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En gemensam organisation
pensio nstagarna?{or

Fcirvdrvsarbetande personers deltagande i politiken genom
fackmiissiga intressegrupper dr i vart land inte nigon ny fcire-
teelse. Intressegrupperna ligger delvis till grund fcir partierna;
arbetsmarknadens centralorganisationer har intagit en allt star-
kare stdllning efter andra vdrldskriget. Att sidana befolknings-
grupper kommit med, som inte utfcir fcjrvdrvsarbete, d.r ett fdrs_
kare fenomen. Elev- och studentorganisationerna bcirjade be-
driva en verksamhet, som ndrmast kan karakteriseras s6som
intresseorganisationsverksamhet, sa sent som vid medret av 60-
talet. Pensionstagarnas organisering tilt aktiv medverkan inom
samhdllspolitiken hAller egentligen pi att ske fijrst nu.

De stora socialpolitiska reformerna pA sextiotalet gjordes med
tanke pA dem, som stir utanftjr arbetslivet och som kommer
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att trdda ut ur det. Men de som utftjrde tankearbetet och sjdlva
reformerna var aktivt folk i arbetsAldern. Di pensionstagarna
genom sina organisationer kommer med i det politiska besluts-
fattandet kommer socialpolitikens utveckling med sbkerhet att
fA nya drag. Pi vilket sdtt pensionstagarnas deltagande inverkar
pA socialpolitiken beror sedan av, pi vilket sbtt de kommer att
delta.

Pensionstagarnas organisering har frin btirjan skett pi ett
annat sdtt dn tivriga intressegruppers. Pensionstagare finns i
samtliga politiska grupperingar och utanftir dessa; nigon gemen-
sam politisk grund existerar inte, varftir samling till en enda
organisation inte varit mcijlig. Ftir ndrvarande verkar pen-
sionstagarorganisationer ndra de flesta politiska partier, antin-
gen som medlemsorganisationer eller annars i ndra samarbete,
och pensionstagarorganisationerna fcirsciker verka genom parti-
erna. Detta arrangemang dr nyttigt sAtillvida att partierna piL

si sdtt har tillging till ett expertorgan, och pensionstagarorgani-
sationens program innefattas som en del i partiets totala politik.

Pensionstagarna kan dock tycka, att p6verkan genom partier-
na inte allena rdcker. Det finns flera exempel p5, att man skulle
cinska sig en Snnu mera direkt vdg f<ir att piverka riksdagen
och regeringen. Ett av dessa exempel dr den nyligen uppkomna
id6n att grunda ett pensionirsparti.

Det iir uppenbart, att ett pensiondrspartis mojligheter att
bryta sig fram pi det potitiska fdltet iir smi. Partiet skulle
uppta en otacksam konkurssens med de stadgade partierna. Dess-
utom skulle det med sdkerhet inte avskaffa de redan fcirefint-
Iiga pensionstagarorganisationerna.

Pensionstagarnas samabete tjver organisationsgrdnserna vore
sikert pikallat. Pensionstagarna har flera gemensarnma intres-
sen att bevaka, alldeles oberoende av, vilka partier de sympati-
serar med eller hurudana isikter de har. Att koordinera denna
politiska vilja skulle gtira helhetsbilden klarare: pi si sStt skulle
ntidvdndig information ges Sven riksdagen, vars uppfattning om
behoven pA fdltet och om, i vilken ordning reformen skulle
behtivas, 6r lindrigt sagt oenhetlig. Men dA man bcirjar samla
in pensionstagarnas isikter btjr man utgA ifrin redan utfijrt
arbete och redan fcirefintliga organisationer.

Vad som skulle behcivas 6r en konsultativ kommission ftir
pensionstagarorganisationerna. Borde en sidan kommission
sammankallas av statsmakterna, av de sociala centralorgani-
sationerna eller av pensionstagarorganisationerna sjdlva?
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Nionde argangeflo o

Tidskriften Arbetspension inleder sin nionde irgAng.
Tidskriften grundades Ar 1965 och utgjorde en fortsdttning pA

Pensionsskyddscentralens stencilerade informationsskrift. Den
stencilerade upplagan hade man frirscjkt dela ut tilt alla sidana
personer, som i socialfcirsdkringsanstalterna och i arbetsmark-
nadsorganisationerna behtjver upplysningar om fiirvdrvspen-
sioneringens principer och praktik. Behovet av upplysningar hade
vuxit och det gick inte ldngre att tillfredsstrilla det med bara
duplikat och broschyrer. En egen tidskrift har kunnat frilja upp
systemets utveckling pi ett mera ingAende sdtt, och tidskriften
har kunnat spridas Sven till fdltet, dnda till arbetsmarknads-
organisationernas lokala enheter. De ftjrsta irens program har
best&tt av att gcira det unga systemet allmdnt kdnt.

Att dela ut grundldggande kunskap om arbetspensioneringen
och att f<ilja upp utvecklingen 5r fortfarande tidskriftens huvu-
duppgift. Arbetspension har inte gjorts till en egenilig pub-
Iiktidning - detta har ej ansetts vara Sndam&Isenligt. Av denna
orsak har Arbetspension inte hetler varit n6.gon pensionspolitisk
publikation - i begreppets sndva mening - ehuru all redogti-
relse ftjr utvecklingstrender och malande av framtidsutsikter
givetvis iir politiskt skriveri.

Det torde emellertid inte finnas nAgot hinder fcir, att Arbets-
pension vid sidan av redogtirelser ftir utgivarens arbetsomride
skulle erbjuda utrymme fcir pensionspolitisk debatt och d6ri-
genom vuicka intresse fcir pensionspolitiken pi socialarbetets fdit
i sin helhet. Pensionstagarens situation och arbetspensionsanstal-
ternas karaktdr av serviceinrdttning och deras fcjrh6llande till
allmiinheten dr dven de omrAden, vilkas belysande vore av
praktisk betydelse. Utan att Ssidosdtta sina uppgifter kunde
Arbetspension genom en utvidgning enligt dessa riktlinjer
bdttre betjdna sivdl utvecklandet av socialfcirsdkringssystemet
som det praktiska arbetet.
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Partiernas pensionspolitiska linjer

De politiska partierna har liksom
6ven andra medborgarorganisationer
sina godkdnda pensionspolitiska mi1-
sdttningar, antingen omfattade som
slrskilda program elIer som en del i
socialpolitiska principprogram. Ftir
att ge en uppfattning om de olika
partiernas mAlsdttningar och str6-
vanden har vir tidskrift frin aIIa
riksdagspartier begdrt en redog6rel-
se om respektive partiers pensions-
politik. Redaktionen anftjrde som
utg6ngspunkt tre frAgor: de mest
bridskande uppgifterna inom pensi-
onspolitiken just ru, mAlsdttning-
arna pi ling sikt och pensionernas
finansiering.

Samtliga partier visade tillm<ites-
g6ende och redogjorde fcir sina prin-
ciper i pensionsfrigan. Partiernas
isikter om, hur pensionspolitiken i
virt land borde skcitas ftiljer nedan
i partiernas storleksordning.

Socialdemokratiska partiet:

"socialpolitikens stora avgtiranden
6r redan gjorda". Det omstridda
pistAendet dr ett citat frAn Pekka
Kuusi, men dger giltighet betrdffan-
de SDP:s pensionspolitik i den me-
ningen, attpartiets pensionspolitiska
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linjer och mAlsdttningar slogs fast
i partikongressen i Tammerfors fcirra
sommaren. Nu iterstAr dA att f<ir-
verkliga mA1en. Frirverkligandet bcir
p6brirjas genom att hrija arbetspen-
sionernas - elllts6. APL:s och KAPL:s
nivi, med tio procent tiII att bcirja
med och i fortsdttningen med unge-
fdr lika mycket, och ddrefter har vi,
om folkpensionen rdknas med, upp-
nitt den avundade tjdnstemannani-
vin i pensionerna.

Detta dr programmet pil kort sikt.
Redan i detta skede borde man dock
utreda, var vi nu befinner oss. Enligt
partiets pensionspolitiska prograrn
miste det ndmligen "i brAdskande
ordning utredas, i vilken m6n de
arbetsofcirmcignas och Sldringarnas
konsumtionsmcijligheter dr tryggade
i olika befolkningsgrupper, och hur
den totala pension borde uppmdtas,
som skulle trygga en dndamAlsenlig
pension i alla inkomstgrupper". Vi
vill alltsA fi en undersrikning av, vart
pensionspengarna tar vdgen, kan man
klara sig med dem, fir nigon frir
mycket av det goda, och vilket dr det
minimum, pi vilket man kan exis-
tera. Det 5r ont om pengar, varfdr
de brir fcirdelas rdttvist.

Virt mAl 6r inte tjdnstemanna-
pensionsnivin i sig. Vi strdvar till
ett system, ddr envar i totalpension
garanteras en pensionsnivA, som
motsvarar minst minimilcinen. En
person, som fAtt minimiltin, skulle
i pension fA lika mycket som han
fickt rent i handen av sin kin. Vid
stigande inkomst btir pensionen sjun-
ka sA, att h<iginkomsttagaren i pen-
sion skulle fi endast ett nettobelopp,

som skulle vara hdlften av hans net-
tokin under den aktiva tiden. Netto-
pensionsprocenten skul1e alltsi va-
riera mellan 100-50 %.

Totalpensionen och kostnaderna

Ovan anvdndes uttrycket total-
pension. Med det avses folkpensio-
nens och arbetspensionens samman-
lagda belopp. Frir ndrvarande inver-
kar folkpensionen pi arbetspensio-
nen och arbetspensionen p6' folk-
pensionen, och slutresultatet 6r syn-
nerligen komplicerat och ofta dven
ordttvist. Man m6ste utfcira en ny
grdnsdragning; av desto stcirre an-
ledning dA man ju strdvar till att
hcija arbetspensionernas nivi. Aven
fjol6rets folkpensionspaket pAkallar
samma sak. Partikongressen utgick
ifrAn, att folk- och arbetspensionssys-
temen skall utvecklas sida vid sida.
Vardera systemet brir sAlunda beva-
ras. Med nya stadganden om samord-
ning skall endast oncidiga kringlighe-
ter slopas. Om det ena systemet ger
ett tillrdckligt pensionsskydd, som
anses vara pi den milsatta nivin,
dr det inte dndamilsenligt att det
andra systemet kniper bort en del
och sjiilv ersdtter denna med en
frirm6n frin eget system.

Vi fiirutsdtter lingsiktsplanering
i pensionstrygghetens utvecklande.
Detta gdller dven kostnaderna. Pen-
sionerna mAste ju finansieras pA
nigot sdtt. Den som stAr fcir kostna-
derna 5r i sista hand alltid arbets-
tagaren. Han mAste leva och
detta sA vdl som mrijligt - Sven un-
der den tid han arbetar. Socialutgif-
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terna miste allts5 hAllas pA en niv6,
som stir i rimlig proportion till den
aktiva befolkningens konsumtionsni-
vi. A andra sidan miste vi ta i
beaktande "ftirgubbningen" i vir
befolkningsstruktur. AiIt detta krti-
ver, att man pi ftjrhand reserverar
sig ftir stigande pensionskostnader,
sAlunda en fondering till viss grad.
De partikongressen konstaterade
detta fcjrutsatte den samtidigt, att
samhiillets beslutanderdtt betriffan-
de av dessa fonder btir cikas kraf-
tigt.

Systemens utvecklande

For APL och KAPL kan sdkert
redan finnas ett gemensamt be-
r6kningssiitt, som Sven tar i beak-
tande arbetstagarens Aldrande. De
luckor, som dnnu finns i pensions-
trygghetens uppkomst, skall tdppas
till. For allt arbete skall uppkomma
rdtt till pension, det krdver ju redan
jiimlikheten. Detta dr numera blott
en friga om teknik och rdttvisa, inte
om kostnader. Som en parentes kun-
de kanske hdr anfciras, varftir inte
de f<ir beskattningen insamlade
loneuppgifterna skulle kunna anvSn-
das sisom bas ftir pensionsrdtten.
Nu ftirs i landet dubbel bokftiring
om lcinerna - dyrt och onodigt ar-
bete. Ftirenhetligandet av arbets-
pensionsanstalterna btjr utvecklas,
deras antal skall sdnkas, pensionsstif-
telserna brir uppl<isas, fcirvdrvspen-
sionslagarna skall skrivas om si att
de bildar en lag. Ddr nigra Plock
fr&n v5ra m51. Med tanke PA denna
tidskrifts utgivare b<ir det framhAl-

las, att vi tinskar stiirka Pensions-
skyddscentralens stdllning i social-
fcirvaltningen.

De fiirsdkrade arbetstagarna b<ir
i vir mening fAs effektivare med i
samtliga pensionsanstalters praktiska
fcirvaltning. I virt program finns vi-
dare en punkt, enligt vilken arbets-
tagarna pi varje arbetsplats btir
beredas tillfiille att sjiilva vdlja den
pensionsanstalt, i vilken arbetsgiva-
ren anordnar deras pensioner.

