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Hur uppskatta
fdretagarens arbetsfdrmi ga?

En av arbetspensionslagstiftningens grundltiggande principer dr, att pen-
sionen baserar sig pA lonens belopp. Denna m6ttstock tir ltitt att tilltimpa
d6 det giiller att riikna ut en anstiilld persons pension: hans l6n tir ett en-
tydigt begrepp, som det air ltitt att definiera. Fdr foretagarens del tir situa-
tionen en annan. Fdr att hans arbetsinkomst skulle kunna j?imsttillas med
en ansttillds lon, har det varit nodvdndigt att utveckla ratt detaljerade be-
stdmmelser om, hur arbetsinkomsten skall uppskattas. Men tolkningssvArig-
heter forekommer ofta.

Den lagtindring frdn ingdngen av 61 1973, som innebar ibruktagande av
delpensioner, medforde iiven tolkningssvArigheter f6r f6retagarnas vid-
kommande. Erhdllande av delpension fdrutsiitter, att vederborande drabbats
av sjukdom, lyte eller skada, p6 grund varav hans arbetsfdrm6ga upp-
skattas ha nedgAtt med minst tvd femtedelar. D6 en anstiillds arbetsfor-
m6ga minskar, reflekteras detta for det mesta direkt p6 arbetets mtingd
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eller kvalitet, och den vtigen p6 lonen. DA gdr det fdr sig att rtitt exakt
jtimfora den uppkomna situationen med den tidigare. Att fdretagarens ar-
betsfdrm6ga blir nedsatt syns diiremot inte nodviindigtvis i foretagets verk-
samhet, 6tminstone inte genast. Det kan htinda, att det resultat av arbetet,
foretagaren sjtilv fAr, blir mindre iin tidigare, men da nedstittningen av
hans arbetsformAga skall uppskattas, ar den som skall avgora pensions-
drendet i allmtinhet n6dgad att forlita sig pA liikarutlAtande och veder-
bdrandes egen uppskattning, utan den preciserade kunskap, som kan er-
h6llas om tindringarna i en anstEillds arbete och lon.

Det vore p6kallat att uppnA en enhetligare praxis sdviil med tanke pA

foretagarens riittsskydd som systemets allmiinna iindam6lsenlighet. Detta
behov understryks av, att det finns anmdrkningsviirt m6nga f6retagare just
bland delpensionssdkandena.

Nuvarande praxis kunde i princip gdras exaktare pd tv6 siitt. Vid inva-
lidpensionsavgorande kunde man i hogre grad tin hittills ftista uppmEirk-
samheten vid sddana tindringar i sokandens htilsotillst6nd, som kan fast-
sttillas medicinskt. En annan mdjlighet tir att soka finna andra hjdlpmedel
och kirllor, genom vilka en faktisk nedsiittning av forvdrvsf6rm6gan kan
utredas noggrannare iin f6rut. Att poangtera de medicinska faktorerna
skulle kunna leda till schematiska losningar - och just s6dana ville man
undvika, d6 man vid reformen av invalidpensioneringen understrok de so-
ciala omstiindigheternas betydelse vid sidan av de medicinska. Behovet
att finna nya m6tt f6r uppskattning av nedstittningen av foretagarens ar-
betsformaga - och av arbetstagarens arbetsformaga overhuvud - dter-
st6r alltsd.
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Rehabiliteringen
dr inte bara gymnastik

Rehabiliteringen som begrepp hdrstammar dels fr6n htilso- eller riittare
sagt sjukvArden, dels frdn socialpolitiken. Den principiella grunden for re-
habiliteringen bdrjade ta form dd man konstaterade, att anpassningen av
en person till normalt liv efter upplevt olycksfall eller sjukdom kriiver sys-
tematisk ledning och ovning utdver den normala sjukvdrden.

Det rticker inte med, att r6da bort p6 de fysiska besvdren sd l6ngt det
gdr, man m6ste tiven ta i beaktande alla andra tindringar - psykiska, so-
ciala, praktiska osv. - som sjukdomen medfor i den normala livsforingen.

I forstikringens och i synnerhet i socialforsiikringens krets har rehabili-
teringen funnits med redan ldinge. Den olycksfallsforsrikringskommitt6, som
var verksam 1962-1966, foreslog att rehabiliteringen skulle innefattas som
en lagstadgad del i olycksfalls- och trafikforstikringen. Till arbetspensione-
ringen anslots inte n6gon obligatorisk rehabilitering, utan den blev beroen-
de av frivillighet. APL ger mojlighet till rehabilitering, men diir stadgas ej,
att rehabilitering skall givas. Kommitt6en i borjan av 60-talet var av den
meningen, att man tillsvidare saknade tillriicklig erfarenhet pd basen av
vilken man skulle ha kunnat uppgora regler for rehabilitering i samband
med arbetspensioneringen.

Erfarenheter har vunnits av den frivilliga rehabiliteringen. Arbetspen-
sionsanstalternas fdrbund rekommenderade fr6n forsta borjan, att pen-
sionsanstalterna skulle inleda rehabiliteringsverksamheten p6 fors6k. Detta
ledde till inrdttandet av Fdrsdkringsbranschens rehabiliteringscentral, som
tir en byr6, gemensam for olycksfalls-, trafik- och arbetspensionsforstik-
ringen. Centralen fyller tio Ar 1974.

- Vad menas med rehabilitering, centralens direkttir, magister Veikko
Niemi?

- Rehabiliteringen omfattar en viss helhetssyn betriiffande den sjukes
situation och behov, men forvaltningsmiissigt och med tanke pA utveck-
lingen anses den best6 av fyra delomrAden, niimligen ett medicinskt, ett
allm2inbildande, ett yrkesmiissigt och ett socialt. Emedan mAttstocken inom
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arbetspensioneringen genomgAende dr arbetsf6rmAgan och mojligheten att
forviirva inkomster genom arbete, tlr det den yrkesm?issiga rehabiliteringen
som stdr arbetspensioneringen narmast. Ur systemets synvinkel iir de
ovriga delomrAdena redskap, som betjtinar den allmiinna mdlsdttningen,
dterfAendet av arbetsformAga och fOrvijrvsmojligheter.

- Rehabiliteringen dr en bransch, som sAviil til! sina principer som till
sina metoder dr ny. Hur ser de huvudsakliga utvecklingslinierna ut?

- Det omrAde, som dr i behov av kraftigt utvecklande tir den rehabili-
tering, varmed siktas till bibeh6llen arbetsformAga; vi kallar det hellre s6
iin f6rebyggande rehabilitering. SAdan rehabilitering har redan i ndgra en-
skilda fall kunnat givas, stadgandena ger mojlighet dtirtill, och den ltimpar
sig vtil f6r rehabiliteringens konstruktioner.

I allmiinhet iir utgdngspunkten fOr rehabiliteringsdtgiirderna inom ett
pensionssystem rtitt svdr. En person, som tidigare arbetat, har tre olika
gAnger fdtt uppleva, att hans spel tir slut; forst har han sjtilv miirkt, att han
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inte orkar mera, sedan har en liikare talat om det for honom och slutligen
har saken faststiillts med ett pensionsbeslut. Det tir frAn denna situation
som rehabiliteraren forst kommer med i bilden, hans utg6ngspunkt f6r re-
habiliterings6tgtirderna. Det vore i flera avseenden battre, om rehabilite-
ringen kunde inledas redan innan symptomen uppenbarar sig eller senast
dd de forsta symptomen visat sig. Helst borde man kunna arbeta i sjiilva
arbetsmiljdn.

Ett annat omride inom rehabiliteringen, som dr under utveckling, iir
hela den metodiska sidan. Metoderna underg6r som biist en grundlig om-
arbetning.

Den yrkesmtissiga rehabiliteringens metoder utvecklades i den situa-
tion, som r6dde strax efter kriget, och som var helt annorlunda iin nu. Efter
kriget var de som skulle rehabiliteras mest unga miin, som visserligen hade
blivit sArade men som annars var friska. De nuvarande personer, sonr f6r
rehabilitering, iir for det mesta medel6lders kroniker, som sjukdomen till-



sammans med andra problem fort i en regelrtitt trollcirkel. Rehabiliteringen
dem kriiver helt annorlunda metoder, helt andra grepp tin vSrden av yngre,
som lider av n6gon enda skada.

Och man skall inte tro, att rehabiliteringen av en i arbetslivet sliten
mtinniska vore n6got slags ungdomselixir. Vi anser, att arbetet varit nyttigt,
ifall vi fdrm6r framskjuta pensioneringen t.o.m. med ett halvt 6r eller ett 6r.

- Hur skutte Ni beskriva den rehabilitering av arbetspensionsf<irsdk-
rade, som utftirts hitintills?

- Det har fram till dessa dagar varit fr6ga om f6rsoksartad verksam-
het i relativt liten skala. Av Fdrstikringsbranschens rehabiliteringscentrals
volym utgor den cirka en tredjedel. Flesultaten utvisar, att verksamheten
s6viil ur samhtillets som individens synpunkt 2rr l6nsam. Vad individen be-
triiffar dr den lonsam 6ven i annat avseende iin att l6nen alltid drr former
iin pensionen. Att arbeta betyder f6r den enskilde 6ven mycket mera an
att fortjdna pengar.

- vad betyder den i btirian av fiolaret ibruktagna delpensionen ftir
rehabiliteringen?
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- Den passade vdl in I situation. Delpensionen underltittar 6verg6ngen
frSn och till arbetsmarknaden. Den air liimplig som en bestAende anord-
ning f6r personer, som har en sttindigt nedsatt arbetsformdga, och iiven
for s6dana, vilkas arbetsfdrmAga varierar periodvis.

- Borde arbetspensionssystemet inriitta egna rehabiliteringsanstalter?

- Den tanken har dykt fram upprepade g6nger. Man har dock tankt
sig, att det inte tir sktil att bygga upp parallella grundsystemen. Att bygga
anstalter hor enligt detta till myndigheterna: till medicinalmyndigheterna,
skolmyndigheterna etc. S6som anviindare av rehabiliteringsanstalter kom-
mer arbetspensionsanstalterna diiremot med i bilden riitt kraftigt, och de
kan i sin placeringsverksamhet ta htinsyn till - vilket de ocks6 gjort ._
kommunernas och andra sammanslutnlngars behov vid finansiering av an-
stalter och undersokningsprojekt.

Det iir 6 andra sidan viktigt att observera, att rehabiliterlngen inte iir
synonym till anstalternas verksamhet. De liingst utvecklade rehabiliterings-
systemen i olika ltinder tir uttryckligen inga anstaltsystem, utan deras
centrala uppgifter bestdr av r6dgivning, koordinering och skotseln av re-
habiliteringsprocessen. Det iir t.ex. mojligt att pA arbetsplatserna anordna
sAdan verksamhet, som liimpar sig for rehabiliteringens m6lstittning.

