdande.

Om en sådan pensionstagare, vars avgångsålder i denna tjänst är 60 år, går i pension innan han fyller 55 år, minskas den intjänade pensionen för tiden före den 1 januari
1994 med 0,27 procent för varje tidigareläggningsmånad. Minskningen beräknas på
den samordnade pensionen.
Utan hinder av vad som föreskrivs i 8 § 4
mom. 2 och 4 mom. har en sådan tjänsteman
som tjänstgör i en civil tjänst vid försvars—————
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3.
Lag
om ändring av 6 § i lagen om statens familjepensioner

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/1968) 6 § 2
mom., sådant det lyder i lag 680/2004.
———
sionsfallet inträffar efter lagens ikraftträdanDenna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
de.
Denna lag tillämpas på pensioner där pen—————
Helsingfors den 29 oktober 2004
Republikens President

TARJA HALONEN

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos
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Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/1966) 5 § 6 mom., sådant det
lyder i lag 939/1999,
ändras 8 § 4 mom., 10 § 3 mom. och 10 § 8 mom., sådana de lyder, 8 § 4 mom. i lagarna
1180/1996 och 638/1994 och i nämnda lag 939/1999, 10 § 3 mom. i nämnda lag 638/1994 och
10 § 8 mom. i lag 1006/2002, samt
fogas till lagen en ny 7 f § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

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

5§
——————————————
(6 mom. upphävs)

——————————————
7f§
När den arbetsinkomst som pensionen
grundar sig på räknas ut beaktas för en
förmånstagare enligt 8 § 4 mom. 1—3 punkten endast inkomsterna enligt 10 § 3 mom. 1
punkten för högst 10 år före pensionsfallet
eller på motsvarande sätt för tiden före anställningens upphörande. Den pensionsgrundande inkomsten räknas ut enligt 7 b
och 7 c § och summan divideras med antalet
dagar som berättigar till militärpension under granskningstiden. Talet i fråga multipliceras med 30.

8§
——————————————
Uppnådd pensionsålder är dock inte en
förutsättning för ålderspension,
1) om, när det är fråga om en ny förmåns-

8§
——————————————
Uppnådd pensionsålder är dock inte en
förutsättning för ålderspension,
1) om, när det är fråga om en ny förmåns-

Gällande lydelse
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tagare som avses i 1 § 3 mom.,
a) tjänsteman som tjänstgör i en officerseller institutofficerstjänst, för vilken såsom
ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts
tjänsteexamen för officer eller institutofficer, har fyllt 48 år när anställningen upphör
och 55 år innan pensionen börjar eller en
tjänsteman som tjänstgör i en tjänst som
förutsätter flygarexamen har fyllt 45 år när
anställ-ningen upphör och innan pensionen
börjar, och
b) en ovan i a-underpunkten avsedd tjänsteman innehar militär grad och han i en i aunderpunkten avsedd tjänst eller sammanlagt i en sådan tjänst och annan militär tjänst
vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsestet och som värvad, gränsbevakare eller sjstevakare har intjänat en pensionstid av
minst 30 år, minskad i fråga om en annan
tjänsteman än en sådan som tjänstgör i en
tjänst som förutsätter flygarexamen med de
fulla månader som då han avgick från sin
tjänst återstod till 55 års ålder, och av denna
pensionstid minst sex månader inföll omstelbart innan anställningen upphörde och
minst tre år under de fem senaste åren innan
anställningen upphörde,
2) om en tjänsteman som tjänstgör i en
specialofficerstjänst, som militärpräst eller i
en militär specialtjänst vid försvarsmakten
eller i en specialofficerstjänst eller gränsbeva-kartjänst vid gränsbevakningsväsendet
har fyllt 55 år när anställningen upphör och
om han i en sådan tjänst eller sammanlagt i
en sådan tjänst och annan militär tjänst vid
försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet och som värvad, gränsbevakare eller
sjöbevakare har intjänat en pensionstid av
minst 30 år och av denna pensionstid minst
sex månader inföll omedelbart innan anställningen upphörde och minst tre år under
de fem senaste åren innan anställningen
upphörde,
3) om, när det är fråga om en i 1 § 3 mom.
avsedd gammal förmånstagare, en tjänsteman som tjänstgör i en officers- eller institutofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts tjänsteexamen för officer eller institutofficer, innehar militär grad och han i en sådan tjänst eller sammanlagt i en sådan tjänst och annan
militär tjänst vid försvarsmakten eller
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tagare som avses i 1 § 4 mom.,
a) en tjänsteman som tjänstgör i en officers- eller institutofficerstjänst, för vilken
såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har
fastställts tjänsteexamen för officer eller institutofficer, har fyllt 48 år när anställningen
upphör och 55 år innan pensionen börjar eller en tjänsteman som tjänstgör i en tjänst
som förutsätter flygarexamen har fyllt 45 år
när anställningen upphör och innan pensionen börjar, och
b) en ovan i a-underpunkten avsedd tjänsteman innehar militär grad och han i en i aunderpunkten avsedd tjänst eller sammanlagt i en sådan tjänst och annan militär tjänst
vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet och som värvad, gränsbevakare eller sjöbevakare har intjänat en pensionstid
om minst 30 år, minskad i fråga om en annan tjänsteman än en sådan som tjänstgör i
en tjänst som förutsätter flygarexamen med
de fulla månader som då han avgick från sin
tjänst återstod till 55 års ålder och om villkoren gällande de pensionsgrundande inkomsterna i 10 § 3 mom. 1 punkten uppfylls,
2) om en tjänsteman som tjänstgör i en
specialofficerstjänst, som militärpräst eller i
en militär specialtjänst vid försvarsmakten
eller i en specialofficers-, gränsbevakar- eller sjöbevakartjänst vid gränsbevakningsväsendet har fyllt 55 år när anställningen upphör och om han i en sådan tjänst eller sammanlagt i en sådan tjänst och annan militär
tjänst vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet och som värvad, gränsbevakare eller sjöbevakare har intjänat en pensionstid av minst 30 år och om villkoren gällande de pensionsgrundande inkomsterna i
10 § 3 mom. 1 punkten uppfylls,
3) om, när det är fråga om en i 1 § 4 mom.
avsedd gammal förmånstagare, en tjänsteman som tjänstgör i en officers- eller institutofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts tjänsteexamen för officer eller institutofficer, innehar militär grad och han i en sådan tjänst eller sammanlagt i en sådan tjänst och annan
militär tjänst vid försvarsmakten eller
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gränsbevakningsväsendet och som värvad,
gränsbevakare eller sjöbevakare har intjänat
en pensionstid av minst det antal år som anges i följande tabell och av denna pelkionstid minst sex månader inföll omedelbart innan anställningen upphörde och minst tre år
under de fem senaste åren innan anställkingen upphörde:
Pensionstid till utgången av 1994
minst 16 år
minst 13 år
minst 10 år
minst 7 år
minst 3 år
mindre än 3 år