Vad Folkpensionsanstalten betrdf-
far vore det tydligen skiil att snarast
sli ihop pensions- och sjukfrirsdkrin-
gens fdltorganisationer. Om nigon-
stans, si behovs det i Folkpensions-
anstalten dven en demokratisering
av fijrvaltningen, alltsi de forsdk-
rades representation i fcirvaltningen.
Fcirverkligandet av detta krdver
emellertid djupgAende ftirdndringar
i anstaltens organisation, kanske en
:indring av hela anstalten till ett nytt
slags centralt dmbetsverk.

Folk- och arbetspensioneringen har
dven gemensalnma utvecklingsfri-
gor. Samarbetet mellan systemen bcir
utokas. I avgtirandena borde mtijli-
gast stor enighet efterstrdvas. Detta
tarvar bl.a. att man dndrar iindrings-
scikandet si, att det blir iikadant i
systemen, d v s s6vil folk- och sjuk-
ftirsdkringens som arbetspensione-
ringens olika sektorers dndringssti-
kande. I vAr mening borde man dven
uppriitta ett servicebyrAsystem, som
skulle tdcka hela socialfcirsdkringen
fiir att fcirenhetliga den till pensio-
nerna anslutna servicen, ridgivnin-
g€tr, utbetalningen och iindrings-
sokandet.
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Pensionstagarnas rehabilitering dr
i behov av omorganisering. Hela
rehabiliteringsverksamheten bcjr un-
derkastas en enhetlig lagstiftning.
Systemet bcir uppbyggas sA, att Folk-
pensionsanstalten och arbetspensions-
anstalterna fortfarande stAr fcir kost-
naderna; besluten angAende rehabili-
tering och produktionen av rehabili-
teringstjdnster bcir ddremot ankomma
pA inrdttningar, som 6r oberoende
av dessa.

PensionsAldern

Aven frAgan om pensionsAldern dr
gemensam fcir systemen. Denna frA-
ga upptas hdr sist, men inte fcir att
den skulle vara minst viktig, utan
ndrmast fcjr att den pi ett ldmpligt
sdtt ger eftertryck At denna cinske-
lista. Socialdemokraterna utgAr ifr6n,
att varje sidan person, som inte sjdlv
genom sitt arbete fcjrm6r skaffa sig
utkomst, brjr fA pension. Vi tycker,
att begreppet arbetsoftirmiga b<ir
utvidgas vdsentligt si, att den beak-
tar 6ven sociala faktorer. Pi si sdtt
uppn6r man med hjdlp av en s k fcir-
tidspension en effektiv pensions-
trygghet i alla Aldersgrupper. Dess-
utom borde man ta i bruk olika selek-
tiva grunder, som tar i beaktande ar-
betstagarens yrke, vid sdnkningen
av pensionsildern. Till en allmdn
sdnkning av pensionsAldern borde
man strdva till inom de ramer, vAr
nationalekonomi tilliter.

Samlingspartiet:
De mest bridskande uppgifterna
inom pensionspolitiken.

I vArt nuvarande pensionssystem
ingAr flera allvarliga brister och
missftirhillanden, som inte har kun-
nat avldgsnas med blott det "poli-
tiska pensionspaketet".

Den mest br6dskande uppgiften
inom pensionspolitiken anser vi vara
att hcija de personers pensioner, som
nu f6r endast folkpension eller liten
arbetspension. Fcir folkpensionernas
del borde man uttika mcijligheterna
ti1I fcirvdrvande av extrainkomst frir
pensionstagarna. DA inkomstbeskatt-
ningen som b6st fcirnyas borde man
strdva till att i synnerhet fcirbdttra
pensionstagarnas stdllning. Dessutom
borde folkpensioneringens index-
bundenhet dndras si, att pensionen
omedelbart frirhrijs di levnadskost-
nadsindex stiger. Arbetspensionerna
borde i stdllet frir vid den allmdnna
fcirtjdnstniv6n bindas vid utvecklin-
gen av kjnenivAn inom vederbcjrande
bransch. Aven sidana biinkomster,
frin vilka innehAllning av skatt
verkstdlls, borde rdknas som pen-
sionsgrundande.

Pensionspolitikens mAl pfi lAng sikt

PA lAng sikt borde man i pensions-
politiken strdva till, att rivergAngen
till pension inte skulle innebdra att
vederbcirandes (familjens) konsum-
tionsnivi relativt sett sjunker. Detta
fcirutsdtter att pensionernas ktip-
kraft utvecklas i samma takt som
f cirvdrvsinkomsternas.
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Definitionen av den fcirv6rvsin-
komstnivi, pi vilken arbetspensionen
baserar sig, borde utvecklas s5, att
fcirvdrvsinkomsterna i olika Alder
skulle tas i beaktande.

Sj6lva det system, enligt vilket
man tivergAr till pension, borde g6ras
flexibelt. Varje individ borde fe ti[-
fiille att sjdlv inverka pA det beslut,
som angir hans tiverging tiII pen-
sion. Man borde dven strdva till att
uppbygga ett s&dant delpensionssys-
tem, som gtir det mcijligt f<jr indivi-
den att antingen tiverg5 till ett mind-
re pAfrestande men dock ett sAdant
arbete, att det motsvarar vederbciran-
des yrkesnivi, samt ett system, som
mcijliggtir kortare arbetstid (motsva-
rande idngre irssemestrar) vid ned-
satt arbetsfcirmAga utan, att detta
skulle inverka pA lcinefcirminerna.

Fciretagarpensionssystemet btir ut-
vecklas s&, att det bdttre dn for
ndrvarande liimpar sig frir uttjvarna
av fria yrken, fcjr dem som fir sin
utkomst av lantbruket och ftir andra,
som dr verksamma i liknande yrken,
i vilka den irliga arbetsinkomsten
kan variera kraftigt.

Med tanke pA de civriga pensions-
systemen borde man allmdnt strdva
till, att varje individ garanteras mcij-
ligheten att bekosta sina egna grund-
behov, och Sven de personers han
fcirstirjer, sAsom bostad, foda och
kliidsel samt personlig rekreation. I
denna mening skall familjepensions-
skyddet vidareutvecklas s5, att dven
iinklingarna fir rdtt tiII familjepen-
sion.

Ftirutom det ovan anfcirda borde
dven pensionsskyddet fcir dem, som

utfcir fcirvdrvsarbete i utlandet sdker-
stdllas. Man borde strdva till, att
samordningen av utldndska och in-
hemska pensionsfcirminer inte i ni-
got fall skuile leda till ett frir ltinta-
garen oftirm5nligt resultat.

Pensionernas finansiering

Arbetspensioneringen dr avsedd att
fungera fortgiende, och de syste-
mets avkastning utrikas av sig sjdlv
i takt med kinebeloppet i national-
hush5llningen (likasi premierna fcir
pensionsskyddet), borde fonderingen
i systemet ej cikas utan orsak. Dess-
utom borde man civervdga att anvdn-
da fondmedel dven till annan verk-
samhet som syftar tiii fcjrbittrande
av pensionstagarnas stdllning, bl.a.
till iAn &t l<intagarna ftir anskaffande
av egna bostdder.

I kollektivavtalen borde htijningar
av lciner och pensioner (pensionsftir-
sdkringspremier) behandlas s6som
jlmstiillda kostnadsfaktorer, mellan
vilka produktionens och produktivi-
tetens irliga tilliiggstikning skall de-
ias. Frigan dr desto viktigare dA en
av de grundldggande milen inom
arbetsmarknaden dr att hrija pensio-
nerna (och pensionsftirsdkringspre-
mierna). DA avgifterna ftir pensions-
skyddet samtidigt bcirjar inta en a1lt
mera betydande roll i kollektivav-
talsunderhandlingarna vore det
rinskvdrt, att de personer, som er-
hAller arbetspension, skulle fi be-
h611a sin "r6strdtt" i fackfcirenings-
organisationerna.
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Ovriga synpunkter

Med tanke pi pensions- och social-
politiken pi ting sikt (bla. pi de
personer, som "faller emellan") bor-
de man bcirja underscika mcijlighe-
terna att inftira ett s k minimiut-
komstsystem. Genom ett sAdant skul-
Ie man sdkra de personers utkomst

- inklusive de nuvarande folkpen-
siondrerna - vilkas inkomster inte
av en eller annan orsak ftirsl6r till
en skdlig utkomst i jiimfrirelse med
den allmdnna levnadsstandarden i
samhiillet. Det nuvarande systemet
med minimilcin garanterar ju ut-
komsten endast ftir den del av be-
folkningen, som sA att sdga deltar
aktivt i arbetslivet.

DFFF:

DFFF:s pensionspolitiska mAlsdttnin-
gar har dels fastslagits i partiets soci-
alpolitiska program ir 1970, dels i
fcirbundets ledande organs och riks-
dagsgrupps beslut.

Enligt fcirbundets uppfattning ger
pensionerna fcir ndrvarande inte ens
en grundldggande utkomst it dem,
som uppnAtt pensionsS.ldern. Dess-
utom stiiller vAra mAnga pensionssys-
tem med sina olikheter medborgarna
som pensionstagare i mycket olika
stdllning. Pensionsskyddet brjr f<ir-
b6ttras kdnnbart i synnerhet ftir dem,
som fAr endast folkpension och liten
arbetspension. Dessutom krdver det
nuvarande oenhetliga pensionsskyd-
det en omfattande reform, genom
vilket det fcjrenhetligas.

Ett enhetligt pensionssystem

Enligt programmet bcir man bygga
ett enhetligt pensionssystem pA foik-
pensionerna och arbetspensionerna.
Detta system borde skcitas av en stat-
lig socialskyddsanstalt. Pe s& sdtt
skapas samhdlleliga fcirutsdttningar
fcir pensionsskyddets utvecklande och
den nuvarande oenhetlighet undviks,
som medftir onodiga kostnader och
bland medborgarna skapar fcirvir-
ring om deras rdttigheter. Samtidigt
frirhindras storkapitaiet frAn att
samla in och utnyttja stora skattefria
pensionsfonder.

Vad fonderna betrdffar utgAr pro-
grammet ifrin, att man inom arbets-
pensioneringen borde overgi till att
anvdnda frirsdkringspremierna ome-
delbart till det dndam6l, frir vilket
de uppburits, och den l5ngvariga och
civerdrivna forderingen borde man
avsti ifrin.

Pensionerna

Enligt programmet skall de pensio-
ner, som beviljas av det av staten
administrerade pensionssystemet
uppbyggas s6, att grunden utgtirs av
en grundpension som skulle komplet-
teras med arbetspensioner i form av
tilliggspensioner. Den mAlsatta ni-
v5n fcir dessa pensioner har satts vid
tvi tredjedelar av den aktiva tidens
inkomster.

Pensionerna bcir dessutom ha ett
liigsta belopp eller ett faststdllt mi-
nimibelopp samt en tivre grdns eller

11



T
$"d

d

fl

&"_ .-q rt

t

#

ffi t tl+:

, :,"*
f&d
ffi

%
".!qw

Y



ett "pensionstak". En ldmplig minimi-
pension anser fcirbundet fcir ndrva-
rande sammanfalla med minimilci-
nens belopp.

Pensionsildern

I det socialpolitiska programmet ut-
gAr man ifr6n, att arbetslivets iikade
krav pikallar en sdnkning av Pen-
sionsAldern. Arbetstagaren bcir, om
han sA 6nskar, fi pension redan vid
60, utorn i sdrskilt hdlsovidliga och
tunga arbeten, i vilka pensions6lderrr
borde vara 55 ir.

Dessutom btir det gciras mcijligt att
civergA till pension redan ftire den
egentliga pensionsildern i sAdana
fall, att arbetstagaren inte har moj-
Iighet att delta i arbetslivet pi grund
av nedsatt arbetsftjrmiga, diskrimi-
nation pi grund av sin Alder eller
s6dan teknisk utveckling, som inver-
kar pi yrket.

Fiirblttrade folkpensioner

Fcir folkpensionens del anses det vik-
tigaste milet vara att hcija pensions-
nivin fcir dem, som f6r endast folk-
pension. TiIl detta btjr strdvas fciru-
tom genom hrijda pensioner dven ge-
nom lindrad inkomstprtivning. DFFF
6r av den Asikten, att inkomstprciv-
ningen, sidan den nu tilldmpas, Ieder
tiil orimliga resultat. Ett exempel p&
detta dr, att dkta makars personliga
pension dr mindre dn ensamstAendes.
Folkpensionerna borde dessutom bin-
das vid den allmdnna ltjneniv6n pi
samma sdtt som arbetspensionerna.
Sidana pensionstagare, som redan

tidigare upphtirt med fcirvirvarbetet
och stannat utanfcjr arbetspensione-
ringen btir fA samma stiillning som
arbetspensionstagarna.