- Hur dr rehabiliteringsverksamheten koordinerad ftir ndrvarande?

- Det finns tre samarbetsorgan, social- och hiilsovdrdsministeriets
konsultativa kommission fdr invaliditetstlrenden, arbetskraftsministeriets
konsultativa kommlssion f6r placering i arbete av personer med nedsatt
arbetsfdrmAga, samt Folkpensionsanstaltens konsultativa kommission for
rehabiliteringsdrenden. FOrsiikringsbranschens rehabiliteringscentral verkar
sdsom ett frivilligt samarbetsorgan i branschen.

- Under drygt tio 6r har arbetspensioneringen genom erfarenhet blivit
allt bdttre tlickande i flera avseenden. I arbetsmarknadsorganisationernas
sk. UKK-avtal Ar 1971 gavs den principen st6d, att rehabiliteringen borde
gtiras lagstadgad iiven pA arbetspensionssidan. MAnne denna tanke ba-
serade sig pA en rehabiliteringsexperts erfarenhet?

- Jag skulle tro, att det hiir var frAga snarare om ett tryck tin om er-
farenhet. Grunden var tanken pA pensionstagarens rtitt, kanske inte sA
mycket en uppskattning av rehabiliteringens resultat. Man utgick ifr6n, att
det tir inkonsekvent att ett olycksfallsoffer skall ha riitt till rehabilitering
medan en pensionstagare endast har en mdjlighet diirtill. Arendet togs
fram av fackorganisationerna. Sedan avtalet godkiints behandlades frA-
gan om utvidgad rehabilitering i en expertgrupp. F6r niirvarande ligger
drendet i arbetskraftsministerie,. 

-r_).(
Arbetspension 6terkommer till rehabiliteringsfrAgorna niista Ar.
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JUSSI VANAMO

Om konstndrernas pensionsskydd

Hela den tid, arbetspensionssystemet varit i kraft, har fr6gan om konst-
ndrernas pensioner viickt ett riitt stort intresse i offentligheten. Att arbets-
pensionslagarna tradde i kraft gav givetvis inte upphov till konstniirernas
pensionsproblem. Dessa hade uppttickts redan vid forra sekelskiftet, om
man kan dra slutsatser av, att statsmakterna d6 6tog sig att dela ut sk.
extra konstndrspensioner. Den forste mottagaren av konstndrspension
var veterligen Pietari Pdivtirinta, som beviljades sddan pension 61 1902.

Arbetspensionslagarna har allm?int taget inneburit en vtisentlig forbtittring
av konstnflrernas pensionstrygghet, men det iir 6 andra sidan sant, att de
ej lost alla problem, som ansluter sig till fr6gan.

Livligast torde lagen om pension for foretagare ha diskuterats. Kritiken
har friimst kommit frAn fdrfattare och bildkonstntirer, vilka huvudsakligen
berors av lagen. Det stitt, pA vilket missnojet framforts, har ofta givit an-
ledning att anta, att det i grund och botten vore fr6ga om om metafysiska
viirderingar betr?iffande konstn6rens sttillning och roll. Konstndrerna har
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ej kunnat tolerera, att de inom ramen fdr foretagarpensionslagarna jiim-
stiillts med 6vriga f6retagare, emedan konstn?irlig verksamhet inte frtimst
upptas pA grund av dess lonsamhet.

I september 1971 tillsatte undervisningsministeriet en kommission med
uppdrag att utreda fr6gan om konstniirernas pensionstrygghet. Till kom-
missionens ordforande kallades fdrfattaren Lassi N u m m i. Pensions-
skydsscentralen representerades av Matti U i m o n e n, som kallades till
kommissionen som best6ende expert. Som resultat av ett och ett halvt 6rs
arbete fick kommissionen sitt betiinkande fiirdigt i slutet av juni '1973. ")

Kommissionen l2it utomstAende forskare utfora en omfattande intervju-
undersokning, med vilken man sokte utreda de eventuella problemens
beskaffenhet och omfattning samt den omsttindigheten, i vilka konstntirs-
grupper problemen mest f6rekommer. Forskarteamet utgjordes av Simo
U. Forss, Heikki Poukka och Jussi Vanamo.

Den forsta av de sv6righeter, kommissionen och forskarna konfronte-
rades med, var att begreppet konstntir 5r s6 inexakt. Detta beror p6, att
beniimningen konstntir inte enbart iir en deskriptiv attribut, sAsom t.ex.
snickare, utan att den innefattar en vdrderande aspekt. Det enklaste stittet
att definiera, vad som menas med en konstndr vore vdl att stiga, att en
konstniir dr en person, som helt eller till storsta delen fAr sin utkomst
frAn bedrivande av konst. Denna definition skulle dock liimna utanfor be-
traktelsen ett stort antal beromda personer, som anses vara - och som
sjiilva anser sig vara - konstndrer, men som det oaktat skaffar sin huvud-
sakliga utkomst genom annan iin konstniirlig verksamhet. Samma sak kan
uttryckas dven annorlunda: konsten ensam kan ge utkomst 6t endast ett
fdtal, och dtirfor nddgas iiven m6nga meriterade konstndrer att fdrvtirva
sin utkomst genom annat arbete.

I praktiken var kommissionen tvungen att avst6 fr6n f6rs6ken till de-
finition av begreppet och att tilliigna sig den smAtt lexikografiska st6nd-
punkten, att konstniir dr en person, som i det allmtinna sprAkbruket kallas
konstntir. Detta l6tar mAhtinda for vidlyftigt, men som forsvar kan anfdras,
att dven konstndrsorganisationerna anvdnt liknande definitioner dd de valt
medlemmar.

Dtiremot besldt man utesluta arkitekterna fr6n kommissionens utred-
ning. Dessa dr visserligen konstniirer enligt s6vtil det allmiinna sprAk-
bruket som i den mening, som avses i stantens konstfdrvaltning, men deras
pensionstrygghet verkar pA basen av erh6llen utredning pA allt sdtt vara
i skick. A andra sidan innefattades i den undersokning, kommissionen ltit
utf6ra, representanter for vissa s6dana omrAden, som inte i allmtinhet

') Taiteilijain eldiketurvatoimikunnan mietint6. Kommitt6betdinkande 1973:100.
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raknas till konsten, s6som vetenskapliga och opinionsforfattare, freelance-
journalister och kritiker. Grund for detta var, att dessa personers arbete
ur pensionssynpunkt iivensom i flera andra avseenden helt kan jdmfdras
med konstndrens.

Den utredning om bristerna i konstntirernas nuvarande pensionstrygg-
het, som ing6r i betiinkandet, dr synnerligen detaljerad. Det framgAr bl.a.
att problemen ej tir likadana i alla konstndrsgrupper.

F6r det forsta finns det en hel del konstntirer, som inte har n6gra som
helst pensionstrygghetsproblem. Till denna grupp hor de, som f6r sin
huvudsakliga utkomst i arbets- eller tjdnsteforhdllande som konstntir (t.ex.
en del av musikerna och sk6despelarna). F6r dem uppkommer givetvis
arbets- eller tjiinstepension p6 samma sdtt som for ovriga lontagare.

En mera problematisk grupp utgors av de konstniirer, som utf6r sitt
arbete sAsom egna foretagare. I detta sammanhang bor man forst ta upp
den redan i borjan konstaterade skillnaden i betraktelsesdtten vad den
konstniirliga verksamheten betrtiffar. Det dr sant, att man i FdPL pd ett
rtitt neutralt siitt definierar fdretagaren som en person, som utfor forviirvs-
arbete utan att st6 i annans tjtinst. Det oaktat iir konstniirernas protester
gentemot denna beniimning inte helt grundl6sa. Med n6gon 6verdrift kan
man p6st6, att en foretagare i n6gon annan bransch, om hans foretagar-
verksamhet blir olonsam, byter bransch hellre iin utfor arbete, som inte
tir ekonomiskt lonsamt. Konsten anses diiremot kriiva en annorlunda in-
stiillning. En person, som blir konstutdvare, kan egentligen inte vanta sig
att fA en ersdttning, som motsvarar hans arbetsinsats. Det ekonomiska
motivet dr inte primart i konstndrens arbete. Den konstntirliga verksam-
heten viirderas jiimfort med ovrig fdretagarverksamhet snarare som mAl
iin som medel.

Genom bAde kommissionens egna och tidigare undersokningar kan
man utvisa, att storsta delen av t.ex. forfattarna och bildkonstniirerna dr
inkapabla att forvtirva sin utkomst enbart genom konstniirsverksamheten.
Det tir verkligen inte frdga om, att konsten f6r dessa personer vore endast
n6got slags fritidshobby. De anser den vara sitt egentliga arbete, men
deras konst "sEiljer" inte tillriickligt bra, varfor de n6dgas ty sig antingen
till stipendier eller annat yrke.

lnbetalningen av foretagarpensionspremier forsvAras dessutom av, att
arbetsinkomsten dr s6 oregelbunden. Den tid, som g6r 6t till f6rfiirdigandet
av ett konstverk varierar beroende pA verkets beskaffenhet, men sdvitt
det inte ror sig om ett besttillningsarbete, kan konstndren under den tiden
just inte ha annan inkomst Zin stipendier. I synnerhet f6r bildkonstnttrerna
Ssamkar verkens forfiirdigande och insamlandet av en utsttillning avse-
viirda kostnader. Av denna orsak visar I synnerhet de yngre konstutovar-
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na forsiktighet vid fdretagarpensionsforsdkringens upptagande, och defi-
nierar oftast sin arbetsinkomst enligt miniminivAn i branschen.

Alldeles stirskilda och uttryckligen for denna yrkeskdr karakteristiska
problem fororsakas av, att konstniirerna erhAller en del av sina inkomster
i form av stipendier. Staten beviljar 6rligen konstniirsstipendier for ett, tre
och fem 6r. Under stipendietiden erh6ller konstndren manatligen ett be-
lopp, som motsvarar statens lonegrad A 20, skattefritt. stipendierna utgor
s6lunda en betydande andel av konstndrens totalinkomst. Stipendiet tir
dock ingen l6n, varfor den som beviljar stipendiet inte erlagger pensions-
forstikringspremie for dess del. lfall konstniiren f6r stipendietiden Iiimnar
sitt egentliga forvdrvsarbete och lever p6 stipendiet, uppkommer for honom
inte pension fdr denna tid fr6n n6gon ktilla.