Pensionstid som
krävs för pensionering
25 år
26 år
27 år
28 år
29 år
30 år,

gränsbevakningsväsendet och som värvad,
gränsbevakare eller sjöbevakare har intjänat
en pensionstid om minst det antal år som
anges i följande tabell och om villkoren gällande de pensionsgrundande inkomsterna
enligt 10 § 3 mom. 1 punkten uppfylls:

Pensionstid till utgången av 1994
minst 16 år
minst 13 år
minst 10 år
minst 7 år
minst 3 år
mindre än 3 år

Pensionstid som
krävs för pensionering
25 år
26 år
27 år
28 år
29 år
30 år,

4) om förmånstagaren har uppnått sin avgångsålder.
——————————————

4) om förmånstagaren har uppnått sin avgångsålder.
——————————————

10 §
——————————————
Pensionsbeloppet är dock för varje till
pensionstiden hänförlig hel månad 1/6 procent av den pensionsgrundande lönen, om
det är fråga om en sådan innehavare av en
officers- eller institutofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor
har fastställts examen för officerstjänst eller
institutofficerstjänst och som har militär
grad eller om det är fråga om en i 8 § 4
mom. 2 punkten avsedd tjänsteman. Detta
moment tillämpas endast

10 §
——————————————
Pensionen tillväxer dock från den 1 januari 2005 för varje till pensionstiden hänförlig dag med 1/180 procent av de pensionsgrundande arbetsinkomsterna, om det är
fråga om en sådan innehavare av en officers- eller institutofficerstjänst, för vilken
såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har
fastställts examen för officerstjänst eller institutofficerstjänst, som har militär grad eller
om det är fråga om en i 8 § 4 mom. 2 punkten avsedd tjänsteman. Pensionen för en
tjänsteinnehavare vid försvarsmakten eller
gränsbevakningsväsendet som förutsätts ha
flygarexamen tillväxer för varje till pensionstiden hänförlig dag med 1/120 procent
av de pensionsgrundande arbetsinkomsterna. Tjänsteinnehavare, som avses i detta
moments två tidigare meningar, intjänar
pension för den kommande tiden som i arbetet till utgången av den månad han fyller 50
år. Detta moment tillämpas endast
1) om en ovan avsedd förmånstagare i en
sådan tjänst har pensionsgrundande inkomster som i medeltal uppgår till minst
12 000 euro om året och han under de fem
kalenderår som omedelbart föregick uppnåendet av föreskriven pensionsålder eller an-