PA arbetspensionssidan

anser DFFF det viktigt att pensioner-
nas miniminiv6 htijs kiinnbart. Lika-
si skall i forbundets mening syste-
mets ikrafttrddande PiskYndas s5,
att det verkar med full effekt redan
betydligt tidigare dn vad det skulle
gtira enligt den nuvarande tidtabel-
Ien, enligt vilken fulla Alderspensio-
ner kommer att utgi ftjrst efter ndsta
sekelskifte.

Pensioner, som beviljas PA grund
av privata arbetsftirhillanden, btir
utg5 med samma beloPP som statens
och kommunala pensioner. FuIl pen-
sion btjr kunna tjiinas in pi 30 5r, och
ndr det gdller pifrestande och slitan-
de yrken, pi dnnu kortare tid. Pen-
sionsgrundande borde ltjnenivin un-
der de fem biista ftirvdrvsiren vara.

Famil jepensionssystemet

borde i DFFF:s mening komPletteras
och dess ftirminer fcirbittras pi s&

sdtt, att sidana familjers utkomst
tryggas, som forlorat sin ftirsiirjare.
Vardera maken bor bli jiimlika sAvdl
som fcirmAnstagare som ftjrminslAta-
re. Aven s6dana personer, vars make
dcjtt och sidana barn, vilkas fcirstjr-
jare avlidit innan de nuvarande fa-
miljepensionslagarna trddde i kraft,
skall bli delaktiga av familjepen-
sionsskyddet.
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I programmet fdsts uppmdrksam-
het dven vid pensionstagarnas servi-
ce, stcid 5t hdlsovArd och rekreations-
verksamhet, som fcjrutom pensionens
belopp inverkar pA pensionstagarnas
frjrhilianden. Samhdllet bcir erbjuda
sina olika sociala tjdnster pi ett flexi-
belt s:itt At pensionstagarna och sttj-
da den organisationsverksamhet, som
uppkommit pA deras eget initiativ.

Centerpartiet:
1. Varje medborgare btir garanteras

en grundpension, som tryggar en
tillriicklig utkomst. En sAdan ni-
vi brir anses vara nettominimilci-
nens niv6. Fcir att ni detta mAI
borde folkpensioneringen utveck-
las s5, att man i folkpension ut-
betalar grunddelens och under-
stcjdsdelens sammanlagda belopp
utan inkomstprcivning.

2. Ftirutom folkpensionssystemet
skall dven arbetspensionssyste-
men utvecklas s6, att man 6Lstad-
kommer ett totalpensionssystem,
som pi ett SndamAlsenligt sdtt
minskar skillnaderna i pensions-
tryggheten. Detta ftirverkligas s6,
att vid stigande inkomst sdnks
pensionsprocenten successivt, och
att skattefrihet stadgas ftir pensio-
nerna upp till nettominimilcinens
belopp. Likasi borde stadganden
inftjras om, till vilken nivA pen-
sionen hcigst fAr uppge.
Minimipensionsprocenten fcir de
dldre Sldersk1asserna hojs fr5n
nuvarande 22 till 33 procent. Re-
formen utstrdcks att gdlla dven

Itipande pensioner. Folkpensionen
och fcirvdrvspensionen binds vid
samma index. Anordningarna som
avser sdnkning av pensionsAldern
fcirverkligas samtidigt betrdffande
alla de yrken, i vilka dylikt behov
finns.

3. Lantbruksfriretagarnas och de cjv-
riga fciretagarnas pensionssystem
utvecklas jdmsides med de civriga
ftirvdrvspensionssystemen. En lag
om avgengspension stadgas och
det s k generationsvdxlingssyste-
met fcirverkligas.

4. Folkpensions- och sjukfrirsdk-
ringsorganisationerna sammans-
lAs och den s6lunda uppkomman-
de organisationen brirjar betjdna
allmdnheten dven i alla arbetspen-
sionsdrenden.

5. De missfrirh5llanden, som finns i
frontmannapensionssystemet skall
rdttas tiII. Alla personer, som va-
rit i frontuppdrag, dven kvinnor-
na, bcir garanteras rdtt till en er-
sdttning, som uppgAr till minst
frontmannatilldggets belopp.

6. Samtliga pensionsanstalter btjr
underkastas demokratisk tillsyn
fr6n det allmdnnas sida. Pensions-
systemen bcir betjiina pensionsta-
garna och inte privata vinstintres-
sen.

Enhetspartiet:

En lag om grundpensionsskydd

Enhetspartiet anser, att den grund,
pi vilken pensionspolitiken skall
bygga, skall besti av tryggande av
en skdlig utkomst fcir pensionstagar-
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D3, fcirverkligande av jhmiikhet i
pensionspolitiken, en tillrdckligt 15g
pensionsilder och utvecklande av
pensionstagarnas sociala aktivitet.

De strirsta bristerna i gdllande pen-
sionslagar och pA dem baserade pen-
sionssystem anser partiet vara, att
pensionsskyddet inte dr tillrdckligt
ftjr en stor del av pensionstagarna,
att medborgarna i pensionsildern in-
te 6r jdmlika, och att pensionssyste-
men dr svArtydda. VArt pensionssys-
tem borde ocksi fcirnyas i bridskan-
de ordning och mera dn ftir ndrva-
rande borde ddrvid byggas pi folk-
pensionen som grundpension.

DA de nuvarande pensionslagarna
g<ir det mcijligt, att "6verstora" pen-
sioner uppkommer, Sven p5, sA sdtt,
att samhdilets medel anvdnds f<ir
kostnader fcir dem, bevisar detta, att
vArt pensionssystem avvikit frin det
psir, pA vilket pensionspolitiken ab-
solut bcir hillas. Att trygga en del av
pensionstagarna en lyxtillvaro med
toppensioner dr desto mera klander-
vdrt, d5. en stor del av medborgarna
i pensionsildern inte tryggats ens mi-
nimiutkomst, sAsom det nu frirhiller
sig.

Milsiittningarna

Av de pensionspolitiska milsdttnin-
garna 6r de fciljande reformerna vik-
tigast:

1. En Iag om grundpensionsskydd,
m a o Astadkommande av en mini-
mipension, som tryggar en rimlig
utkomst pi folkpension.

Detta bcir anses vara den viktigaste
och mest br6dskande reformen. D5
det 5r mycket sannolikt, att minimi-
pensionsskyddet inte kan fcirverkli-
gas pi ett tillfredsstdliande sdtt ge-
nom partielia dndringar av olika
pensionslagar sAsom arbets- och fcjre-
tagarpensionslagarna, inte itminsto-
ne si att jdmlikheten blir beaktad,
blir det enda anvdndbara alternativet
att fcjrbdttra folkpensionsfcjrminerna.
Utvecklandet av arbets- och fcireta-
garpensionslagarna (APL, KAPL,
FdPL, LF6PL, StPL, KTAPL, KYPL
och SPL) sA, att medborgarna den
vdgen skulle uppn6 jdmiikhet, synes
inte leda tiII rinskat resultat redan
med beaktande av lagarnas stora an-
tal. En svArighet iir ytterligare och
framfcir allt den, att riksdagen sisom
lagstadgande organ i allt hcigre grad
visat sig kunna dirigeras av de fack-
Iigt organiserades intresseorganisa-
tioner, medan socialpolitiska syn-
punkter blivit Ssidosatta. Detta har
fcirt med sig, att de medborgargrup-
per, som utgjort minoritet fackligt
eller annars, blivit diskriminerade
pensionspolitiskt sett. Nu ridande si-
tuation bevisar detta oemotsdgligt.

Folkpensionen bcir, tvdrt om dn nu,
utgtira det huvudsakliga pensions-
skydd, som tryggar den ntidviindiga
levnadsstandarden. Folkpensionen
bcir (inklusive understcidsdelen och

- tilliigget) hrijas till en s6dan niv6,
att folkpensiondren utan nAgon an-
nan inkomst kan Ieva och bo pi den
tilifredsstdllande. Ett dylikt grund-
pensionsskydd bcir anses hcira ti1I de
medborgerliga rdttigheterna.
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2. Pensionsildern och dess gradering

Den allmdnna pensionsSldern b6r
sinkas till 60 Ar. Detta motiveras bl.a.
av, att de yngre &ldersklasserna di
Idttare sku1le finna arbete. Aven
folkhdlsosynpunkter talar for en
sdnkning av pensionsildern.

Emedan olika yrken tdr p& arbets-
tagarens kondition p& olika sdtt, och
di i vissa yrken dven 60 Ar dr en fcir
htig pensionsilder, borde man genom-
fcira en gradering av pensionsildern
dven i folkpensioneringen.

3. Delpensionen

Di det iir att anse av behovet pikal-
Iat och dndam&Isenligt att en person
i pensionsildern, om hans fysiska
kondition medger, av psykiska e1ler
andra orsaker fir fortsiitta arbeta pA
egen begiiran, ehuru arbetsfrirmigan
vore nedsatt, borde detta gtiras m<ij-
Iigt i form av en delpension, som
skulle ersitta den nedsatta arbetsin-
komsten. Systemet existerar redan
inom arbetspensioneringen, men dA
denna inte giiller alla dem, som tjver-
gir tiII pension, borde motsvarande
indring gtiras 6ven i folkpensionerin-
gen.

Delpensionen skulle dock inte fA
anvdndas som en m<ijlighet som ftjr-
pliktar att uppskjuta pensioneringen
utan som en som ger mcijlighet till
det.

4. Veteranpensionen och tidigare
iiverging till pension

DA de &ldersklasser, som deltog i kri-
gen, p& grund av bristfdlliga och
synnerligen svAra omstdndigheter
har fcirlorat sin arbetskondition rela-
tivt sett tidigare 5n andra, borde man
i pensionssystemet infora stadganden
om, att krigsveteranerna skulle ha
rdtt att pensionera sig tidigare iin
andra. Synnerligen bridskande btir
man anse det vara att f<irbdttra pen-
sionsskyddet ftir frontmdn, invalider
och med dessa jdmfcirbara personer,
som lidit av kriget. Ftjr istadkom-
mande av pensionsskydd ftir vetera-
nerna iir det pA grund av drendets
brAdskande natur ntjdviindigt att till-
gripa sdrskild lagstiftning, som hdn-
fcir sig tiII bestdmd tid.

Svenska folkpartiet:
I sitt allmdnna program inf<jr 1972
irs riksdagsval konstaterade Svenska
folkpartiet om pensionspolitiken, helt
kort och i allmdnna ordalag, friljande:

"Ett ftjrenhetligande av pensions-
systemet bcir efterstrdvas. Arbets-
pensionen bcir garantera en beva-
rad konsumtionsniv6. efter pen-
sioneringen. Folkpensionssystemets
uppgift biir ddrvid att trygga en
minimiutkomst ftjr samtliga med-
borgare. Svenska folkpartiet vill
skapa m<ijligheter till valfrihet if-
rAga om pensions5ldern. Front-
mannapensionerna btir utbyggas."

Svenska folkpartiet har som kdnt
tagit aktiv del i den pensionspolitiska
debatten s6vdl i regeringsstdllning
som i opposition. Partiet har under
60-talet lagt tyngdpunkten vid en
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snabb utveckling av arbetspensions-
systemet som tillfcirsdkrar kintagar-
na, och sedermera dven fciretagarna,
en avsevdrd pensionstrygghet. Paral-
lellt hdrmed har folkpensionens
markbelopp htijts och systemet ut-
vidgats med allmdn familjepension
och frontmannapension. Ndr man nu
stdller fr6gan hur vi skall gA vidare
brir beslutsfattarna vara medvetna
om att vi under en relativt kort tid
intecknat ett mycket stort utrymme
inom ramen ftir socialpolitikens re-
surser just ftir pensionerna. Kostnads-
utvecklingens automatik kommer re-
dan den att stdlla stora krav, ftir att
inte tala om i och fcir sig ncidvdndiga
och motiverade nivAhtijningar och
andra frirbiittringar. Den aktiva be-
folkningen, sisom barnfamiljerna,
btir dven ihigkommas, annars ltiper
bl.a. befolkningsstrukturen faran att
bli skev.

Ndr vi 96r att utveckla v6r pen-
sionstrygghet htir en fcirenkling och
ett fcirenhetligande av de existerande
systemen till de frdmsta uppgifterna,
sAsom dven framgir av det giillande
regeringsprogrammet. Jag tdnker
hir pi de framsteg som redan gjorts
i den s.k. Kuusi-klubben sommaren
1971 och som bl.a. stdllde ett utveck-
lande av gemensam service och upp-
lysningsverksamhet fcir de bii.gge hu-
vudsystemen: folkpensionen och ar-
betspensionen. Det dr att beklaga att
regeringen dnnu inte kommit cive-
rens om hur detta arbete skall fort-
sdtta.