Konstniiren kan givetvis sjtilv uppta FoPl-forstikring for den del det
iir fr6ga om stipendiet, men den undersokning, kommissionen l?it utf6ra,
visade att detta ofta inte gors. Orsaken dr naturligtvis den, att pensions-
fdrseikringspremierna skulle sluka en ansenlig del av stipendiet, i synner-
het d6 man tar beaktande, att stipendierna inte hojdes d6 foretagarpen-
sioneringen triidde i kraft. Dessutom b6r man beakta, att stipendierna dr
skattefri inkomst, medan skatt avdras frdn pensionsinkomsten. Av detta
foljer, att om man fdr stipendiets del onskar ut6ka pensionstryggheten i

samma forhdllande som for dvriga forvrirvsinkomsters del, borde pensions-
forsiikringspremie inbetalas for sA stor inkomst, att den efter innehdllning
av skatt skulle motsvara stipendiets belopp.

En tredje problemgrupp utgors slutligen av de konstntirer, for vilka till-
fiilliga arbetsforhdllanden dr kiinnetecknande. lfall arbetsforh6llandena blir
kortare iin en manad, faller de utanfor APL:s tilltimpningsomrade. Karens-
tiden g6r knappast att forkorta utan djuptg6ende iindringar i hela systemet.
Korta arbetsforh6llanden utgor problem for ndrvarande i synnerhet f6r
underh6llningsmusiker och free-lanceskddespelare.

Avltigsnande av ovan beskrivna missforhdllanden genom utvecklande
av arbetspensionslagstiftningen vore troligen mojligt, men i inget fall ltitt.
Kommissionen inltit sig inte pA ett sddant forsok, och den skulle tydligen
ha saknat forutsdttningar for det. I kommissionens sammansdttning hade
niimligen statsf6rvaltningens och konstndrsorganisationernas representa-
tion observerats kraftigast. Dairemot foreslog kommissionen for utredande
av de mojligheter, som ansluter sig till arbetspensioneringen, att en ny
arbetsgrupp skulle tillstittas, i vilken iiven arbetspensioneringens sak-
ktinnedom skulle vara representerad i tillrticklig m6n.

Kommissionens ovriga forslag gAr ut p6, att statens extra konstndrs-
pensioner skulle utvecklas s6, att de btittre iin forut skulle fylla sin upp-
gift s6som komplement till konstndrernas lagstadgade pensionsskydd.
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Antalet konstniirspensioner, som beviljas en gAng om 6ret, var l6nga
tider 12. Ar 1970 steg det till 18, och 6ren 1972 och 1973 beviljades var-
dera 6ret 25 pensioner. Kommissionen foresldr nu, att man redan Ar 1974
skulle bevilja 40 fulla konstnarspensioner, och att antalet successivt skulle
utokas med fem varje 6r s6 att 70 fulla konstntirspensioner skulle beviljas
Ar 1980.

For att detta system sA viil som mojligt skulle fylla sin uppgift, foreslAr
kommissionen dessutom, att det belopp, som 6rligen reserverats for
konstntirspensioner, skulle kunna delas ut antingen som fulla eller som
delpensioner. Den fulla pensionen skulle s6som fn. motsvara den fulla
tjiinstemannapensionen enligt statens l6negrad ,A 12 och delpensionen
skulle utgora htilften av detta belopp. I detta sammanhang tir det skiil att
komma i hdg, att konstniirspensionen i likhet med stipendiet iir skattefri
inkomst.

Den andra anmtirkningsviirda reform, som kommissionen inkommit med
forslag om, dr att familjepensioner skulle anslutas till statens konstndrs-
pensioner. For ndrvarande finns inga familjepensioner. Enligt kommissionens
forslag skulle familjepensionen kunna beviljas enligt normal praxis till
iinkan och de under 1B-5riga barnen till konstniir, som uppburit pension.

Statens konstndrspenslon skulle iiven iden form, som forsl6s av kom-
missionen, framfor allt vara ett erktinnande f6r en vtirdefull konstniirlig
insats, men vid beviljandet borde dven sociala synpunkter tagas i be-
aktande. PA grund av att konstntirskdren 6kats kraftigt har praktiken varit
sAdan redan ett antal er. lrulan har nodgats utfora gallring Sven mellan
synnerligen meriterade konstndrer.

Tvenne anmiirkningsviirda tilliiggsforslag har anforts i den reservation,
som anslutits till betankandet, och som undertecknats av kommissionens
konstndrsmedlemmar Raimo Heino, Lassi Nummi och Raimo Vikstrom.

Det forsta tilltiggsf6rslaget gAr ut p6, att staten borde 6ta sig att skdta
om konstntirernas pensionsskydd fdr den tid, de erh6ller stipendier. Det
m6 konstateras, att sedan kommissionen fdtt sitt bettinkande ftirdigt, har
Konstens centralkommission inkommit med forslag om reform av statens
konstfdrvaltning, varvid den antagit enahanda stAndpunkt och dessutom
anfort, att etminstone en del av konstndrsstipendierna skulle tindras till
konstniirsl6ner, varvid till dem utan vidare skulle ansluta sig rtitt till pension.

I ett forslag, som ingAr i den andra reservationen, fiists uppmtirksam-
heten vid, att statens konstniirspension beviljas numera forst, dd konst-
ndrens behov av pension faktiskt blivit aktuell. Undertecknarna har fore-
slagit, att forutom konstniirspensioner av nuvarande typ meriterade konst-
niirer skulle kunna beviljas rtitt till pension redan under deras aktiva tid.
En pension, som beviljats sdsom "preliminiir" skulle triida i kraft nar konst-
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naren uppn6r pensions6ldern eller blir arbetsofdrmdgen. Efter hans dod
skulle familjepension beviljas At hans anhoriga. Enligt forslaget skulle
dessa "preliminiira" riittigheter till pension per 6r beviljas ett i lagen ndmnt
minimiantal, t.ex. 12-20 st. Till en b6rjan skulle de inte medfora n6gra
kostnader for staten, och senare skulle de minska behovet av omedelbart
beviljade pensioner av nuvarande typ.

D6 man forsdker viiga fdrslagen i s6vdl det egentliga bettinkandet som
i reservationerna m6ste man 6ter komma i hdg, att konstndrernas stiillning
i samhtillet dr egenartad. De utfor arbete, som i flera fall inte f6rm6r ge
dem en tillrticklig utkomst. Trots allt anser sig samhtillet vara i storre be-
hov av konst, dn vad efterfrdgan forutsiitter. Av denna anledning har en
varierande stddflora blommat upp, som strdcker sig till sdviil den privata
som till den offentliga sektorn (stipendier, priser, statspensioner etc.).
Detta tir ett resultat av en I6ng och delvis okoordinerad utveckling, i vilken
ndgot slags ordning under senare 5r bragts av statens aktiva, centralise-
rade konstpolitik. Ur denna synvinkel sett vore en av staten given garanti
for konstniirernas pensionstrygghet inte endast en stirskild rdtt, som skulle
tilldelas en yrkeskdr, utan den skulle utgora en konsekvent fortsiittning
till de Stgarder, genom vilka samhtillet fdrsiiker upprtitthdlla ett tillrtickligt
utbud av konst.

Nya cirkuldr

Nr 15 2. 10. 1973
AngAende
Ansvarsfdrdelningskoefficienterna f6r Ar
1972
Overvakningen av pensionstagare
Begeringens proposition med f6rslag om
iindring av lagen om barnbidrag och av
vissa andra lagar, som ansluter sig till re-
formen av systemet f6r utjtimning av fa-
m iljekostnaderna
Regeringens proposition med fdrslag till
lagstiftning angAende avtradelsepension
Arbetskraftsmyndighets intyg f6r arbets-
loshetspension
Ldneindextal fdr Ar 1974
De i arbetspensionslagarna stadgade mark-
beloppen motsvarande indextalet ftr et 1974
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ESKO PROKKOLA

Kreditforsdkringen
och dess premier

Pensionsskyddscentralen - arbetspensioneringens centralanstalt - be-
driver ocks6 sjtilv forsiikringsverksamhet, dock inte genom att bevilja pen-
sionsforstikringar, vilket ankommer pA pensionsanstalterna. Diiremot be-
driver PSC skadeforstikringsverksamhet genom att bevilja kreditfdrstik-
ringar. I det foljande iir det meningen att beratta, varf6r man anslutit detta
bihang till arbetspensioneringen, och att i korthet ber6ra fr6gor i anslut-
ning till valet av kreditforsiikringens premiegrund.

I samband med pensionsforstikringsverksamheten uppstfir i allmtinhet
sparkapital, som placeras tillbaka i produktionen i form av l6n. Dessa iir
antingen l6n, om vilka ansoks pA normalt stitt hos pensionsanstalterna,
eller ock l6n, som uppst6r d6 en del av arbetsgivares pensionsforstikrings-
premie kvitteras mot en skuldsedel. Ett forfarande, som avviker frAn detta
till?impas i de fall, dtir arbetsgivaren grundat en pensionsstiftelse och
genom den anordnar pensionsskyddet. Diirvid overfor ntimligen arbets-
givaren, i stallet fdr att betala fors?ikringspremier, i samband med sitt bok-
slut medel till pensionsstiftelsen. En 6vre griins for en dylik overforing ut-
gors av stiftelsens pensionsansvar. Arbetsgivaren kan stA i skuld till sin
pensionsstiftelse pA samma sdtt som till ett pensionsfdrsiikringsbolag, men

om stiftelsens tillgAngar och arbetsgivarens skuld till stiftelsen inte tiicker
hela pensionsansvaret, har stiftelsen ansvarsbrist. I samtliga dessa fall
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- det mA sedan vara frAga om skuld eller avsvarsbrist - iir de tillgdngar,
som i framtiden behovs f6r utbetalning av pensioner, i arbetsgivarens bruk
och i produktionens tjtinst. Med deras hjtilp skapas bl.a. nya arbetsplatser.
I lagen upprtiknas, vilka stikerheter pensionsanstalterna kan acceptera vid
sin lAngivning. Stiftelses ansvarsbrist utgor dock ej arbetsgivares skuld,
stiftelse har t.ex. inte ifall av konkurs mOjlighet att utfA sina fordringar
frdn konkursboet. lnnan arbetspensioneringen trdidde i kraft var det riitt
vanligt, att stiftelsens ansvarsbrist medforde en stinkning av de intjdnade
pensionerna, om man nodgades upphiiva stiftelsen till f6ljd av arbets-
givarens konkurs.