1) om en ovan avsedd förmånstagare under de sex månader som omedelbart föregick anställningens upphörande varit i oavbrutet fortgående tjänstgöring och under de
fem år som omedelbart föregick uppnåendet
av stadgad pensionsålder eller anställning-

ens upphörande i dylik anställning förvärvat
en pensionstid av minst tre år, eller
2) om invalid- eller arbetslöshetspension
beviljas med tillämpning av 5 a § eller ålderspension med tillämpning av 8 § 4 mom.
1—3 punkten.
——————————————
Vid beräkning av pensionernas maximibelopp på basis av 7 mom. skall i fråga om en
sådan förmånstagare som avses i 8 § 4 mom.
3 punkten samt sådan innehavare av militär
specialtjänst eller värvad vid försvarsmakten
eller innehavare av en specialofficers-,
gränsbevakar- eller sjöbevakartjänst vid
gränsbevakningsväsendet som är en i 1 § 3
mom. avsedd gammal förmånstagare, dock i
stället för tabellen i slutet av 7 mom. tillämpas följande tabell:

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

17

RP 211/2004 rd
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

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

——————————————

ställningens upphörande under minst tre kalenderår i dylik tjänst har pensionsgrundande inkomster som uppgår till minst ovan
nämnt belopp, eller
2) om invalid- eller arbetslöshetspension
beviljas med tillämpning av 5 a § eller ålderspension med tillämpning av 8 § 4 mom.
1—3 punkten.
——————————————
Vid beräkning av pensionernas maximibelopp för en förmånstagare som avses i 8 § 4
mom. 1 och 2 punkten får pensionernas
maximibelopp vara högst 60 procent av den
pensionsgrundande inkomsten. Vid beräkning av pensionernas maximibelopp skall i
fråga om en sådan förmånstagare som avses
i 8 § 4 mom. 3 punkten samt sådan innehavare av militär specialtjänst eller värvad vid
försvarsmakten eller innehavare av en specialofficers-, gränsbevakar- eller sjöbevakartjänst vid gränsbevakningsväsendet som
är en i 1 § 4 mom. avsedd gammal förmånstagare, dock tillämpas följande tabell:
Pensionstid till utgången av 1994
minst 16 år
minst 13 år
minst 10 år
minst 7 år
minst 3 år
mindre än 3 år

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

——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2005.
Denna lag tillämpas emellertid på sådana
pensioner där pensionsfallet inträffar efter
den 31 december 2005.
Utan hinder av vad som föreskrivs i 7 f §
beräknas den pensionsgrundande arbetsinkomsten för en förmånstagare som tjänstgör
i en officers- eller institutofficerstjänst, för
vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor
har fastställts tjänsteexamen för officer eller
institutofficer, eller som specialofficer eller
militärpräst eller i en militär specialtjänst
eller som gränsbevakare eller sjöbevakare
på grundval av arbetsinkomsterna under
högst sju kalenderår, om anställningen upphör före 2008, på grundval av arbetsin-
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komsterna under högst åtta år, om anställningen upphör 2008 och på grundval av arbetsinkomsterna under högst nio år, som
anställningen upphör 2009.
Arbetsinkomsterna under de år som påverkar beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten höjs för tiden före den 1
januari 2005 när pensionen räknas ut med
en koefficient där förtjänstnivåindexet väger
80 procent och konsumentprisindexet 20
procent till nivån 2004 och vidare till beräkningsårets nivå med det årets lönekoefficient. När inkomsterna justeras används följande poängtal:
0,819
0,844
0,863
0,900
0,940
0,968
1,000
Pensionen för en förmånstagare som gått i
pension från en uppgift enligt militärpensionssystemet före den 1 januari 2005 och
som går i pension 2005 höjs årligen med ett
index där förtjänstnivåindexet väger 50 procent och konsumentprisindexet 50 procent,
tills pensionstagaren fyller 60 år, dock
högst till 2011.
När pensionen räknas ut för förmånstagare som nämns i 8 § 4 mom. 1-3 punkten tilllämpas inte vad som föreskrivs i 4 mom. i
ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner
(679/2004). I fråga om andra förmånstagare som tjänstgör vid försvarsmakten och
gränsbevakningsväsendet tillämpas vad som
föreskrivs i 5 mom. i ovan nämnda ikraftträdelsebestämmelse. Om förmånstagarens
avgångsålder är lägre än 63 år, höjs gränsprocenten i enlighet med vad som i det sistnämnda momentet föreskrivs om förmånstagare som valt en särskild yrkesbaserad pensionsålder.
———
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3.
Lag
om ändring av 6 § i lagen om statens familjepensioner

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/1968) 6 § 2
mom., sådant det lyder i lag 680/2004.
Gällande lydelse
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6§
——————————————
Om familjepension beviljas efter en förmånslåtare, som var i 1 § 3 mom. lagen om
statens pensioner avsedd gammal förmånstagare, är samordningsgränsen dock ett
procenttal enligt följande tabell vilket bestäms på grundval av förmånstagarens anställningstid som enligt lagen om statens
pensioner räknas såsom pensionstid till utgången av 1994:

6§
——————————————
(2 mom. upphävs)

Pensionstid minst
Procent
30 år
66
25 år
65
20 år
64
15 år
63
10 år
62
5 år
61
mindre än 5 år
60
——————————————

——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2005.
Denna lag tillämpas på pensioner där
pensionsfallet inträffar efter lagens ikraftträdande.
———