Ifriga om pensionernas nivi och
utbyggnad ter sig en h<ijning av pen-
sionernas tillvdxtprocent i arbets-

pensionssystemet som motiverad, in-
te minst i de ldgre inkomstgrupperna.
Att stitta nigot tak frir pensionernas
storlek dr svirgenomfiirbart, ddremot
iir det motiverat att hindra civerstora
pensioner genom att pensionsprocen-
ten sjunker vid h<igre inkomster.
Liksom de allra flesta frigor som
bertir arbetspensionssystemet har
denna fr6ga stor betydelse fijr ar-
betsmarknadsparterna, Iiksom dven
frAgan om pensionsildern. Vir a1l-
mdnna pensions&lder, 65 ir, 5r ju jdm-
fcirelsevis 1Ag men likafullt dr den ftjr
hcig i speciellt slitande och tungt ar-
bete. Vi btir 6ven komma fram till
ett si flexibelt pensioneringssystem
som mcijligt sA att den enskilda indi-
viden kan anpassa sin pensionering
till sina t.ex. fysiska resurser.

Ett speciellt problem i pensionspo-
litiken har jordbrukarkAren utgjort,
dels pA grund av sin Aldersstruktur
som dr ojdmfrirligt dldst, dels p&
grund av ncidvdndigheten att ge virt
lantbruk en ny struktur med fdrre
och starkare enheter. De Atgdrder
som nu dr aktuella, avtrddelsepensio-
nen och generationsvdxlingspensio-
nen utgtir kompletteringar till lant-
bruksfciretagarpensionssystemet. Dd-
remot torde dven mycket av det star-
ka missntijet bland jordbrukarna
ifrAga om deras egen pensionstrygg-
het som varit en &terkommande kris-
orsak i pensionspolitiken dlmpas.

Svenska folkpartiet utgir frAn att
den nuvarande arbetsftjrdelningen
mellan de bdgge pensionssystemen
skall bestA. Folkpensionen med sina
socialt anpassade tilliigg skall garan-
tera varje pensiondr en minimiut-
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komst medan arbets- och tjdnstepen-
sionernas uppgift 6r att sikra en fort-
satt bibehAllen konsumtionsniv& efter
pensioneringen. Aven om folkpensio-
nens sociala roll - som idag med
grund- och striddelar inklusive bos-
tadsstcidet sdkrar en utkomst i niviL
med vad minimilijnen giir pil arbets-
marknaden - dr starkt understruken
b<ir vi dock i framtiden gora den si
smidig som m<ijligt s& att t.ex. de
behovsprtivade grdnsinkomsterna in-
te frirblir sA sndva som de dr idag.
Overhuvud bcir lagstiftningen i pen-
sionsfrAgor gtiras sA klar och tilliimp-
ningen av den si fri frin byrAkrati
som det bara 5r mcijligt. Den sttjrsta
misstron mot pensionssystemen bott-
nar i det faktum att den enskilde har
svirt att tiverblicka "paragrafdjun-
geln" och ofta uppfattar de i och ftjr
sig ncidvdndiga uppgifterna till myn-
digheterna som ett ftirtidmjukande
utlSmnande av deras privatliv. Hiir
finns dnnu mycket att gcira, trots att
s6vdl folk- som arbetspensionssyste-
men under senare 5r effektiverat just
inf ormationsverksamheten.

Liberala folkpartiet:
Liberalernas pensionspolitik strdvar
till, att pensionen ger ett tillrdckligt
utkomstskydd, att pensionssystemet
skulle sakna luckor och att det skulle
vara enkelt och lSttfattligt.

Pensionsskyddet borde best6 av en
grundpension, som skulle ftjrsli till
ett grundutkomstskydd, och av en
diirtill ansluten, till f<irvdrvsinkoms-
ten avpassad tilldggspension, vars
uppgift skulle vara att fcirhindra en

oskdlig nedsdttning av utkomstnivin
vid pensioneringen. F<jr tillfredsstdl-
lande av individuella behov skulle
dessutom mtijtighet finnas till frivil-
lig tilldggspension. Den tilI ftir-
vdrvsinkomsten avpassade pensionen
skulle inte fi vara bunden vid arbets-
inkomsten p& si sdtt, att oskdliga
kineklyftor skulie Aterkomma i form
av oskdliga pensionsklyftor. Ddrftjr
borde man infrira stadganden om ett
pensionstak.

Emedan det ovan anfcirda fcirutsdt-
ter en totalreform av pensionssyste-
met, angAr de mest br6dskande pen-
sionspolitiska uppgifterna frjrenhetli-
gande av det nuvarande splittrade
systemet. En ftjrutsiittning fiir, att
reformerna lyckas dr, att ridgivnin-
gen och servicen i pensionsfrigor in-
tensifieras och centraliseras oaktat
olikheterna i pensionssystemens ftir-
valtning.

Emedan det viktigaste milet 6r att
Astadkomma en tillrdcklig grund-
pension frjr a1la (jdmnstor pension),
bcjr de ftirminer, som utg5r pA grund
av Slderdom i folkpensioneringen fis
pi en niv6, som dr tillriicklig och
motsvarar minimiutkomsten.

Husmiidrar och andra hemarbetan-
de brjr understiillas ett pensions-
skydd, som motsvarar arbetspensio-
nen. Aven studerandena btir innefat-
tas i denna pensionstagargrupp.

Pensionsskyddet for de personer,
som utfcir sitt eget arbete, sisom ftj-
retagarna, b<ir jdmstdllas med tivriga
pensionstagargrupper.

Man bcir snarast btirja utveckla ett
system med flexibel pensionsilder.
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Jdmlikhet mellan kdnen btir ska-
pas i familjepensioneringen.

Av pensionstagarnas arbetsinkomst
bcir en sttirre del iin ftir ndrvarande
bli prioriterad inkomst, som ej ned-
sdtter understcidsdelen.

Arbetspensionens tillvdxtprocent
bcir lyftas tiU 1,5 procent och antalet
6r, som berdttigar till full pension,
skall siinkas till 30.

Arbetspensioneringen brir gciras
flexiblare pi si sdtt, att de karensti-
der slopas, efter vilka man faller un-
der systemet, och systemet skall ut-
vidgas att omfatta dven tillfiilliga
arbeten samt sidana beskattade in-
komster, som fcirvdrvats utanftir ar-
betsftirhillandet (bl.a. arvoden for
upptrddande, mciten, o s v).

TjAnstgciring pA fronten skall i till-
rdckligt hcig grad tas i beaktande vid
bestdmmande av pensionsilder och
invaliditet sivdl f<ir mdnnens som
kvinnornas vidkommande.

Sisom ett mil pA medellAng sikt
skall anses vara, att pensionsfcirm5-
nerna i de olika pensionssystemen
sammanjdmkas pi si sdtt, att s6dana
grupper som "faller mellan" syste-
men inte lingre f<irekommer, och att
pensionsfrirminerna pA den offentliga
och den privata sektorn utg6r i sam-
ma nivi.

PA IAng sikt brjr man strdva till, att
sammanslA de nuvarande tvi pensi-
onssystemen till ett enda flexibelt
system, som omfattar en grunddel
(jAmnstor) och en tiII fcirvdrvsin-
komsten avpassad deI. Fcjrutom des-
sa skall med tanke pi individuella
behov utvecklas frivilliga pensions-

mrijligheter inom ramen fcir privata
f tirsdkringsanstalter.

Fcir finansiering av pensionssys-
temet skall omfattande samh6lleliga
&tgdrder vidtas. Pensionsreformen
anknyter ndra till alla sektorer i
samhdllspolitiken, i synnerhet tiU
hdlsovirden, bostadspolitiken, regio-
nalpolitiken och befolkningspolitiken,
ty fortsdtter den nuvarande situatio-
nen innebdr det att den aktiva be-
folkningens antal minskar. Aven
inflyttningen till tdtorter medftir
stora kostnader sA, att det blir einnu
mindre medel kvar ftir pensionsre-
formen. Genom utvecklande av hiil-
sovirden i vid mening och av
bostadspoiitiken fir man ddremot
betydliga inbesparingar Stminstone
vad invalidpensionerna betrdffar.

Pensionspremierna borde tydligare
dn vad nu er fallet graderas enligt
inkomstnivin, men pi sA sdtt, att de
arbetsintensiva branscherna ej belas-
tas alltfcir hArt av kostnaderna ftir
arbete. Pensionspremier borde mots-
varande kunna uppbdras mera 6n nu
frAn kapitalintensiva arbetsgivare
med hrig produktivitet.

TiIl siut mi konstateras, att fcir-
bdttrandet av pensionsskyddet b<ir
ske genom sidana Stgdrder, vilkas
f<iljdverkningar utretts noga.

Landsbygdspartiet:

Folkpensionerna, arbetspensionerna
och sjukdagpenningen biir hiijas

SAsom absoluta m6l for socialpoliti-
ken pi 1970-ta1et btjr vara att avskaf-
fa de markanta brister, som under
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folkfrontregeringarna kunnat tika pA
ett allt mera itigonenfallande sdtt,
och vilkas avhjdlpande trots tillrick-
Iiga tillbudsstiende medel ftirsum-
mats. De fcir socialvirden insamlade
medlen anvdnds pA ett odndamilsen-
ligt siitt sA, att inte ens ndrmelsevis
alla medborgare i ntid fAr sin andel
av de medel, som insamlats ftjr bi-
drag och st<jd. Detta framtrdder syn-
nerligen viil i alltfor smi pensioner,
frirviigrande av pensioner och i det
kallhjdrtade bemtjtande de n<idstdll-
da fAr uppleva, dvensom i de stora
inkomstklyftor, som rikar ojdmlikhe-
ten i det finska samhdllet och Sstad-
kommer bitterhet mot de maktha-
vande.

Ett eget kapitel ftirtjdnar den djun-
gel av pensionsanstalter, som upprdt-
tats i vArt land, ddr det finns olika
pensionsanstalter och -kassor ndr-
mare 200, med var sin dyrt avlcinade
organisation, som krdver drygt hiilf-
ten av de ti11 pensionsfonderna i in-
samlade medlen. Endast mindre 6n
hdlften av dessa tillgingar blir tiver
frjr frirbdttrande av de personers pen-
sionsskydd, frir vilka medlen insam-
1as med tv6ng. Trots fcirsdkringar
frin folkfrontsregeringens hill hiller
klyftorna i pensionerna och ltjnerna
pi att ytterligare vdxa, di en fem-
tedel av virt folk erh5ller dygt hiilf-
ten av v5r nationalinkomst medan
st<irsta delen av folket lever pi
eller under utkomstminimum.

Trots alla I<iften fcire valen ang5en-
de frontmannapensionslagen har Ia-
gen genom regeringens tvingspolitik
gjorts sidan, att sttjrsta delen av
frontmdrnnen anser den bevisa, att

deras offer till fosterlandet undervdr-
deras. FLP kommer att fortsdtta
kampen fcir justering av frontman-
napensionslagen.

Ftjr att v&r snedvridna socialpolitik
skulle kunna hjiilpa de ntrdstillda
medborgarna tiil ett mdnniskovdr-
digt liv btjr man i FLP:s mening
vidta ftiljande itgiirder:

1. De l<jften, som givits frontmdn-
nen under 30 irs tid bor dntligen in-
Itisas, och denna lag, som avsetts vara
bestiende, btjr snarast frirnyas enligt
FLP:s motion, som 5r likalYdande
som frontmannaveteranernas ftirslag.
Ddrvid fir inte heller de stuPades
sidana ftirdldrar och hustrur glom-
mas, som saknar fcirstirjare.

2. Utan drcijsmSl btir stadgas om
det hogsta belopp, till vilket pensio-
ner och l<iner f5r stiga.

3. Folkpensionerna btir hojas till
minimiltjnens belopp, och pensionen
fir ej nedsdttas, om pensionstagaren
skaffar biinkomster ftir att f6rbdttra
sin utkomst. Makens inkomst f&r ej
heller inverka pi denna pension.

4. Arbetspensionslagen ska1l ut-
strdckas att omfatta allt arbete och
pensionerna bor utbetalas till alla pi
samma grunder. Pensionerna btir
dock vara pi minimiltinens nivA.

5. Bristerna i familjepensionslagen
btjr rdttas till snarast. Samtliga dn-
kor mAste omfattas av lagen, Iikasi
de inklingar, som forscirjer sina min-
derAriga barn.

6. Den ilder, som berdttigar till
folkpension, bcir sdnkas avsevdrt.

7. Man mAste slippa den kringliga
pensionssystemsdjungeln och alla
pensioner bcir koncentreras tiII sam-
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ma pensionsanstalt. RAdgivningen
betrdffande pensioner och annat stcjd
brir effektiveras betydligt.

8. Krigsinvaliderna, civilinvalider-
na, folk- och arbetslcishetspensions-
tagarna samt de, som lever pi social-
hjiilp, skall befrias frAn att lcisa in
TV- och radiolicens.

9. Ersdttningarna enligt lagen om
invalidpenning skall dndras s5., att
alla delvis arbetsfcirmiigna skulle
kunna fii sidana utan hdnsyn till
sjukdomens eller skadans art. Sam-
tidigt bcir ersdttningsbeloppen betyd-
Iigt och rdttvist hcijas.