D6 arbetspensioneringen upprattades, innefattades i den en mojlighet
att anordna pensionsskyddet i pensionsstiftelse. Nu forordnade man dock,
att arbetsgivaren var skyldig att for sina arbetstagare bekosta det i lagen
ndmnda minimipensionsskyddet. For att denna forpliktelse skulle uppfyllas
for pensionsstiftelsernas vidkommande tog man i bruk kreditforstikringen,
med hjiilp varav Pensionsskyddscentralen fick den bevakningsriitt for an-
svarsbristens del, som stiftelserna saknade. Av denna orsak stadgades,
att kreditforsiikringen var obligatorisk fOr pensionsstiftelserna, och dven
for pensionskassorna, och tillika stadgades, att kreditforsiikringen duger
iiven som siikerhet for l6n, som beviljats av fdrstikringsbolagen. For pen-
sionsstiftelsernas och -kassornas del blev kreditforstikringen obligatorisk
f6r hela pensionsansvarets del - allts6 tiven f6r den del av ansvaret, som
har tiickning i form av realegendom. I praktiken innebiir detta, att Pen-
sionsskyddscentralen dlades att overvaka stiftelsernas och kassornas pla-
ceri ngar.

Pensionsskyddscentralens kreditfdrstikring har sAlunda till uppgift att
stikra pensionsskyddet enligt arbetspensioneringen i de fall, dtir det inte
tdickts i tillriicklig m6n genom fondering eller dirr tillriickliga stikerheter
inte finns over att tillg6ngarna placerats pa ett betryggande satt. Denna
lanke har sgs. ordagrant citerats fr6n den av kreditforsiikringsarbets-
0ruppen 61 1962 uppgjorda promemoria, i vilken anfdrdes, att PSC skulle
skota den kreditforstikring, som fdrutsattes i APL. Ltitt forenk!at kunde
nran sdga, att sAdana arbetsgivare, som upptagit kreditforsrikring, svarar
gemensamt for, att konkurser av enskilda arbetsgivare inte kan iiventyra
r"rtbetalningen av framtida pensioner. Med hjtilp av de kreditforsdkrings-
premier, arbetsgivarna erliigger, kan PSC i sttillet fdr den i konkurs 16-
kade arbetsgivaren erliigga den del av l6net eller ansvarsbristen, som ej
kan bevakas i konkursen, samt den del av pensionsstiftelsens eller -kas-
sans med realegendom ttickta pensionsansvar, som vid upphtivandet av
stiftelsen eller kassan skulle gA forlorad p6 grund av realiseringsf6rlust.

Hur borde man dA faststiilla forstikringspremiens storlek i ett dylikt
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kreditforsiikringssystem? I allmtinhet tilltimpas vid kreditforsdkring dven-
som i bankverksamhet jamnstora avgifter; premiens eller avgiftens storlek
beror endast av storleken pA det l6n, som skall garanteras, men inte av
l6ntagarens likviditet. I den kommitt6, som forberedde arbetspensione-
ringen, torde man ocksd ha utgAtt ifr6n jiimnstora premier. Slutresultatet
blev dock en premie, som dr graderad enligt 16ntagarens llkviditet. Vad
var det som foranledde denna iindring?

Om man hos en bank soker garanti f6r ett lAn, €rr det inte utan vidare
klart att man fAr den. Bankerna sttiller str?inga fordringar pA sina garanti-
kunders likviditet. Dessutom tir det normalt, att bankerna krdver siiker-
heter innan de kan bevilja garantier. Vld riskurvalet har vdra stora afftirs-
banker mojlighet att utnyttja sakkunskapen i sitt omfattande ndt av filialer.
Enligt lagen iir ddremot PSC skyldig att bevilja och att uppriitth6lla kredit-
f6rstikring, och endast i sA fall, att kreditf6rsdkringsansvaret overstiger
en viss griins kan motstikerhet erfordras. lfall premien i en kreditforstik-
ring, som inte har mojlighet till riskurval vore jdmnstor, skulle den ut-
nyttjas mest av svaga, t.o.m. konkursfdihiga foretag. Dd skulle man vara
tvungen att hoja premien, vilket 6ter skulle avskrdcka btittre foretag. Vid
upprepningar skulle denna utveckling leda till kreditforstikringsverksam-
hetens fortvining. F6r att PSC:s kreditforstikring skulle kunna bedrivas
framgAngsrikt iir det sAlunda n6dviindigt att premiens storlek dr beroende
av f6retagets solvens och likviditet. Men var fA tillrtickligt goda kriterier
for beddmning av dessa egenskaper, i all synnerhet d6 PSC inte har ndgot
sakkunnigt nditverk utanfdr Helsingfors? Tydligen bor premien basera sig
t.ex. pa sfldana uppgifter, som rAtt enkelt kan f6s ur balanserna, vilka inte
i alltfor hdg grad skulle storas av konjunkturerna. Premiegrunden borde
dven vara tillriickligt enkel, och den borde liimpa sig pd de flesta fallen
for att inte utrakningen av premierna skulle bli alltfor betungande. Man
vdntade sig ju, att fallen skulle bli talrika.

Med dessa krav som utgangspunkt valde man slutligen att som krite-
rium for foretagets Iikviditet ta f6rh6llandet mellan foretagets nettoviirde
och dess skulder. Skulderna framgdr av balanserna och nettovtirdet ut-
reds p6 basen av beskattningsuppgifterna. Som nettoviirde for t.ex. ett
aktiebolag anv6nds aktiestockens beskattningsviirde. Kreditforsiikrings-
premien tir sedan desto hogre, ju samre fdrhAllandet iir.

Tillsvidare har denna premiegrund fungerat rtitt si bra. Det tir skiil att
konstatera, att man vid bertikningen av aktiernas beskattningsvtirde tar i

beaktande iiven f6retagets produktivitet. Grunden iir dock nAgot schema-
tisk. Flexibilitet Astadkoms genom att forutom grundtariffen anviinda sig
av specialtariffer. For vissa stirskilt riskbetonade branscher har man fast-
sttillt hojda tariffer. For nAgra branscher har nedsatta tariffer faststiillts,
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och dessutom upptas alla s6dana fall, dtir premien Overstiger en viss, pA
forhand faststtilld grtins, till ndrmare betraktelse och alltsA special-
tariffering.

Redan den omstiindigheten, att specialtariffer anv6nds, ger anledning
till att utreda, hur kreditforsiikringens premiegrund kunde utvecklas. En
brist kan likasA anses vara, att de beskattningsuppgifter, som ligger till
grund fdr nettoviirdet, alltid iir n6got fo16ldrade. Foretagsekonomin har ut-
vecklats iiven under den tid, PSC har funnits till. Kunde man kanske frAn
det hdllet fd kriterier, som beskriver foretagens beniigenhet till konkurs?
I detta sammanhang kan man hdnvisa till analyseringen av fdretagets lon-
samhet med hjiilp av kassaflodesanalyser, vilket utvecklats av professor
Eero Artto, samt till licentiat Aatto Prihtis undersokning av konkurshot och
dess uppfoljning med hjiilp av balanser.

Kreditforstikringens premiegrund torde knappast kunna utvecklas till en
fullstiindig foretagsundersokning. PSC har for ndrvarande drygt 2 000
kreditforsiikringskunder, for vilka redovisningsperioden iindras samtidigt.
En premiegrund, som skulle vara mycket mera komplicerad iin den nu-
varande, skulle diirfor medfora avsevdrt storre kostnader. A andra sidan
skulle foretagsundersokningen kunna leda till 6kat overviigande vid be-
riikningen av premierna. Det kan inte anses vara onskvtirt i detta slag av
forsiikringsverksamhet - det iir ju ofta fr6ga om rtitt betydande ekono-
miska viirden, till och med om ett helt foretags existens. Man bor ocks6
komma i hAg, att Pensionsskyddscentralen sisom kreditforstikringsgivare
inte verkar ensam och oberoende av sin omgivning. Vid valet av premie-
grund bor denna viixelverkan tas i beaktande. Det ?ir ktint, att betydelsen
av en Iikviditetssiffra okar, om den anvdnds allmiint. Till exempel i USA
har ett fdretag, diir fdrhAllandet mellan eget och friimmande kapital dir
under 1/2, slnnerligen dAliga verksamhetschanser, emedan kreditgivarna
anser denna siffra utgora en griins f6r foretagets likviditet. Allmtint taget
kan man alltsd siiga, att kreditforstikringens premiegrund bor vara tillriick-
ligt allmiin och enkel. Premiekalkylen bor kunna framstiillas i en ostridig
form for kunderna. lfall kreditforsiikringens spelregler inte iir tillrtickligt
bestdende och entydiga, kan det uppstd en situation, som pdminner om
drottningens krocket i Alice i underlandet: "Jag tycker de spelar alldeles
tokigt, sade Alice med klagande stdmma, och de griilar sA att man inte
kan hora sin egen rost, och de har inga regler alls. Eller om de har, sA
foljer de inte dem. Du kan inte fdrestiilla dig hur konstigt det dir, ntir alla
bollar, portar och racketar tir levande varelser. Till exempel en port, genom
vilken du borde styra din boll med fdljande slag, promenerar plotsligt p6
andra sidan banan, och just ntir du skall skuffa en igelkott p6 drottningen,
f6r hon syn pA igelkotten och springer sin kos!"
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PENTTI KOIVISTOINEN

Arbetspen s ionstagare ns
besvdrskanaler
Matti hade f6rt ett varierande arbetsliv. Som ung hade han gAtt tlll s.ioss
och hade under 6rens lopp hunnit segla pd alla oceaner. Sedan Atervtinde
han till hemlandet och verkade ett par Ar som fiirjkarl i Mellersta Finland,
varvid han stod i anstiillningsforhdllande till staten. Diirefter blev han kom-
munalanstdlld g6rdskarl-vaktmiistare, vidare gArdskarl hos tv6 olika en-
skilda arbetsgivare varefter han blev kyrkvaktmtistare i en liten forsamling
i Nordkarelen. Diir blev han arbetsoformogen i en 6lder av 48 6r och an-
sokte bl.a. om arbetspension. Dd detta skedde i borjan av detta 6r, och
Matti inte ens avsdg att ansdka om pension enligt de gamla penslons-
stadgandena pA den offentliga sektorn, behovde han fylla i endast en
pensionsansdkningsblankett, diir han kunde uppge alla sina ovanndmnda
arbeten. Sin ansokan ltimnade han till kyrkostyrelsen, som sedan delade
den f6r handliiggning dven inom de ovriga pensionssystemen.

Matti hade haft ansttillningsforh6llanden, som underlydde fem olika
pensionssystem. Dessa fem system iir:
1) PSC-systemet (APL:s, KAPL:s, FoPL:s och LFdPL:s verksttillighets-

system)
2) statens pensionssystem
3) det kommunala pensionssystemet
4) sjomanspensioneringen
5) evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem.

Principen ar, att varje pensionssystem for sin del ger ett siirskilt beslut
i Mattis pensionshrende. Foljaktligen kom Matti att i sinom tid f6 fem olika
pensionsbeslut. For PSC-systemets del gavs beslutet av den sista pen-
sionsanstalt, som avses i 12 0 forordningen om pension for arbetstagare.
Dessutom gavs beslut av 2) statskontoret, 3) Kommunala pensionsanstalten,
4) Sjomanspensionskassan och 5) Kyrkans centralfond.

Matti var inte n6jd med besluten utan ansAg, att han borde ha f6tt en
storre pension. Han baserade sitt krav med, att han hade en stor forsdrj-
ningsplikt. D6 samtliga pensionsbeslut var f6rsedda med en besvdrsan-
visning, diir det talas om, vad den som inte tir nojd med beslutet bor gora
fdr att bevaka sin ratt, besvdrade Matti sig med anledning av samtliga be-
slut hos vederbOrande besviirsinstanser. lfall Matti tankt sig anfora be-
sviir betrtiffande alla beslut s6 l6ngt det 96r genom egentliga medel for
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iindringssokande, skulle hans besv6rskanaler se ut sA hZir:

PSC:s pensionsnamnd

Sjdmans-
pensions-

kassan

Besvtirskanalerna i vart och ett av de fem pensionssystemen awiker
sAlunda frAn varandra. Skissen torde dock pAkalla en forklaring fdr
statens pensionssystems del. Eniir besvdren ang6ende beslut i statens
pensionsdrenden tenderar att anhopa sig i HFD, tindrades systemet fdr
iindringssdkande iden statliga pensioneringen frAn den 1.7.1971 sd, att
iindring av statskontorets pensionsbeslut inte kan sokas genom besvtir
innan ett rtittelsekrav anforts till statskontoret. Besv?ir kan anfdras fdrst
pA grund av beslut, som givits med anledning av ett dylikt riittelsekrav.

Ratt till iindringsstikande
Arbetspensionstagarens friimsta medel att soka tindring dr i samtliga
niimnda pensionssystem att anf6ra besviir. Pensionssokanden eller pen-
sionstagaren samt hans lagliga representanter har alltid riitt att besviira
sig. "Motpartens" rtitt till tindringss6kande har dtiremot anordnats pA olika
stitt i olika pensionssystem. I PSC-systemet kan pensionsanstalt anfora
besviir betriiffande pensionsndmndens beslut. lnom sjdmanspensioneringen
har forutom pensionssokanden eller pensionstagaren ocksA en sAdan med-
Iem i Sjomanspensionskassans styrelse, som inte omfattat beslutet, riitt
att anfdra sina besvdr.

I den statliga och kommunala pensioneringen finns ett system f6r tind-
ringssokande, som 5r av intresse aven i Mattis fall. Andring av pensions-
anstaltens beslut och i den kommunala pensioneringen dven av pensions-
ndmndens beslut kan sokas dven av ett sdirskilt i pensionsanstalten verk-
samt pensionsombud, som kan yrka p6 iindring iiven i en riktning, som dr
formdnlig for pensionssokanden eller -tagaren. I praktiken har pensions-
ombuden utovat sin r?itt till tindringssokande endast i fr6gor av principiell
betydelse.

lfall besvtirstiden redan hunnit gA ut, har beslutet vunnit laga kraft. Att
?indra eller avfora ett s6dant beslut eir mojligt genom sk. extra 6tgdrder
for iindringss6kande, rattelse av beslutet och 6terbrytande.

Fo rs tikrings d omsto len

APL-KAPL-FdPL.
LFoPL-pensions-

anstalterna
central-

fond

Hdgsta f6rvaltningsdomstolen

Kommunala
pensions ntimnden

Stats-
kontoret

Kommu
pensions-
anstalten

Biittelsekrav
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Om riittelse ansoks hos den pensionsanstalt, som givit beslutet. Denna
har mojlighet att dven pd eget initiativ iindra beslutet. Forutsiittning for en
dylik rtittelse tir dock, att det iir fr6ga om beviljande av en forv?lgrad for-
m6n, eller om 6kning av beviljad form6n, dvs. om iindring av beslut p6 ett
satt, som tir formdnligt for beslutstagaren.

Om Aterbrytande av beslut ansoks alltid hos pensionssystemets h6gsta
besvtirsinstans. Aterbrytande forutstitter i allmiinhet, att beslutet har grun-
dat sig pd bristftillig eller felaktig utredning, eller att det tydligt inte varit
lagenligt. SAvtil pensionsanstalten som pensionssokanden eller -tagaren
kan ansoka om Aterbrytande.

Motstridiga avg6randen i besviirsinstanserna

Den sk. principen om senaste pensionsanstalt garanterar inom PSC-sys-
temet, att motstridiga beslut i samma pensionstirende inte kan uppstA. Diir-
emot foreligger m6jligheter till motstridiga avgoranden mellan de olika
pensionssystemen p6 grund av, att alla pensionssystem inte har ndgon
gemensam hogsta besvdrsinstans. Motstridiga avgoranden mellan olika
pensionssystem kan fdrekomma i invalidpensionsavgoranden pA sA stitt,
att Matti i det ena systemet anses vara arbetsoformogen, i det andra inte.
Aven avgorandena betrZiffande lagarnas tilliimpningsomrAden och tolk-
ningen av s6dana stadganden, som 5r gemensamma i de olika lagarna,
kan awika fr6n varandra.

Ett problem med tilltimpningsomrAdet skulle det vara fr6ga om t.ex. i

s6 fall, att statskontoret och Hdgsta forvaltningsdomstolen skulle anse, att
Matti var verksam som egen foretagare dA han arbetade som ftirjkarl, och
att PSC-systemet inklusive hdgsta besvdrsinstansen skulle anse, att Matti
diirvid st6tt i anstiillningsf6rhAllande till staten. I sd fall skulle foljden bli
en sAdan situation, som for ndrvarande verkar omojlig, att Matti, som i

princip skulle uppfylla f6rutstittningarna for tilliimpning av bAde lagen om
statens pensioner och lagen om pension f6r fdretagare, inte for detta ar-
bete skulle fd nAgon pension alls. Hans enda mojlighet skulle vara att for-
sdka formd n6gondera av de hdgsta besviirsinstanserna att ta tillbaka sitt
ord och dterbryta sitt tidigare beslut.

Vid tilltimpningen av de gemensamma stadgandena kan pensionssys-
temens motsatta stdndpunkter framgA t.ex. i olika tolkning av de komplice-
rade samordningsstadgandena eller vid tilltimpningen av de stadganden,
enligt vilka avg6rs, huruvida vid utrtikningen av pensionens belopp den
s.k. framtida tjtinstgoringstiden eller den motsvarande forviirvsinkomsten
tas i beaktande.

Efter dessa "skriickbilder" dr det dock skiil att konstatera, att talet om
motstridiga beslut huvudsakligen dr teori, ty i praktiken har samarbetet
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mellan de olika pensionssystemen lopt val, och motstridiga beslut tir syn-
nerligen s6llsynta.

Siffror angAende besvdrsdrenden I)

Vid jtimfdrelse av antalet pensionsbeslut under Ar 1972 med antalet besvEir,
som gjorts anhiingiga i den forsta besvdrsinstansen under samma tid, har
man forsokt utreda, hur stor del av pensionsanstalternas beslut som blir
underkastade besvdr. Utredningen visade, att besvdrsprocenten i samtliga
pensionssystem understiger fyra, och att den i sjomanspensionssystemet
endast ar 0,7 procent. Besvdrsprocenten kan s6lunda anses vara rtitt 169.

Vid uppskattning av, i hur hog grad iindringssokande lett till en ?indring
ur Overklagarens synpunkt bor uppmiirksamhet fiistas forutom vid de be-
slut, som tindrats, tiven vid de avgoranden, ddir tirendet dterforvisats till
pensionsanstalten. Aterforvisande kommer i frilga bl.a. d6 pensionsanstalten
inte provat tirendet till alla delar, eller d6 den avgjort det pd basen av brist-
f.illig utredning. Granskar man d6 besluten i forsta besviirsinstansen, dr
an':lelen iindrade och dterforvisade iirenden 30-35 procent av alla hand-
laqda.

Av de 304 fall ur PSC-systemet, som avgjorts i F6rsiikringsdomstolen,
blev 132 Eindrade eller 6terf6rvisade, i 179 fall blev besviiren eller ansokan
om 6terbrytande forkastade, och i 7 fall kimnades iirendet oprdvat eller
forfoll. Betrtiffande de tirenden, HFD handlagt, var motsvarande siffror 222,
69, 138 och 0. De rtitt hoga antalen f6r tindrade och dterfdrvisade iirenden
beror troligen 6tminstone f6r Forstikringsdomstolens vidkommande av, att
bland de anhiingiggjorda iirendena finns rtitt m6nga sAdana, dtir pensions-
anstalten besvdrat sig over pensionsndmndens beslut eller ansokt om 6ter-
brytande av sitt eget beslut.

Den genomsnittliga handldig g ningstiden fdr besvtirstirenden varierar fr6n
ti'e till 6tta mdnader. I undantagsfall kan denna tid dock overskridas avse-
vtirt. Skillnaderna mellan de olika besvdrsinstanserna iir dven de stora.

Framtidsutsikter
Att pensionssystemen har olika besvdrsinstanser medfor vissa oliigenheter
har man redan en liingre tid varit medveten om Atminstone bland pensions-
experterna. Andringar i besvtirskanalerna planeras som biist dtminstone i

den s.k. pensionssystemkommitt6en. Planerna syftar fn. till att bl.a. upp-
r?itta tvA besvdrsinstanser i alla pensionssystem, att gora Forsiikringsdom-
stolen till enda hdgsta besvdrsinstans och till att utveckla systemet med
pensionsombud.

1) Jag har tyvdrr inte haft tillgeng till uppgifter ang6ende ev.-luth. kyrkans pensionssystem.