10. Familjepensionslagen btir And-
ras att omfatta dven de barnltisa dn-
kor, som blivit rinkor innan 1. 1. 19?0.

11. Rdtten till avdrag frin arbets-
inkomst frir sAdan make, som erh6l-
Ier invaliditetspension enligt folk-
pensionslagen btir genast h<ijas till
minst det dubbla.

12. Man bcir stoppa pensionsfon-
dernas ontidiga uppsvrillning och pla-
ceringen av medel, och alla de medel
som insamlats frAn pensionstagarna
di de var arbetsfcirm6gna skall an-
vdndas till att frjrbdttra deras pen-
sionsskydd. Sdrskild uppmdrksamhet
brir fiistas vid, att pensionsanstalter-
nas medel inte fir anvdndas ftir per-
sonalens rekreations-, fritids-, semes-
ter- o a dylik verksamhet s5, att pen-
sionstagarnas pengar inte anvdnds
frir herrarnas frirstrcielse.

Frir avhjdlpande av alla brister i
vir socialvird brir omedelbara Atgiir-
der vidtagas. Vi har r6d med en
mingsidig hrijning av vAr socialvirds-
standard, bara vi slutar upp med
slciseriet i statshushAllningen, frirenk-

lar v6.rt socialskydd rationellt och
slopar de oncidiga tjdnsterna inom
olika ftjrvaltningsomrAden. Till detta
arbete kallar FLP virt hela folk.

Kristliga fcirbundet:

Pi vira pensionssystems l6ga ilder
beror, att pensionen inte dnnu ftjr
alla garanterar minimiutkomst. Ddr-
fcjr brjr ocksA en hrijning av de frjr
lAga pensionernas belopp anses vara
ett av v6r pensionspolitiks mest
brAdskande uppgifter. En brist i det
successivt uppbyggda pensionsskyd-
det iir 5ven, att det dnnu finns per-
soner, som stannat utanftir hela
arbetspensioneringen. Dessa fall bor-
de utredas, och snarast understdllas
pensionsskyddet.

Endr en sdnkning av pensionsil-
dern skulle medftjra en synnerligen
brant stegring av pensionskostnader-
na kan man inte stdlla den som mil
allmiint sett. Ddremot btir sdnknin-
gen av pensionsAldern i pE.frestande
och synnerligen slitande arbeten an-
ses vara pensionspolitikens f<iljande
milsdttning.

Ett m6l pA lAng sikt dr att friren-
hetliga de brokiga pensionssystemen.
Detta kan genomfciras dven succes-
sivt, inom loppet av flera Ar, varvid
ftir stora dndringar skulle undvikas.
En del av fcirenhetligandet borde be-
sti. av, att pensionernas indexbun-
denhet skulle dndras si, att justerin-
garna skulle ske pi samma grunder
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Delpensionens belopp

och samtidigt s$vdl f<ir folkpensioner-
nas som de tivriga pensionernas del.
I framtiden kan man dessutom strdva
till, att samtliga pensionstagare om
mcijligt skulle tryggas den konsum-
tionsnivA, de uppn6tt under sin akti-
va tid, upp till en viss civre gr6ns.

PIRKKO KILPINEN:

I friregAende nummer $172) redo-
gjordes fcir ftjrutsdttningarna att er-
hilla delpension. Hdr betraktas, hur
storleken p& delpensiotren bestdms,
i ljuset av exempel.

Enligt sitt namn utgtir delpensio-
nen en viss del av den fulla invalid-
pensionen. Dess belopp utrdknas
dock beroende av pensionsfallet pi
tv6 olika sdtt.

l. Delpension enligt huvudregeln

Enligt huvudregeln utgrir delpensio-
nen hdlften av den fulla invalidpen-
sionens belopp.

APL- och KAPl-delpensionen ut-
rdknas alltid enligt huvudregeln, om
arbetstagaren dr fridd den 1. 7. 1935
eller ddrefter.

LAt oss ta till exempel en arbets-

Fcir finansiering av fcir smi pensio-
ner behtjvs, fcirutom den inbesparing
som sker genom andra itgdrder, kan-
ske Sven hela samhdllets sttid. Mini-
miutkomsten bcir dock tryggas s&vdl
pensionstagarna som iivriga medbor-
gare.

tagare, som dr fridd den 2. 9. 1943. Vi
antar, att han inlett ett APl-arbets-
fcirhillande den 12. 5. 1967 och me-
dan arbetsfcirh6llandet pigick blivit
arbetsoftjrmtigen den 15. 3. 1973. Den
pensionsgrundande lcinen dr 1500 mk
/lr,tn.

Den pensionsgrundande tjiinstgti-
ringstiden utgrir 41 &r 3 m5nader,
varftir pensionsprocenten i detta ar-
betsfrjrhAllande dr 47,25 %. Full in-
validpension utgtir friljaktligen

41,25 %. 1500 mk/min : 618,75
mk/mAn.

Enligt huvudregeln utgtir delpen-
sionen hdlften av detta belopp,309,38
mk/min.

F<ir FciPL:s och LFciPL:s vidkom-
mande kommer huvudregeln i friga
alltid, di personen dr fcidd den 1. 1.

1943 eller ddrefter.



2. Delpension enligt regeln om
minimibelopp

Fcir de iildre ilderklassernas vidkom-
mande utgor fuIl invalidpension ofta
endast det sk minimibeloppet, dvs
22 /o av den pensionsgrundande Iti-
nen. Ddrfcir skulle en enligt huvud-
regeln berdknad delpension for dem
bli otillriicklig. Ddrfcir har ett stad-
gande inftirts, enligt vilket arbetsta-
gare, som dr fcidd ftjre den 1. 1. 1935,
i delpension fAr minst 19 % av den
pensionsgrundande kinen, ifall ar-
betsfcirhillandet fortgitt utan av-
brott frAn arbetspensionslagarnas
ikrafttrddande tiII pensioneringen.

En ftire 1. 7. 1935 ftidd APl-arbets-
tagares delpension berdknas pA tvA
siitt: bAde enligt huvudregeln och
med tillSmpning av minimibelopps-
stadgandet.

Delpensionen 5r det stdrre av de
s&lunda erhAllna beloppen.

En arbetstagare, som 5r ftidd den
20.7. 7925, har inlett ett APl-arbets-
ftirhillande den 1. 7. 1959. Han har
blivit arbetsofcirm<igen den 21. 2.7973.
Den pensionsgrundande ltjnen antas
vara 2 000 mk/mAn.

FulI invalidpension utgor i detta
fall 29,5 f, av liinen, eller

29,5 %'2000 mk/min: 590
mk/min.
Hiilften av detta belopp utg<ir 295
mk/min.

Emedan arbetstagaren dr f<idd frire
den 1. 1. 1935 skall hans delpension
berdknas dven enligt minimibestdm-
melsen. I detta fall har arbetsftirhAl-
Iandet fortg5tt hela den tid APL va-

rit i kraft dnda till pensionsfallet,
varftir delpensionens minimibelopp
blir

19 % .2 000 mk/min:380 mk/mAn
Av dessa belopp, som berdknats pA

tvi olika sdtt, viiljs det, som iir for-
minligare ftjr arbetstagaren. Delpen-
sionens belopp utgtir sAlunda 380
mk/min frin den 1. 3. 1973.

Det btir pApekas, att en dylik jiim-
ftirelse utfrirs endast dA man rdknar
ut APl-delpension, och om arbets-
tagaren dr f6dd fcire 1. 1. 1935.
KAPl-delpensionen i sagda Alders-
grupper berdknas alltid med tilldmp-
ning av minimibeloppsstadgandena.

Ovan konstaterades, att delpensio-
nen inom FtiPL:s och LFtiPL:s till-
Iiimpning alltid beriiknas enligt hu-
vudregeln, om ftiretagaren dr fcidd
1. 1. 1943 eller diirefter. De dvriga
ftiretagarnas delpensioner berdknas
diremot alltid enligt minimistadgan-
dena.

Om vi dnnu betraktar en fciretaga-
re, som iir ftidd den 2. 9. 1938. Hans
ftiretagarverksamhet har begynt den
15. 5. 1965. Han har blivit arbetsftir-
mtigen under sin verksamhet som ftj-
retagare den 6. 3. 1973. Den pensions-
grundande arbetsinkomsten 61 23 000
mk/Ar eller 1 916 mk/min.

Delpensionen dr lika med minimi-
beloppet, dv s 19 y' av den pensions-
grundande arbetsinkomsten, emedan
som till pension berdttigande biir
riknas hela tiden frin FciPL:s ikraft-
triidande den 1. 1. 1970 till uppn5en-
det av pensionsildern. Delpensionen
utgcir silunda t9 /, 1.916,67 mk/
mAn: 364,17 mk/m&n.
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S o cials kyd d sinformationsverk samheten s

fa ck sp rik s anvin dnin g sfr hg^

Vid ingAngen av hcjstterminen 1972
tjverenskoms med Iedaren fcir prose-
minariekursen i finska vid Helsing-
fors universitet om ett litet prov:
Pensionsslqrddscentralen sdnde nig-
ra ftjr allmiinheten avsedda tryck-
alster ftjr kritik av spr&ket. Provet
giillde endast finska tryckalster, men
emedan liknande svirigheter att
skriva klart finns 6ven pi svenskt
hell, Aterges nedan resultaten av
provet.

Det var inte meningen att utfrira
nigon vetenskaplig underscikning av
ldsbarheten. Avsikten var mycket
mera ansprAkslcis. Man ville fA fram,
hur sidan sprikvetare som betrdf-
fande sociala frigor dr en fullkomlig
lekman, ldser informativ text an-
g5ende social trygghet. Man ville se,
huruvida dessa representanter frir
allmiinheten ser svirigheterna i att
uttrycka sig klart ur samma synvin-
kel som de personer, som skciter om
informationen inom socialbranschen.

De skrifter som tiversdndes var
social- och hdlsovirdsministeriets
S o s ia a Iio p a s, Folkpensionsans-
taltens S airausvakuutus och
Pensionsskyddscentralens broschyrer
Tycieliike och Yrittiij delii-
k e. Dessa granskades av studenterna

Leena Brandt, Leena Hirvonen och
Liisa Huttunen.

Leena Hirvonen underscikte bro-
schyrernas ldsbarhet med hdnsyn till
ordens ldngd, meningarnas ldngd och
pA basen av en urvalsanalys pi grund
av det inbtirdes frirhAllandet melIan
ordklasserna. Resultaten placeracie
hon i den ldsbarhetstabell, som upp-
gjorts av Osmo A. Wiio. Wiios tabell
ger ett ungefdrligt utslag om, hur
m6.nga irs grundskoleutbildning 1A-
saren btjr ha fcir att kunna tillgodo-
gtira sig texten.

Hirvonen: KlassnivAn i alla under-
scikta broschyrer stiger iiver sju, vil-
ken 5r den genomsnittliga utbild-
ningsnivin f<ir ndrvarande. I ge-
nomsnitt fordras cirka tio irs skoi-
gAng fcir att f<irsti texten helt och
h&1iet. Den mest liittldsta visade sig
broschyren S a i r au sv a k u u t u s
vara, ddr antalet linga ord, adverb
och adjektiv var det ldgsta i materia-
let. Antalet substantiv och verb lig-
ger ndra medeltalet frjr hela materia-
Iet. Den h6gsta klassnivAn har A r -
betspension. Dess svirighet
beror p5' de mAnga l5nga orden.

Brandt jiimfrir den genomsnittliga
lSsbarheten i broschyrerna dven med
liisbarheten av andra fcir allmdnhe-
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ten avsedda texter. I denna jiimfci-
relse placerade sig den sociala rAd-
givningen inte alls illa.

Jdmfcirelsematerialet utgjordes av
lokaltidningarna Nurmijirven Sano-
mat, Tyrvddn Sanomat och Koillis-
Lappi, angiende vilkas ldsbarhets-
grad Brandt hade tillg&ng till en av
en annan student utrdknad medel-
siffra, samt av Ylioppilaslehtis leda-
re (7 /t972), tidskriften Eeva, n6gra
nummer av ATK-Tietosanomat och
ett nummer av Helsingin Sanomat,
angiiende vilka likasi tidigare hade
utrdknats ldsbarhetsviirden. Utan att
ndrmare gi in pi siffrorna var ord-
ningen fr5n den sviraste till den liit-
taste Ylioppilaslehti, ATK:n Tieto-
sanomat, lokaltidningarna, de sociala
broschyrerna, Helsingin Sanomat
och Eeva. Lokaltidningarna, de so-
ciala texterna och Helsingin Sanomat
befinner sig mycket ndra varandra.