23



SYNNOVE HESSO

Ansvarsfdrdelningen av de pensioner
hr 1972, som pensionsanstalterna
gemensamt skall bekosta
(APL 12 $ I momentet 4 punkten)

Ar 1972 uppgick de av APL-, KAPL-, FOPL- och LFoPl-pensionsanstalter-
na utbetalda pensionerna till inalles 598,2 milj. mk. Av dessa var sAdana,
som pensionsanstalterna skall bekosta gemensamt 347,4 mili. mk, d.v.s.
58,1 o/o av de utbetalda pensionerna. De senare fordelade sig pd fdljande
sdtt:

- APl-alderspensioner 182,3 milj. mk
-- av APL-KAPL-|nvalidpenslonerna 74,7 mili. mk, vilket utgor 33,3 o/o au

de utbetalda APL-KAPL-invalidpensionerna

- APl-KAPl-arbetsloshetspensioner 0,6 milj. mk

- av APL-KAPL-familjepensionerna 43,4 mili. mk, vilket utgor 72,9 o/o a,
de utbetalda APL-KAPL-familjepensionerna

- av pensioner enligt registrerat APL-tilliiggspensionsskydd 7,1 milj. mk,
vilket utgor 38,0 % av de utbetalda tilliiggspensionerna enligt APL

- FoPl-pensioner 39,4 milj. mk.
I samband med ansvarsfordelningen utreddes dven de pensioner, som

hade utbetalats av en pensionsanstalt, men som skulle bekostas av viss
annan pensionsanstalt. Dylika i samband med ansvarsfdrdelningen utredda
pensioner uppbars frAn 28 pensionsanstalter for cirka 12700 falls del till
ett belopp av 8,2 milj. mk, vilket markbelopp erlades till 76 pensionsan-
stalter.

Pensionsanstalternas deltagande i kostnaderna ftir pensioner,
som skall bekostas gemensamt

For ovan ndmnda pensioner, som skall bekostas gemensamt, uppbars fr6n
APL-pensionsanstalterna 309,5 milj. mk, frdn KAPL-pensionsanstalterna
22,0 milj. mk och frAn F6Pl-pensionsanstalterna 42,7 mili' mk'

Arbetsl6shetskassornas centralkassa erlade till Pensionsskydds-
centralen for bekostande av de arbetsl6shetstilltigg, som ing6r i arbets-
pensionerna 11,5 milj. mk, av vilket belopp 0,8% gick 6t for ttickande av
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Pensionsskyddscentralens kostnader. Av 6terstoden gottgjordes 24 o/o till
APL- och 76 o/o dl KAPl-anstalterna.

Frirskottsftirdelningen
Vid forskottsutredningen av pensionsansvaret var de pensionsanstalter
med, vilkas tillgodohavande eller avgift i ansvarsfordelningen for f6re-
g6ende 6r var 6ver 100000 mark. Fdrskottsfdrdelningen forrtittades tv|
gdnger, den ena i april, den andra i augusti. 54 pensionsanstalter ber6rdes.
Av dessa erlade 25 forskott till Pensionsskyddscentralen, vid vardera for-
delningen sammanlagt 15,4 milj. mk, och Pensionsskyddscentralen erlade
6 sin sida fdrskott iapril '15,5 milj. mk och iaugusti r18,2 milj. mk till 29
pensionsanstalter. Dessutom erlades i juli till arbetspensionskassorna
8,7 milj. mk, vilket var deras andel av den premie, Arbetsloshetskassornas
centralkassa erlagt.

Den slutliga utredningen avansvarsfrirdelningen
De koefficienter, som bestdmmer ansvarsf6rdelningen av lg72 ars pen-
sioner, faststiilldes forst i september 1g73. Diirvid kunde de bestiimmas
p6 grund av tillforlitliga uppgifter om utbetalda pensioner och premiein-
komst. Det overskott, som stannade hos Pensionsskyddscentralen frdn
denna ansvarsfordelning blev ntirmast pA grund av avrundningen av an-
svarsfordelningskoefficienterna endast 0,2 milj. mk. Overskottet fr6n fore-
gdende ansvarsfordelning, vilket tagits i beaktande vid denna, var j2,1
milj. mk, vilket belopp i samband med denna ansvarsfordelning 6terstEilldes
till pensionsanstalterna. ovan ntimnda nya overskott tas i beaktande vid
fdljande ansvarsfordelning.

I den slutliga ansvarsfdrdelning, Pensionsskyddscentralen forr?jttat, var
gottgorelsen fdr 68 pensionsanstalters del storre tin avgiften. Skillnaden
var sammanlagt 56,8 milj. mk. D6 htirifr6n avdrogs fdrskottsfordelningens
andel, blev det slutliga tillgodohavandet 22,g milj. mk. Gottgorelsen var
mindre iin avgiften for 86 pensionsanstalters vidkommande. De erltigger
till ansvarsfordelningen inalles 41,3 milj. mk, varav 10,4 milj. mk isam-
band med utredningen av den slutliga ansvarsfordelningen.

I tabellen t har ansvarsfordelningen for 1g72 anflrts per typ av pen-
sionsanstalt.

De i tabellen uppgivna premieinkomsterna motsvarar till alla delar inte
beloppet av de tillgAngar, som faktiskt overfdrts till pensionsanstalterna.
Skillnaden beror bl.a. av de overfdringar fr6n tidigare pensionsanord-
ningars tillgangar, som gjorts till det lagstadgade pensionsskyddet, av
att hdr angivna premieinkomster baserar sig pd de slutliga premierna och
av, att som grund f6r fordelningen anvdnds en teoretisk premieinkomst,
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Tabell I

*) inklusive andel av den f6rs?ikringspremie, arbetsl6shetskassornas centralkassa erlagt.

Tabell 2

Totalt

154
1 098.4

888.8

169.8
598.2
347.3

43.8
16.2
18.6

31 .B
'16.1

15.7

22.9
'10.4

197 1 1972

LPAF6rsdkrings-
bolag

Pensions-
kassor

Pensions-
stiftelser

Arbetspens.-
kassorna

11.6
5.4
6.2

4.0
2.0
2.0

128
173.9
173.9

87.5
61 .5

64
3.8

18.9-)
4.6
5.3

1

1

4
0

112.2
32.6

4
141 .1

.2

.U

.2

2
1

1

1

4.0

40.6
2.1

0.8
0.4
0.4

13
72.5
72.5

5.3
29.0
20.7

2.0
'1.0

1.0

0.7
1.3

8
710.9
642.4

164.5
328.9
230.4

10.3
4.8
5.5

25.8
13.1
12.7

7.7
5.2

Antal
APL-KAPL-totalpremieinkomst milj. mk
Premieinkomst enl. APl-grundskyddet milj. mk
Fond, som ligger till grund for F6Pl-ansvars-

f6rdelningen, milj. mk
Utbetalda pensioner, milj. mk
Utbetalda pensioner, som skall utjamnas, milj. mk
Tillgodohavanden fr6n forskottsfdrdelningen

(inklusive rtinta)
f6rsta tillgodohavandet milj. mk
andra tillgodohavandet milj. mk

lnbetalningar till f6rskottsf6rdelningen
(inklusive rtinta)
f6rsta inbetalningen milj. mk
andra inbetalningen milj, mk

Slutliga tillgodohavanden frAn f6rdelningen
milj. mk

Slutliga inbetalningar till fordelningen milj. mk

1 962 'l 963 1 964 1 965 1 966 '1967 1 968 1 969 1 970

Pensionsanstalter, som deltar
i f0rdelningen, st.

Arbetspensionsprestationer milj. mk
APl-Alderspensioner, som skall

utjamnas milj. mk
Ovriga pensioner, som skall

utjamnas milj. mk
Total premieinkomst, som ligger

till grund f6r utjiimningen
milj. mk

32
0.03

0.01

86.35

77
2.96

0.93

0.04

241 .02

185
12.68

4.52

0.51

s97.54

183
29.14

10.22

4.38

oia 11

177
54.70

18.85

6.38

434.53

111
86.29

30.87

10.38

462.65

163
139.57

41 .14

20.36

515.40

'161

209.59

74.75

38.81

573.11

164
286.54

159
406.59

101 .82

58.52

134.62

99.71

720.53 978.64

154
598.1 I
1an 1C

'l 65.13

1268.14



som motsvarar den genomsnittliga premien enligt APL. Lantbruksf6retagar-
nas pensionsanstalt deltar i ansvarsf6rdelningen endast till den del, den
utbetalat andra pensioner tin s6dana, som grundar sig pA LF6PL under-
lydande foretagarverksamhet, eller Ovriga pensionsanstalter utbetalat pen-
sioner, som skall bekostas av LPA.

Om frirdelningssystemets utveckling
I tabellen 2 finns n6gra siffror, som belyser fordelningssystemets utveckling.

De pensioner, som skall bekostas gemensamt, har 6rligen uppgAtt till
niirmare htilften av alla pensioner. F6rra 6ret hade deras relativa andel
stigit fr6n 57,6o/o till 58,1 %.

Arbetspensionsinformation till svenska myndigheter
Den nordiska trygghetskonventionen innebiir bl.a., att nordiska medborgare,
som flyttar fr6n det ena nordiska landet till det andra bevarar rtitten till
den pensionstrygghet, de intjtinat i det f6rra landet. I praktiken ?ir det inte
alltfor enkelt att informera om dessa f6rm6ner over grdnserna. Redan ut-
redningen av, vilka fdrmaner som utg6r fran respektive ltinder, har visat
sig medfora tolkningssv6righeter.

For underltittande av det praktiska arbetet med pensionsfall inbjod
Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten gemensamt ett antal
tjtinstemtin fr6n de svenska invandrarbyrderna samt fr6n centralanstalter
i socialbranschen och frdn vissa organisationer med anknytning till sverige-
finliindarna till ett mote den 19.-21. 11. vid motet behandlades olika
problem i anslutning till pensionsrdtten for de finltindska invandrarna i

sverige, bdde s6dana, som stannar ddr som sddana som flyttar tillbaka.
De svenska myndigheter, som har att gora med invandrarna i fdrsta och
sista hand, fick anvisningar om, hur de skulle flrfara d6 invandrarna be-
h6ver hjrilp med sina pensionsfr6gor.

Vid motet jtimfdrdes pensionslagstiftningen i Finland och i sverige, och
{orfarandet vid ansokan om pension repeterades. vidare hade man en
brevlAda med fr6gor, som de svenska gdsterna instint p6 f6rhand.

lnalles deltog i arbetsmotet femtiofem myndigheter och tjiinstemtin frAn
Finland och sverige. PA basen av de erfarenheter, som vanns vid motet,
och sadana, som kommer att vinnas i framtiden kommer man s6 smAningom
att besluta, p6 vilket siitt informationen mellan ldnderna i framtiden kom-
mer att fdrmedlas.
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L6neindex
och markbelopp Ar 1974

Det ldneindextal, som avses i 9 0 fdrordningen om pension arbetstagare
och 9 0 forordningen om pension for arbetstagare i kortvarlga arbetsfor-
h6llanden tir 315 for Ar 1974. 1973 Ars loneindextal ar 274. I det fdljande
upprtiknas markbeloppen enligt arbetspensionslagarna och -forordningarna
justerade att overensstdmma med ldneindex for Ar 1974.

Lagrum, dEir markbeloPPet
tir stadgat
APL 1$lmomentet
KAPL 5$lmomentet
KAPL 7$lmomentet
KAPL 784 momentet
FoPL T0lmomentet
FOPL 1905momentet
LFOPL l03momentet
LFOPL S02momentet

LF6PL B04momentet
LF6PL 1001momentet
LF6PL 190lmomentet
LFOPF 17 A2 momentet
1 0 i beslutet ang6ende till?imP-
ning av F6PL 3 0 och LFOPL 4 0
FOPL 902momentet

Ursprungligt
markbelopp

90,o0
200,00
800,00
200,00

so 000,00
20 m0,00

s00,00
550,00
225,40
125,00
s0,00

2200,00
35,00

6 000,00
6 000,00
2 200,00

Markbelopp frAn
ing6ngen av Ar 1974

't99,65

630,00
2520,00

630,00
79 949,24
31 979,70

799,49
879,44
359,77
199,87
79,95

3 517 ,77
55,96

I593,91
I593,9'l
3 517 ,77

250,00
3 000,00

10 000,00
I000,00

399,7s
4 796,95

15 989,85
12791,88
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Prelimin6ra uppgifter om arbetspensionstagarna 30. 9. 1973
Enligt prelimindra meddelanden till Pensionsskyddscentralen uppgick de av APL-, F6PL-,
LFoPL- och KAPL-pensionsanstalterna beviljade, den 30.9.1973 giillande pensionerna till
det antal och de belopp i medeltal, som nedanstdende tabell utvisar.

ALDERSPENSIONER

Alla arbetspensionsan

AIla arbetspensronsanstalter 70 163 46 258

31 1

389
76

147
162 230

Dessutom erh6lls APL-tillaggspension av I 753 av de ovannamnda Alderspensionstagarna med
ett. medelbelopp av 595 mk/m6n och tilliiggspension enligt foretagarnas pensions'iag av 21
Slderspensionstagare och LF6PL-tillaggspension av 1 6ldeispensionitagare.

INVALIDPENSIONER

I invalidpensionerna ing6r 2 297 delpensioner.
Dessutom erholls APL-tillaggspension av 1 132 av invalidpensionstagarna med ett medelbelopp
av 454 mklmAn och tilltiggspension enligt f6retagarnas pensionslag iv 13 invalidpensionstagaie.

ALDERS., INVALID. OCH ARBETSLOSHETSPENSIONER

Pensionsanstalt

APL-pens ionsa nsta lter
Pens ionsf6rstikr. bo lag
Pensionskassor
Pe ns ionsstifte lser

Pensionstagare Pension i medeltal mk/mdn
Mdn I Kuinnot Totalt Mtin Kvinnor Totalt

294
297

21 062
1 775
7 341

24 702
3 514
4 882

45 764
5 289

12 223

409
494
487

196
198
221

APL-pensionsanstalter totalt
Fo PL-pen s i o nsansta lter
LFd PL-pens i onsa nsta lten
KA PL-pens ionsa nsta lter

30 178
4 135

't3 910
20 186

33 098
2 519

13951
2 866

63 276
6 654

27 861
23 0s2

Aac

420
99

155

200
JJ/

54
92

68 409 | s2434 120 843 282

Pensionsanstalt

APL-pensionsanstalter
Pens ionsforstikr.bolag
Pensionskassor
Pens ion sstifte lser

are Pension i medeltal mk/mAn.

I Kuinro,. Totalt Mtin Kvi nnor Totalt

17 270
1 344
5 175

21 092
1 B7B
3 139

38 362
a. tr)
8 314

414
483
471

189
214
246

290
326
386

23 789
4 246

14 225
27 903

26 109
1 987

14 252
3 910

49 898
6 233

28 477
31 813

430
380
129
202

198
254

57
100

308
339

93
189

APL-pensionsanstalter tota lt
F6PL-pens ionsanstalter
LFoPL-pensionsansta lten
KAPL-pen s io nsa nstalter

116 421 27s | 149 225

Pensionsanstalt
Pensions are

Mtin Kvinnor Totalt
APL-pens ionsanstalter

Pens io nsfdrsiikr.bo lag
Pensionskassor
Pens i onsstiftelser

38 384
3 120

12 517

46 027
5 399
I 039

84 411
851 I

20 556

Pension i medeltal mk/mdn
Miin Kvinnor Totalt

411
489
480

193
204
230

54 021
8 391

28 202
48 305

59 465
4 509

28 219
6 889

113486
12900
56 421
55 194

431
400
114
182

199
300

56
96

309
365

85
171

99 082 238 001 410 155 ,)a

29

MEin

292
308
382

APL-pensionsanstalter totalt
F6PL-pe ns i onsa nsta lter
LFo PL-pens io nsansta lten
KAPL-pensionsanstalter
Alla arbetspensionsanstalter 138919



Ovanniimnda medelbelopp omfattar inte familjepensioner enligt APL{illaggsf6rmAnerna. Dessa
p"*ion"i" antal var AgZ och medelbelopp 46O mk/mAn. Familjepension enligt tilliiggsf6r-
i"an"rnj erhAlls av 883 iinkor och 6'19 barn. Dessutom var antalet familjepensioner enligt
F6PL-tillaggsf6rm6nerna 2.

ABBETSLOSHETSPENSION ER

FAMILJEPENSIONER

ALDERS., INVALID., ARBETSLOSHETS- OCH FAMIUEPENSIONER

Pensionsanstalt Antalet
pensioner

Pensioner
i medeltal
mk/mAn.

APL-pensionsanstalter
Pensionsf6rsiikri n gsbolag
Pensionskassor
Pe n sionsstifte lser

APL-pensionsanstalter totalt
F6 PL-pens i o n sansta lte r
LFdPL-pensionsanstalten
KAPL-pensionsanstalter

97 737
I 617

24 904

289
306
365

132258
14 BB3
60 557
65 750

304
349

B4
164

Alla arbetspensionsanstalter 273 448 224

Pensionsanstalt
Antalet

pensioner
Pension

i medeltal
mk/mAn.

Pensionstagare
Ankor Barn Totalt

19 558
r 604
5 790

26 952
3 328
7 455

17 041
54 176

APL-pens io nsa nsta lter
Pens i onsforsdkri ngsbolag
Pensionskassor
Pe n s io nsstifte ls e r

1 3
1

4

326
098
348

268
290
aoa

12 309
971

4 087

7 249
633
7031

APL-pensionsanstalter totalt
F6PL-pensionsanstalter
LFdPL-pens ionsanstalten
KAPL-pensionsanstalter

18 772
1 983
4 136

10 556

212
244

68
123

17 367
1 849
3 768
991 1

I 585
1 479
3 687
7 130

letspensionsanstalter 35 447 203 32 895 2'1 881

Pensionsanstalt
Pensionstagare Pension i medeltal mk/mAn.

Mtin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt

APL-pensionsanstalter
Pens ionsf6rsiikr. bolag
Pensionskassor
Pe ns ionsst ifte ls er

52
1

1

233
7

1B

285
8

19

263
146
162

158
158
216

177
156
213

APL-pensionsanstalter totalt
Fo PL-pe ns i onsansta lte r
LF6 PL-pens i o nsansta lte n
KAPL-pensionsanstalter

g
10
67

216

2s8
3

l6
I r3

312
13
83

329

259
285
145
148

162
152
79
7B

179
255
132
124

Alla arbetspensionsanstalter 51t 390 737 168 134 150
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Uppgifter om arbetspensionsanstalternas ApL- och KApL-
verksamhet Ar 1972

I APL.KAPL.KRETSEN 31. 12, 1972 F6rsiikr.-
bolag

Pensions-
stiftelser

Pensions-
kassor

Arbets-
pens.kas. Totalt

1. Antalet pensionsanstalter
2. Antalet arbetsgivare
3. Antalet arbetstagare
4. L6nebelopp mmk/6r

289 331
124 391
1 15 168

286
33 3s6
16 130

71 3.0
650.4
62.6

20 521
7 890
I 941

125
2 565

70 108
26 537
35 126

263
B 182

62
219

86 855
40 820
34 042

197
11 796

287 887
1 39 087
110460

391
37 949

2 890,5
2 445.4

445.1

126
185

1 70 300
2 864

87 471
42587
31 228

39
11 083
2 534

136.9
136.9

4 871
1 862
2216

10
783

20 216
I 196
I 396

19
2 605

3
3

22 169
11163
7 230

17
3 759

89 056
46 718
30 048

39
12251

653.3
653.3

41 .3

13
2 544

82 400
1 087

6s.5
65.5

1 870
7U
883

I
202

6 125
2 495
3 019

1

610

28 023
14 508
10 624

11
2 878

2

I 586
4 777
2 851

6
952

28 637
15435
10 167

10
3 025

299.7
299.7

1.2

4

r so odd.)
2 351

141 .1
141.1

14 083
4727
7 150

154
2052

24 661
6 933

14822
243

2 663

112228
32279
67 476

244
12224

5

60 481
21 056
299t3

2U
9278

106 572
33sl9
60 2s4

330
12 469

637.4
637.4

151

16 770

1 056.5
993.9

62.6

51 7 053
21 3 765
224 496

580
59 541
18671

4t 345
1s 263
20 r90

290
5 602

121 110
44 161
62 363

s26
14 060

65
222

r 78 091
77 816
74 036

4il
25 785

512 152
234 759
210929

770
65 694

4 480.9
4 035.8

445.1
42.5

II PREMIEINKOMST 1972

Premieinkomst **) mm
1a. Grundpensionsskydd
1b. Tilldggspensionsskydd

III UTBETALDA PENSIONER 1972

Utbetalda pensioner 1 000 mk
1a. Alderspensioner
1b. lnvalidpensioner
1c. Arbetsl6shetspensioner
I d. Familjepensioner
1e. Registrerade tilleggspens.