Resultatet av jiimf<irelsen ger vid
handen, att svirigheterna att produ-
cera ldttldst text inte endast hr so-
cialtextfcirfattarnas problem. Pe
grund av en s& sndv understikning
som den ftireliggande kan man gi-
vetvis inte dra allmdnna slutsatser,
men till samma resultat har man i
andra sammanhang kommit till dven
andra vlgar. I Finiand - som ju dr
ett land med kraftigt verbal kultur

- borde man i hcigre grad dn tidiga-
re fdsta uppmdrksamheten vid, hur
budskapet nir fram. Det 5r i syn-
nerhet pressens och informatdrernas
uppgift.

Leena Brandt har unders<ikt me-
ningarnas liingd i Sairausvakuutus.
Hon konstaterar, att ftirfattaren tyd-

ligt tenderar att undvika bisatser,
d v s scjker Astadkomma m<ijligast
korta enheter, som avskiljs med
punkt. Detta g<ir ftjrfattaren utan
tvivel frjr att uttrycka sig exakt och
koncist. Koncist dr resultatet, men
det har skett pi ldsbarhetens be-
kostnad, konstaterar Brandt. Ehuru
det ftir de linga meningarnas del 6r
skdl att civervAga, huruvida en upp-
delning av dem skulle gcira budska-
pet klarare, dr det inte alltid s6, att
den kortaste meningen dr tydligast.
Brandt har plockat fram bl.a. foljan-
de exempel: "Tutkimus- ja hoitokus-
tannuksista korvataan 75 '/ kuusi
markkaa ylittiivdltii osalta samalla
kertaa annettua md6rdystd kohti."
Ett exempel pA en icke uppdelad,
lAng mening: "Vakuutettu, joka ei
tee ilmoitusta kolmen viikon kulues-
sa, mutta tekee sen kuitenkin vii-
meistdiin kolmen kuukauden kulues-
sa maahanmuuttopdiviist6 lukien,
saa siirron siitd pdivdstd lukien, jol-
loin hin muutti maahan."

Den som ofta ldser texter som
anknyter till socialfcirsdkringen tyc-
ker kanske inte att de citerade me-
ningarna dr sA mdrkvdrdiga. Men
det gcir nog en lekman. Experten vet
utan vidare varifrAn stilen hdrstam-
mar - lagtexten. Man vill, att den
informativa texten si uttcimmande
som mtijligt skulIe tala om, vad la-
gen innehiller. Lagtexten miste i
sin tur skrivas s5, att den tiicker allt.
"En broschyr, som vimlar av sv5r-
begripliga ord och ftir vardagsspr5ket
frdmmande konstruktioner kan inte
fylla sin uppgift som informations-
medel", sammanfattar Brandt.
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Liisa Huttunen har betraktat de
15nga orden i Sosiaaliopas. Hon
konstaterar, att man rcir sig pi ett
omrAde, ddr lAnga ord, sammansatta
ord och dubbelt sammansatta ord
blivit termer. Ord, som 6r samman-
satta av fyra delar p5trdffade hon
sjutton, sidana som ty<imatka-
tapaturma, myrkytysen-
s i ap uke sku s, a s u n t o - o s a -
k ey h ti ri t a I o, k a s v at u s n eu -
volapaikkakunta.

Huttunen konstaterar, att det ej
gynnar ldsbarheten att en stor del
av dessa sammansatta ord innehiller
abstraktiva ingredienser. Svira ord
kan tydligen i m6nga faII inte und-
vikas, men "i normalt talspr&k skul-
1e man anvdnda flera verb och adjek-
tiv, varvid de sammansatta ordens
(relativa) andel skulle minska", sA-
som Huttunen sdger.

Huttunen kritiserar dven den om-
stdndigheten, att de linga orden ofta
dr sdllsynta och fciljaktligen okdnda
fiir ldsaren:

"Jag tycker, att flera av dessa
linga ord ser ut att ha konstruerats
fcir Sosiaaliopas. Orden dr samman-
satta ord av tillfiillig karaktd.r, och
de anvdnds mihdnda ej annorstddes.
Rett frdmmande verkar t.ex. or-
den an sioeldkej 5rj es t e I-
hd, eroraharahasto, vuo-
sitytiansio och ty risuhdere-
kisteriote. Orden kan givetvis
ingi i en lingt utvecklad facktermi-
nologi, som en lekman inte kan
begripa. Kanske har man ftirs<jkt
fcirklara begreppen ftir kort, varfcir
nya l6nga sammansatta ord bildats."

Att tom ansioeldke j iir j es-
t e lm d (fcirvdrvspensionssystem)
verkar frdmmande och konstruerat
fcjr ett tiltfdlligt behov kan ftjrvina.
Men kritiken riktar sig givetvis mot
socialbranschens informationsfolk,
inte mot de okunniga ldsarna.

Hirvonen sammanfattar sina re-
sultat aningen tvetydigt men troste-
fullt: "Namnen pi olika anstalter,
lagar och andra begrepp inorn den
moderna socialbranschen 6r enorna
anhopningar av ord. Man kan dock
ej undgi att anvdnda dem, om man
tiver huvud cinskar behandla dyiika
saker. Liisbarheten skulle tydligen in-
te bli biittre genom att byta skriben-
ter, ddremot borde man strdva tiIl
att anvdnda korta, ld.ttmantivrerade
termer och bendmningar i stiillet ftir
de nuvarande ordj[ttarna."

Hir dr det befogat att tilligga ftil-
jande:

Bokstavsfcirkortningar 6r inte dy-
lika korta och ldttmantivrerbara ter-
mer. De kan visserligen si smAnin-
gom b 1i sidana, t.ex. Arava, Akava,
Kela; PSC tcrde i de flesta fal1 fi
heta Telli. NIen ett allmdnnare ftir-
kortande arr ord och begrepp borde
utg6L frin en annan grund, sAdana
ord borde letas fram, som innehiller
en tydlig association.

Den juridiska texten borde i regel
"riversdttas" sA, att den blir mera
l6ttfattlig.

De man inte kan tiversdtta en
IAng, abstrakt eller annars svAr term,
ii.r det skdl att anteckna uppslagsord
och ftjrklaring i marginalen.
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Forsikringsdomstolens beslut
LAURI KOIVUSALO

Nr 7815/7111544. Givet 29. 71. 1972

Pensionsanstalten hade den 6. 11.

1969 beviljat bilmekanikereleven A,
ftidd den 5. 12. 1935, invalidpension
enligt APL och KAPL ftir tiden 1. 4.
1970-30. 6. 1971. En:ir A hade erh6l-
lit en med stcid av trafikfcirsdkrings-
Iagen beviljad, p& egen skada grun-
dad fortsatt ersdttning frAn 1. 4. 1968,
ncidgades man ftjrrdtta samordning,
varvid invalidpensionens belopp blev
102,35 mark i minaden. Ddrefter ha-
de pensionsanstalten f6tt kinnedom
om, att A den 25. f. i970 beviljats er-
sdttning enligt lagen om invalidvArd
ftir dem, som erhAller trafikfcirsdk-
ringsersdttning, 2 666,80 mark om
iret frin den 10. B. 1970 for tiden f<ir
yrkesutbildning i samband med re-
habilitering. Med anledning hdrav
hade pensionsanstalten med sitt be-
slut den 17. t2. 1970 i sttid av APL B ii
2 momentet och KAPL 1 S f<jrrtittat
samordning Snyo och riittat sitt be-
slut av den 6. 11. 1969 och fcirordnat,
att till A skulle eridggas invalidpen-
sion enligt APL 56,04 mark om mina-
den frir tiden 1. 1. 1971-30. 6. 1973.

A besvdrade sig civer detta besiut
hos pensionsndmnden, varvid han
yrkade att pensionen skulle utbeta-
1as onedsatt. Pensionsndmnden ansig
i sitt beslut den 6. 7. 1971, att ersdtt-
ning enligt lagen om invalidvird av

dem, som erhiller ersdttning enligt
trafikfrirsdkringslagen, icke kan an-
ses vara sidan i APL 8 S avsedd pen-
sion eller annan ersdttning, som skall
beaktas vid samordning, och att pen-
sionsanstalten silunda icke borde ha
frirrdttat samordning Anyo och ned-
sdtta den utgiende pensionens be-
Iopp. Med anledning hdrav upphdvde
pensionsndmnden pensionsanstaltens
beslut i drendet.

Pensionsanstalten s<jkte dndring av
detta beslut hos fcirsdkringsdomsto-
len, som ansig att skdl icke anfcirts
ftir iindrande av det besviir under-
kastade besiutet.

Enligt APL B$ 1 momentet skall
vid samordning beaktas fortsatt er-
sdttning pA grund av egen skada tra-
fikfrirsdkringslagen. Ersdttning en-
Iigt lagen om invalidvird av dem,
som erhiller trafikfrjrsikringsersdtt-
ning har bundits vid erhAllande av
ersdttning enligt trafikfcirsdkringsla-
gen. Angiende vardera ersdttningen
stadgas dock i sdrskilda lagar. I APL
B S 1 momentet nrimns icke lagen om
invalidvird av dem, som erhAller
trafikfcirsiikringsersdttning, ej heller
ersdttningar, som utgir enligt denna
lag.

Fcirsdkringsdomstolens stAndpunkt
i iirendet ger vid handen, att de er-
sittningar, som skall beaktas vid
samordning, har upprdknats utttjm-
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mande i APL. Stadgandena om sam-
ordning borde friljaktligen tolkas
sndvt frir denna del.

Tolkningen kan i vissa fall leda
till n6got civerdimensionerade pen-
sioner. Normalt erhiller ju veder-
bcirande dven invalidpension fcir om-
skolningstiden. DA ersdttning enligt
lagen om invalidvArd av dem, som
erhAIIer trafikfcirsiikringsersdttning
utbetalas tiII honom utan, att den
samordnas med pensionen, kan pen-
sionens och ersdttningens samman-
lagda belopp t o m betydligt riverstiga
den i APL BS avsedda samordnings-
grdnsen.

Nr BB99/71l141. Givet 31. 1. 1973

Hdlsosystern A, ftidd den 3. 2. 7929
och dcjd den 2. 10. 1970, hade varit
anstdlld hos R Oy 16.4. 1963 - 15. B.
1969. A:s make anscikte den 3. 2. 1971
om invalidpension fcir den tid, A va-
rit arbetsoftirmcigen ftjre sin dcid, och
om familjepension ftir sina barn en-
ligt APL.

Pensionsanstalten fcirkastade i sitt
beslut den 11. 3. 1971 anscikningen an-
giende invalidpension, emedan A
icke sjdlv anscikt om invalidpension
och sAdan ej srikts pi hennes vdgnar
under den tid hon levde.

Med sitt familjepensionsbeslut ftil-
jande dag beviljade pensionsanstal-
ten A:s tre mindeririga barn familje-
pension pi grund av bl.a. liingden pA
A:s arbetsfcirhillande sammanlagt
35,02 mark i minaden frin 1.11. 1970.

A:s make, sagda barns far, besvd-
rade sig ang6ende dessa beslut hos
pensionsnimnden varvid han yrkade

att invalidpension skulle utbetalas
och att vid faststdllandet av familje-
pensionens belopp skulle tas i beak-
tande 6ven tiden frin det A:s arbets-
ofcirmiga begynte till pensions5ldern.
Pensionsndmnden fcirkastade med
sitt beslut den 20. 9. 1971 besvdren pA
i pensionsanstaltens beslut ndmnda
grunder varvid den ftjr familjepen-
sionens vidkommande hdnvisade till
stadgandena i APL 7 a S 1 monentet.

A:s make scikte iindring av detta
beslut hos fcirsiikringsdomstolen, som
ansAg, att skdl icke anfcjrts fcir tind-
ring av pensionsndmndens beslut.

Vad erhillande av invalidpension
betrdffar i dylikt fall, dr det praxis
att d<idsbo eller deldgare i sidant
icke kan anstjka om denna fcirmin,
som tillfallit den avlidne personligen,

Det ovan ndmnda fcirfarandet kan
inverka pi pensionens belopp, s&som
Sven fcirsdkringsdomstolens beslut
ger vid handen. Ifall fcirminsl5taren
icke under sin iivstid erhtill invalid-
pension eller ens hann ansrika om
s6dan, anses han vid berdkningen av
familjepensionens belopp ha blivit
arbetsofrirmrigen vid tidpunkten ftir
drjdsfallet. Stadgandet baserar sig
tydligen pi, att det i praktiken skul-
le kunna visa sig svArt att utreda
efter dridsfall, nir arbetsofcirmAgan i
verkligheten btirjat. Av denna orsak
har i lagen intagits ett schematiskt
stadgande frir berdkning av pensio-
nen och faststdlits tidpunkten f<ir
dridsfallet som den, frin vilken ar-
betsofcirm5gan skall anses ha begynt.

I det frireligande fallet leder lag-
stadgandet till, att familjepensionen
blir baserad pA fribrev. Tiden mellan
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albetsf6rhAllandets upphcirande och
drjdsfallet 5r ldngre iin ett 5r, varvid
framtida tjdnstgtiringstid ej kan
beaktas enligt APL 6 $ 3 momentet.
PA grund av den utredning, som kan
f6.s ur handlingarna, verkar det som
om invaliditetens btirjan just i det
hdr fallet skulle ha gAtt att utreda.
Tiden mellan invaliditetens b<irjan
och dtidsfallet skulle di ha varit kor-
tare dn ett 5r, och dA skulle den s k
framtida tjdnstgtiringstiden ha kun-
nat beaktas i pensionen.

Stadgandet i APL 7 a S 1 momen-
tet leder emellertid ti[, att den
verkliga tidpunkten fcir arbetsofor-
migans btirjan icke alls upptas tiIl
prrivning, utan avgtirande vid fast-
stiillandet av pensionens belopp blir
dtidsdagen.

Nr 97199/71l141
Givet 31. 1. 1973

Pensionsanstalten hade den 7. 4.1971
beviljat R, ftidd den 17.3. 1915, inva-
lidpension med ett av beslutet fram-
giende belopp frin 1. 11.1970.

R. anftirde besvdr hos pensions-
nimnden varvid han bl.a. ftiretedde
ett arbetsbetyg, enligt vilket hon
hade varit anstdlld hos T 15.3.1965-
15.6. 1966 och ftir denna tid erhillit
i ltin sammanlagt 1500 mark. R hade
inyo varit anstdlld hos samma ar-
betsgivare 1.9. 1966-23.6. 1967 var-
vid lcjnen ftjr denna tid utgAtt med
1000 mark. I sina besvdr yrkade R
pension dven pi grund av dessa ar-
betsf tirh&llanden.

Pensionsndmnden fcirkastade sedan
den anskaffat ytterligare utredning,

R:s besvdr genom sitt beslut den 1.

11.1971. Sisom grund for beslutet
anfcirdes, att R i sina arbetsfrirhillan-
den till T inte kan anses ha erhillit
en lcin, vars belopp var minst 180
mark i minaden, och hennes regel-
bundna arbetstid i dessa arbetsfcir-
hAllanden hade inte uppgitt tiil
minst 20 timmar i veckan. Silunda
hade han pA grund av APL 1 $, sA-
dant sagda lagrum var den 8.7.1961
och 30.12.1965, inte rdtt att erh6lla
pension pA grund av sina sagda ar-
betsforh6llanden.

Ftirsdkringsdomstolen, dhr R stikte
dndring, ansAg att det icke anftirts
skiil att [ndra pensionsndmndens
beslut.

Under de tider, vilka i det ovan
presenterade beslutet icke har tagits
i beaktande vid utriikningen av pen-
sionens belopp, har R skijtt T:s barn
i sitt eget hem. Barnet hade oftast
dven vistats tiver natten i skciters-
kans hem och endast under vecko-
slutet bott hemma.

Hittills har man i allmiinhet ansett,
att sktitsel av annans barn i eget
hem inte bcir anses vara APL under-
lydande arbete. Arbetet har inte an-
setts ske under annans ledning och
uppsikt, och det har silunda icke
fyllt de krav, som stdlls pA ett ar-
betsfrirhAllande. Detta har dven varit
de flesta pensionsanstalternas stAnd-
punkt.

Det foreliggande beslutet synes
emellertid dndra denna i praktiken
skapade linje. Sisom grund f<ir ftir-
kastande har uttryckligen angivits,
att R:s arbetsftirhellanden
inte uppfyllt APL:s fordringar pi
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Icin och tjdnstgriringstid ftir att lyda
under lagen. I Pensionsskyddscentra-
lens utlAtande i drendet framftirdes,
att det inte var friga om arbetsfrir-
hAllanden enligt APL utan om fci-
retagarverksamhet. Fcirsdkringsdom-
stolen har emellertid hillit fast vid
pensionsndmndens grund frir frirkas-
tande, ddr man utg&r ifrAn, att det
5r frAga om arbetsfrjrhAllande.

I detta fall dr det fr6ga om skrit-
seln av ett barn, vilket dessutom skett
inom fastare ramer dn normalt. Till
detta hdnvisar dven den omsteindig-
heten, att barnet under veckan hott
hos sin skciterska och endast under

HEIKKI RIEKKINEN:

I egenskap av arbetspensioneringens
centralanstalt Aligger Pensions-
skyddscentralen bl.a. att i sina regis-
ter infiira - och givetvis dven utge

- uppgifter, som behcivs vid ftjr-
verkligandet av arbetspensionsskyd-
det. Uppgifter angiende enskild per-
son, Viktor Varman, finns i PSC:s
personregister samt i arbetsftjrhAl-
Iande- och pensionsfallsregistren.

<Viktor VarmarL>> och
pensionsskyddscentralens register

veckosluten vistats i sitt eget hem.
S5lunda dr det uppenbart, att R dven
utcivat "ledning och uppsikt" i detta
fa1l.

Det frireliggande avgtirandet torde
inte kunna anses vara nAgot egentligt
stdllningstagande mellan arbetsftjr-
hillande och fciretagarverksamhet.
Pi detta tyder dven den omstiindig-
heten, att inte heller stadgandena i
F6PL skulle ha varit tiliSmpliga i
detta hdnvisar dven den omstdndig-
hdnfcjr sig till tid f6re 5r 1970, dA
FriPL inte 6nnu var i kraft. Ur slut-
resultatets synpunkt har grdnsdrag-
ningen fciljaktligen saknat betydelse.

Personregistret
Redan innan Viktor Varman trdder
in i arbetslivet, finns uppgifter om
honom i Pensionsskyddscentralens
personregister. Detta datorskcitta re-
gister omfattar uppgifter om finska
medborgare, som dr ftjdda 1.7.1897-
31.12.1962, samt om sAdana utldndska
medborgare, som inregistrerats i ar-
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betspensioneringen hdrstddes. Inalles
omfattar registret cirka 4,4 miljoner
personer. Registret omfattar deras
namn, ftidelsetider, ftir avlidnas vid-
kommande diidsdagar, samt framfcjr
allt deras personbeteckningar.')
Dessutom innehAller registret vissa
upplysningar av teknisk karaktdr,
men inte t.ex. adresser, eller upplys-
ningar om familjefrirh6lianden, ehu-
ru dessa nog ofta skulle vara nyttiga.

Ang&ende r6ttelser och dndringar
av personuppgifter erhAller PSC upp-
gifter ti11 sitt register mAnatligen.
Numera inkommer uppgifterna fr6n
mantalsskrivningsmyndigheterna via
Foikpensionsanstalten, men i framti-
den torde de erh6llas frin Befolk-
ningsregistercentralen. Dylika upp-
gifter dr bl.a. dndrat sldktnamn till
fdljd av ingAende av dktenskaP,
dvensom uppgiften om persons dcid.
PSC frirmedlar dessa uppgifter vida-
re till de pensionsanstalter, till vilkas
krets vederbtjrande personer enligt
arbetsforhAllanderegistret hor e1ler
hcirt. Senast denna vdg f6r pensions-

anstalten vetskap om t.ex. pensions-
tagarens drid; det kan hdnda, att upp-
giften ej inkommit frin annat hill.

Personregistret dr ett slags hjalp-
register. Anmdlningar, som bokfcjrs i
PSC:s arbetsfcirhillande- och pen-
sionsfallsregister, passerar alltid f<jrst
personregistret. Med dess hjdlp sd-
kerstdlls det, att uppgifterna i anmdl-
ningarna bokfrjrs betrdffande rdtt
person. Personbeteckningen dr hdr-
vid av avgcirande betydelse. Har i
den anmdlning, som skall registreras,
antecknats vederbtjrandes person-
beteckning dr registreringen ldttare
och sdkrare 6n om denna kod saknas.
I det senare fallet ncidgas man ur re-
gistret srika fram den person, fcir
vars del de i anmdlningen uppgivna
personuppgifterna -fcjdelsetid, ktin,
namn och fcidelsekommun - stdm-
mer bdst. Ang6ende de olika upp-
gifterna ges olika antal s.k. identi-
fikationspodng: samma ftjdelsetid dr
rdtt avgdrande, samma sldktnamn
ger flera podng dn samma ftjrnamn
osv.

Vid sidan av det med datorer sktit-
ta personregistret har PSC ett per-
sonkartotek, som dr i alfabetisk ord-
ning. Detta register 6r knappare dn
det, som infcirts i datorerna och om-
fatlar ndrmast "bara" de personer',
som inregistrerats i arbetspensions-
systemet, dvs inemot tre miljoner.
Kartoteket dr i det ndrmaste oersdt-
teligt i viss utredningsfall, i vilka det
behiivs bide intuition och fantasi.
Datorerna kan inte klara dylika ut-
redningar utan hjdlp av mdnnisko-
hand.

') Varje finsk medborgare har sin egen
personbeteckning, som identifierar ho-
nom noggrannt. Ett dylikt kodnuruner
togs i Finland fiir ftirsta g6ngen i bruk
inom arbetspensioneringen, inom vilken
koden enligt det ibrukiagna identifie-
ringsmedlet, arbetspensionskortet, kalla-
des och ofta 6nnu kallas arbetspensions-
kortets nummer. InQm siukfiirsiikringen
anvdnds p6 motsvarande siitt social-
skyddssignum. Systemet med personbe'
teckningar, som sktjts av Befolkningsre'
gistercentralen, baserar sig viisentligenpa ae kodsiffror, arbetspensioneringen
bch sjukfcirsbkringen redan tidigare
tiUempat.



Arbetsfrirhellande-
registret

Viktor Varmans arbetspension bestir
av pensionsandelar, som hdrstammar
frin hans olika arbetsfcirh6llanden
och fciretagarperioder. PA grund dri-
rav dr det ncidvdndigt att hans "ar-
betsbiografi" registreras s5, att man
di pensionsfall intrdffar har tillging
till de beh<ivliga uppgifterna i ett
centralregister.

Pensionsskyddscentralens arbets-
f<irh6llanderegister innehAller dessa
uppgifter om rhtt till pension och
om de grunder, enligt vilka pensio-
nens storlek bestdms: uppgifterna
om arbetstagarens APL-arbetsfor-
hAllanden, KAPl-fcjrtjdnster, F6PL-
och LFtjPl-verksamhet, om invalid-
och arbetslcishetspensionsperioder
(fcir s6dana perioder uppkommer ju
rdtt till pension oftast pi samma sdtt
som frir tid i arbetsftjrhAllande)
samt om perioder av arbetskjshet.
Arbetsf<irhAllanderegistret mantjvre-
ras med datorer; uppgifter inf<irs en
ging i veckan och "ut" kan man fA
dem tv6 ginger i veckan.

Angiende anmdlningsskyldighet
eniigt APL finns ett stadgande i fcir-
ordningen om pension fcir arbetsta-
gare. Enligt det skall arbetsgivaren
till pensionsanstalten ofrirdrrijligen
meddela om brirjan och upphorande
av APL underlydande arbetsfcirh&l-
lande s6vitt det ej med pensionsans-
talten avtalats om sdrskild termin,
dock s5, att uppgifterna fcir varje
kvartal ldmnas senast under pifol-
jande minad. Pensionsanstalten Slig-
ger sedan att ofcirdrcjjligen tiIl PSC

meddela samtliga pensionsanordnin-
B&r, som gjorts ddr, samt i dessa
ing5ende arbetsfrjrhAllanden och de i
dessa intrdffade ftirdndringarna.
Motsvarande stadgande finns dven i
F6PL och LFriPL.

Uppgiften om bcirjan och upphti-
rande av APl-arbetsftirhAllande och
av fciretagarverksamhet borde sAlun-
da hinna till PSC:s register inom
nigra minader, men i praktiken kan
tyvdrr dessa tider ej alltid hillas,
hur viktigt det dn vore.

Stcirsta delen av APL-F6PL-
LFciPl-anmdlningarna kommer nu-
mera till registret p5. magnetband,
varvid datorerna pA sdtt och vis talar
med varandra. Det manuella arbetets
andel hAller pi att minska i motsva-
righet hdrtill.

AngAende gdllande APL-arbetsfrir-
hAllande och pigiende fciretagarverk-
samhet finns i registret endast fA
uppgifter. Ddr finns uppgift om ar-
betsfcirhillandets eller fciretagarverk-
samhetens bcirjan, arbetsgivarens
namn samt uppgift om den pensions-
anstalt, som har hand om kommu..
niceringen av uppgifter om arbets-
fcjrhflllandet eller ftiretagarperioden.
Lrineuppgifter finns i registret. Bet-
riiffande fciretagarna har dock fcjru-
tom branschkoden ndmnts Sven den
sk begynnelsearbetsinkomsten, men
denna uppgift bevaras inte vid fort-
satt fciretagarverksamhet. I samband
med anmdlningen om upphcirande
kommer i registret uppgift om den
pensionsgrundande kinen eller in-
komsten samt om den pA grund dd-
rav berdknade pensionens belopp,
pensionsAlder, och uppgifter fcjr utre-
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dante av pensionsanstaltens ansarv.
Motsvarande anmdlning g<irs i regist-
ret sedan invalidipension med fuII
effekt eller arbetslcishetspension
upphrirt.