IV UNDEH REDOVISNINGSARET
BEVILJADE PENSIONEB

1. Antalet pensioner
1a. Alderspensioner
1b. lnvalidpensioner
1c. Arbetsl6shetspensioner
1d. Familjepensioner

2. Pensioner 1 000 mk/Ar
2a. Alderspensioner
2b. lnvalidpensioner
2c. Arbetsloshetspensioner
2d. Familjepensioner

3. Antalet begravningsbidrag
4. Begravningsbidrag 1 000 mk

V PENSIONSBESTAND, GALLANDE
PENS. 31. 12. 1972

l. Antalet pensioner
1a. Alderspensioner
1b. lnvalidpensioner
1c. Arbetsl6shetspensioner
1d. Familjepensioner

2. Pensionsbest6nd 1 000 mk/6r
2a. Alderspensioner
2b. lnvalidpensioner
2c. Arbetsl6shetspensioner
2d. Familjepensioner

VI FORSAKRINGSPREMIEFOND
FOR STIFTELSEB PENSIONS-
ANSVAR) 31.12.1972

1. Forsiikringspremiefond
1a. Grundpensiinsskydd
1 b. Tillaggspensionsskydd

2. Ansvarsbrist mm

*) Uppskattat antal arbetstagare underlydande KApL vid slutet av ar 1972."*) lpremieinkomsten ing6r ick-e de 6verf6ringar (25.1 mmk), som gjorts ir6n tidigare fri-villiga pensionssystems tillgAngar till de lagstadgade pensionernaS'del. premiein"komsten
omfattar ej heller den f6rsdkringspremie om 8.8 mmk, som arbltskishetsku."ornu.
centralkassa enligt APL 12a $ erlade for 61 1971, och som gottgjordes tiff irUltspen-
sionsanstalterna Ar 1972.

B
68 093

753 100
10468



STATISTISKA UPPGIFTER OM ARBETSPENSIONSANSTALTERNAS F6PL. OCH LFtiPL.
VERKSAMHET SAMT OVER HELA DEN LAGSTADGADE VERKSAMHETEN AR 1972

Verksamhet enligt fdretagarpens.lagarna

I o"nr,onr-l

I 
r".."r 

I

TotaltForsdkr.
bolag

Lantbr.-
foret.

pens.anst.

I VEBKSAMHETSOMRADET
31. 12.1972

1. Antalet pensionsanstalter
2. Antalet forsdkrade
3. Arbetsinkomster/Loner mmk/6r

II PREMIEINKOMST 1972

Premieinkomst mmk
1a. Grundpensionsskydd
1b. Tilldggspensionsskydd

III UTBETALDA PENSIONER 1972

Utbetalda pensioner 'l 000 mk
1a. Alderspensioner
1b. lnvalidpensioner
1 c. Arbetsl6shetspensioner
1d. Familjepensioner
1e. Registrerade tilldggsPens.

IV UNDER REDOVISNINGSABET
BEVILJADE PENSIONER

1. Antalet pensioner
1a. Alderspensioner
1b. lnvalidpensioner
1 c. Arbetsl6shetsPensioner
'I d. Familjepensioner

2. Pensioner 1 000 mk/6r
2a. Alderspensioner
2b. lnvalidpensioner
2c. Arbetsl6shetsPensioner
2d. Familjepensioner

V PENSIONSBESTAND, GALLANDE
PENS. 31. 12. 1972

Antalet pensioner
1a. Alderspensioner
1b. lnvalidpensioner
1 c. Arbetsl6shetspensioner
1d. Familjepensioner
PensionsbestAnd 1 000 mk/6r
2a. Alderspensioner
2b. lnvalidpensioner
2c. Arbetsl6shetspensioner
2d. Familjepensioner

VI FOBSAKRINGSPREMIEFOND
31. 12. 1972

1

2.

14
462 900

2 638

B1 138
32 693
42 427

43
5 927

48

29 058
11175
15601

29
2253

42924
16384
23 520

45
2 975

55 734
26712
24 353

33
4 636

83419
39 935
36 864

49
6 571

112.5
112.1

0.4

186.2
184.3

1.9

Verksam-
het enl

APL,
KAPL,

LFOPL
totalt

19408

598 191
246 458
266 923

623
65 468
18 719

70 403
26 438
35 791

319
7 855

1 64 034
60 545
85 883

571
17 035

233 825
1 04 528
98 389

487
30 421

s95 571
274 694
247 793

819
72 265

4 667.1
4 220.1

447.0

152

69.0
06.0
63.0

F6PL

I
97 700

1 221

39 600
17 411
1B 575

0
3 575

39

644
20 021

8 688
I 672

11 048
5 079
4 427

1 542
42768
21 746
16 825

1 661

4 197

69.4
69.0

0.4

5 071
1 964
2 463

130.6
128.7

1.9

113
47
52

14
449
222
193

34

232
121
82

29
926
543
299

84

4.b
4.6

94

5
2 700

42

aa
2.3

98s
474
417

1

362 500
1 375

40 553
14 808
23 435

43
2 258

I

23 874
I 164

13086
29

1 595
22 454

7 474
13655

45
1 280

44 454
21 512
19 844

JJ
3 065

39725
17 646
't I 740

49
2290

-) 40.8
40.8

0.0

51 .0
51 .0

0.0

Forsdkringspremiefond
1a. GrundpensiinsskYdd
1b. Tillaggspensionsskydd

32
*) Exklusive av staten erlagd andel av pensionerna 17.0 mmk.
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English Summaries

Editorial

One of the fundamental ideas of employment
pension legislation is that the salary/wage is
the basis on which the pension is calculated.
The standard is easy to apply in calculating
the pension of a person in an employment
relation: His pay is a distinct and definable
concept. The self-emyloyed is in a different
position. To be able to compare his earnings
mith the pay of a person in an employment
relation it has been necessary work is to be
estimated. Even then, interpretation problems
arise constantly.

The amendment to the law that took effect
at the beginning of 1973, that is, the introduct-
ion of a part pension, also led to difficulties
of application to the self-employed. The award
of a part pension requires that the beneficiary
has an illness, defect or injury which has re-
duced his estimated capacity for work by at
least two-fifths. The loss of working ability of
a person in an employment relation is usually
reflected directly in the quantity or quality o1
the work performed and by this route in the
pay, and thus a fairly accurate comparison ofthe new situation with the earlier one is
possible. The loss of working capacity of the
self-employed is not necessarily visible in this
activity, at least not at once. lt may happen
that the yield from work that accrues to the
benefit of the self-employed is smaller than
earlier, but when estimating the decrease in
his earning capacity the instance pronouncing
on the pension must generally rely on a me-dical certificate and the applicant's own
estimate, without the accurate information that
is available about the changes in the pay and
work of a person in an employment relation.

Greater accuracy is necessary from the point
of view of both the self-employed's legal secur-
ity and the general expediency of the system.
This need is stressed by the considerable
number of self-employed among the applicants
for a part pension.

The present practice could be made accurate
in principle in two ways. Firstly, when making
the invalidity decision greater attention could
be paid to medically verifiable changes that
have taken place in the applicant's state of
health. The second alternative is to seek to
find new means and sources of information for
establishing more precisely the loss of earning
capacity that has actually taken place. ln-

creasing emphasis on the medical factors would
perhaps result in schematic settlements - and
it was expressly to avoid them that the import-
ance of social considerations parallel with the
medical factors was stressed when the em-
ployment pension was reformed. There thus
remains the need to search for new yardsticks
for the evaluation of the reduction of workino
capacity of the self-employed - and of thE
employee's working capacity in general.

Credit insurance and credit insurance
premiums
(article on p. 16)

The article reports on the credit insurance
activity pursued by the Central Pension
Security lnstitute.

Although the Central Pension Security
lnstitute as the central establishment of the
employment pension system does not itself do
pension insurance business, it has the
responsibility for granting credit insurances
which are a form of insurance against loss or
damage.

The Employees' Pensions Act states what
guarantees insurance pension institutes can
use when they borrow savings funds for pen-
sion insurance activity. One form of guarantee
is credit insurance granted by the Central
Pension Security lnstitute. When statutory em-
ployment pension protection is arranged
through a pension foundation, credit insurance
is compulsory to secure the employees' pen-
sion protection.

The object of the Central Pension Security
lnstitute's credit insurance is, thus, to ensure
pension protection in accordance with the em-
ployment pension system when it is not cover-
ed sufficiently by funding or when there is not
sufficient certainty that the funds have been
securely invested.

Pension protection of artists
(article on p. 10)

The article deals with the report of the Artists'
Pension Protection Committee which was
completed in June 1973. Accorling to the report,
artists's problems under the present pension
legislation arise partly from the small size and
irregularity of the self-employed's income and
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partly from the fact that a conaiderable pro-
portion of the artists' income is grants for
which no pension insurance premiums are paid.

The committee did not consider itself able
within the framework of its resources to make
any suggostions on amending the employment
pension acts. lt proposed that a new working
group be set upp for this Purpose.

The committee suggested that the extra-
ordinary state pensions to artists be increased
and mentioned the possibility of halving them
and combining them with a survivors' pension.

The report i6 accompanied by a dissenting
opinion signed by the artist members of the
committee. This proposes that the state should
undertake to provide the pension protection
of artists as far as grants-in-aid- are concerned.
It also proposes that extraordinary state pen-
sions be granted to artists already during their
active working years as "advance" pension
entitlements to be paid when the artist reaches
pension age or becomes incapacitated forwork.

has also been used. As the employment pen-
sion system is built around working llfe,
vocational rehabilitation especially is clos6st
to the employment pension system. Rehabili-
tation that maintains working capacity is the
field that needs developing most. We prefer
using this term to the more obscure preventive
rehabilitation. lt has already been possible to
practice it in isolated cases under the regulat-
ions. lt would be better in every way if re-
habilitation could be begun already before the
onset of the symptoms, or at the latest when
they appear, lt should be possible to work in
the working milieu itself. And we must not
imagine thit rehabilitation is an elixir for a
person who has become run down at work' We
believe that the work is useful if we can post-
pone a p€rson's retirement on pension even
for just a year.

Tydelake will discuss rehabilitation questions
in greater detail in 1974.

The appeal procedure of the employment
pension system
(article on p. 20)

The article describes the appeal procedure in
different employment pension systems. There
are differences in the procedure between the
employment pension system of the private
sectoi and the comparable systems for the
central and local authorities and sailors. The
article notes that certain drawbacks result from
the different character of the appeal instances.
These have long been known and changes are
being planned by the pension system
committee. The aim of the planned changes
is to have two instances of appeal in each
system. Some systems have only one .at
piesent. lt is also planned to make the ln-
gurance Court the only supreme instance of
appeal for all pension systems.

On rehabilitation
(artlcle on p. 5)

The article reports on an interview with Mr
Veikko Niemi, chief of the Behabilitation Centre
of the lnsurance Branch, in which he says:

Rehabilitation as a concept derives from the
domain of medical care, on the one hand, and
from that of social policy on the other hand.
Returning a man to working life who has had
an accident or suffered a disease requires
planned guidance that goes beyond ordinary
medical care.

Rehabiliation has long been a feature of
insurance, and in particular of social insurance.
It was not made obligatory in the employment
pension system, but the system offers never-
theless an opportunity of rehabilitation which

u
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