KAPl-arbetsivare Aligger att re-
dovisa de KAPl-lciner, han utbetalat,
m5natligen till arbetspensionskassor-
na. Detta sker i alimdnhet s6, att
samtidigt som arbetsgivaren inbeta-
lar KAPl-premien till banken e11er
posten, bifogar han en redovisning,
varav framg&r de utbetalda lcjnernas
belopp per envar arbetstagare. Ban-
kerna och postanstalterna sdnder
redovisningarna till arbetspensions-
kassorna, som sdnder dem vidare til1
PSC :s arbetsf6rhAllanderegister.

KAPL-I<jner har registrerats sedan
juli 1962. Fcir att spara pi registerut-
rymmet har man tagit i bruk ett
sidant ftirfarande, att man med vissa
intervaller rdknar samman KAPL-
frirtjdnsterna i registret per Ar. Fcir
ndrvarande dr situationen den, att
arbetsftirhSllanderegistret f<ir varje
arbetstagares del inneh6ller endast
den irliga slutsumman fcjr KAPL-
Itinerna ftir Sren 1962-1967 - fcirde-
lade per arbetspensionskassa - och
frAn och med 5r 1968 finns ltineupp-
gifterna specificerade per m6nad och
arbetsgivare. Vid behov kan dven
uppgifterna om l6nerna ftjr 5r 7962-
1967 erh5llas frin PSC eller frin ar-
betspensionskassorna specificerade
per m5nad och arbetsgivare.

Arbetslcishetskassorna dr skyldiga
att irligen meddela om de dagar, frir
vilka arbetslcishetsunderstcid erlagts.
Huvudparten av denna kommunice-
ring sker med datorer.

ArbetsftirhAllanderegistret omfat-
tar dven vissa uppgifter utanfcir den
"egentliga" arbetspensioneringen,
d v s utanftjr ramen ftjr APL, KAPL,
FoPL och LFtjPL. Kommunala pen-
sionsanstalten anslcit sig redan &r
1971 till PSC:s arbetsforhillandere-
gister. Den uppger tiII registret upp-
hcirda kommunala anstiillningsfcir-
hillanden, pA grund av vilka det upp-
kommit rdtt tiil KTAPL-pension. I
registret finns en sdrskild arkivkod
samt fr6.n och med hiisten 1972 dven
datum fdr btirjan och upphcirande av
anstdllningsfcirh6llandet, men inga
desto noggrannare uppgifter. Pensio-
nens belopp utreds av Kommunala
pensionsanstalten pi grund av ddr
frirefintliga handlingar. PA motsva-
rande shtt inkommer till registret
uppgifter om upphtirda KyPL-an-
stdllningsftirh&Ilanden frin Kyrkans
centralfond. Denna kommunicering
startade i slutet av fcjrra 5ret, varftir
registeruppgifterna inte 6nnu 5r i
jour. Med Statskontoret eller
egentligen med Statens datamaskin-
central, som ftjretrdder kontoret hiir

- och med Sjtimanspensionskassan
har Sven fattats avtal om kommuni-
cering av SIPL- och SPl-uppgifter,
och dven denna verksamhet torde
starta inom en snar framtid. Alldeles
nyligen har underhandlingar forts
med Finlands Bank om registrering
av anst6llningsfcirhillanden, som
underlyder dess pensionsstadga. Det
dr meningen att utveckla arbetsftir-
hAllanderegistret s6, att man dA ett
pensionsfall intrdffar skulle ddr er-
hilla samtliga upplysningar, som in-
verkar pi pensionsstikandens pen-
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sion, och di skulle den mojligheten
elimineras, att - pi grund av scikan-
dens slarv eller diliga minne - hans
totala pensionsskydd icke skulle om-
fatta pension pi grund av n6got eller
nAgra arbets- eller anst6llningsfrir-
hillanden.

Uppgifterna fis "ut" ur arbetsfcir-
hillanderegistret p& registerutdrag,
som det finns tv6 olika slag av. Det
ftir pensionsanstalterna avsedda ut-
draget 6r synnerligen detaljerat och
noggrannt, ddr mAste ju framgi aIla
uppgifter som behtjvs fcir utriiknin-
gen av pensionens belopp och fcir
utredandet av pensionsanstalternas
inbcirdes ansvar. Den andra modellen
dr avsedd frjr arbetstagaren eller
fciretagaren sjdlv. Den har man fcir-
srikt uppg<ira sA, att den skulle vara
mtijligast enkel och liittfattlig. Ftir-
utom uppgifterna om de arbetsftjr-
h6llanden, fciretagarperioder och ar-
betslcishetstider, som uppgivits tiII
registret, inneh&ller detta utdrag en
ungefdrlig kalkyl om pensionens be-
Iopp, som ger vederbtirande en upp-
fattning om den pension han dr be-
rittigad till, antingen i mark eller i
procent. Ett utdrag kan avgiftsfritt
begdras genom ett ftirfrAgningskort,
som tillhandah6lls bla. i banker och
i postanstalter. I februari i Ar sdndes
det 500.000:nde registerutdraget fr6.n
Pensionsskyddscentralen.

Pensionf allsregi stret
Viktor Varmans rdtt till arbetspen-
sion och pensionens belopp kan pi
ett avgrirande siitt piverkas av -ftirutom hans arbetsftirhAllanden och
fciretagarverksamhet - Sven av de

tidigare pensionsfall, sorn eventuellt
drabbat honom. Vid handldggningen
av ett pensionsdrende i arbetspen-
sionsanstalten 6r det s6lunda behciv-
ligt att kdnna till sidana pensions-
avgtiranden, som tidigare gjorts be-
triiffande den scikande. Denna upp-
gift erhAlls fr6n PSC:s pensionsfalls-
register.

Pensionsfallsregistret innehiller
uppgifterna om APL-KAPL-FdPL
-LFtiPL-pensionsanstalternas avg6-
randen samt dessutom om pensions-
beslut, som gjorts av StPL-, KTAPL-,
KyPL- och SPl-pensionsanstalterna.
Med Finlands Bank har underhand-
lingar fcirts om anslutning av banken
dven till detta register. Folkpensions-
anstalten 61 6ven den med i PSC:s
pensionsfallsregister. Den insinder
uppgifter angAende invaliditets- och
aibetskishetspensionsbeslut enligt
FPL.

Fcirutom uppgifter om de egentliga
pensionsavgcirandena omfattar pen-
sionsfallsregistret Sven andra upp-
giffer i anslutning tiIl pensioner-
na. Ddr finns bl.a. uppgifter
om sidana pensionsanstikningar, som
iir anhdngiga inom arbetspensione-
ringen, samt om till dem anslutna
Iiikarutlitanden och arbetskrafts-
myndighets intyg frir arbetskishets-
pension, som kommit till PSC f v b
till vederbcirande pensionsanstalter.

Pensionsfallsregistret opereras
tillsvidare manuellt. Det vdxer syn-
nerligen snabbt, varfcir ett maskinellt
fcirfarande planeras. Ett sidant fun-
gerar redan till en del. Det dr menin-
gen att Astadkomma en s k direkt-
output, vilket innebdr, att vissa upp-
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gifter, ndrmast di de som behcivs
oftast och snabbast, kan fis ut ur
datorerna genom att "trycka pA en
knapp".

De Viktor Varman ansiiker om
pension hos en arbetspensionsanstalt,
begdr denna de fcjr beslutet behcjvli-
ga uppgifterna frin PSC:s register
med en fcir iindamilet uppgjord fcir-
frAgningsblankett. Som svar erhiller
den ddrvid ur arbetsfcirhillandere-
gistret ett registerutdrag angiende
Viktor Varman samt ur pensions-
fallsregistret de uppgifter, som even-
tuellt finns ddr ang6ende honom. Om
anscikningen inkommer till Pensions-
skyddscentralen, tillstdller centralen
givetvis pensionsanstalten dessa upp-
gifter samtidigt med anstjkningen.

Av f6rfrAgningsblanketten stannar
ett exemplar i pensionsfallsregistret
f<ir att utvisa, att anstikningen dr an-
hdngig. Inkommer till registret under
den tid, di anstjkningen dr anhdngig,
nigra nya uppgifter angAende Viktor
Varman - t.ex. uppgift om, att folk-
pension beviljats, sdnder PSC denna
uppgift vidare "automatiskt", d v s

utan sdrskild anmodan till den pen-
sionsanstalt, som handldgger anstik-
ningen. DA pensionsanstalten hand-
lagt ansiikningen, meddelar den sitt
avgcirande tilt PSC med pensions-
fallskortet. Kortet har flera exemp-
lar, ty PSC tilldelar alltid ett exemp-
lar ddrav till Folkpensionsanstalten
och angiende invalidpension dven
genom Foikpensionsanstaltens f<ir-
medlan till vederbcirande sjukf<ir-
sikringsbyrA. Pi detta sdtt skots den
anmdlningsskyldighet, arbetspen-
sionsanstalterna har gentemot folk-

pensions- och sjukftirsdkringssyste-
met. Finns pensionsanscikningen sarri-
tidigt i flera arbetspensionsanstalter,
fcirmedlas en kopia av pensionsfalls-
kortet till samtliga "parter".

Det exemplar av pensionsfallskor-
tet, som stannar i PSC, placeras Pi
sin egen plats i pensionsfallskartote-
ket, som dr i alfabetisk ordning en-
ligt pensionstagarens namn. Inkom-
mer till registret nFrgra nya uppgif-
ter angiende Viktor Varman under
hans pensionstid - t.ex. uppgift om,
att folkpension indragits - ftjrmed-
las uppgiften via kartoteket tilI den
pensionsanstalt, som beviljat pen-
sionen.

Uppgifterna angAende arbetspen-
sioner infcirs 6ven i ett med datorer
skcitt register. Ovan beskriven kom-
municering kan inte tillsvidare skti-
tas med hjdlp av detta register, men
det anvdnds ftir vissa statistiska och
underscikningsdndamil samt for till-
syn av pensionstagarna. Uppgifterna
i pensionsfalls- och arbetsftjrh6llan-
deregistret jdmftirs nigra ginger om
iret med varandra. Observeras ddr-
vid, att en person, som erhAller in-
validpension har brirjat arbeta, med-
delas detta till den pensionsanstalt,
som beviljat pensionen, fcir att pen-
sionsanstalten skulle kunna civerva-
ka pensionstagarna.

Jiimfcirelsen mellan uppgifterna i
registren dr n<idvdndig Sven av en
annan orsak. Efter de senaste lagdnd-
ringarna uppkommer arbetspension
ej ldngre pA grund av arbete, som
utftjrs medan pensionstagaren upp-
bdr invalidpension med full effekt.
Den pensionsanstalt, i vilken arbets-
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Direktiir Rantanen i pension

Direktrir Vihtori Rantanen har
ldmnat sitt uppdrag som direktrir f<ir
Pensionsinfromationsbyrin och gAtt
i pension frin och med ingingen av
april. Hans uppgifter skrjts av bitrd-
dande direkttir Eero Santala.

Direktrir Rantanens tidigare verk-
samhet i fackfcireningsrcirelsens led-
ning ansluter sig pA ett ndra sdtt tilI

det skede, dA arbetspensioneringen
kom till. De avtal mellan arbets-
marknadsorganisationerna, som gall-
de arbetspensionslagarnas innehAll
till vdsentliga delar, fattades i slutet
av 50- och i b<irjan av 60-talet, di
Vihtori Rantanen fungerade sisom
ordfcirande i FFC. Ar 1967 blev han
utsedd till direktcir fcir den nyinrdtta-
de PensionsinformationsbyrA, som
verkar inom arbetspensioneringen,
och innehade denna tjdnst tilI slutet
av mars ir 1973.

PensionsinformationsbyrAns upp-
gifter bestir frdmst av att upprdtt-
hAlla kontakter med de arbetstagare,
som faller under lagarna om pension
frjr arbetstagare, och av att sprida
kunskap om arbetspensionerna och
ldmna rid ndrmast it de fackligt or-
ganiserade arbetstagarna. Under Vih-
tori Rantanens ledning har Pensions-
informationsbyr6n blivit ett bety-
dande informationsorgan, vars verk-
samhet utstrdckt sig till ett vitt om-
fattande fdlt och p& ett avgdrande
sdtt kunnat frdmja de arbetspen-
sionsfcirsdkrades kunskap om arbets-
pensioneringen.

Tidskriften Arbetspension fAr till-
cinska Rantanen trevliga pensionsir.

fcirhAliandet dr fcirsdkrat, bcir erhAlla
uppgift om eventuell parallell pen-
sionstid. Pensionsskyddscentralen
kommer att underrdtta pensionsans-
talterna om dylika fall pA grund av
jiimfcirelse mellan registren.

Arbetspensioneringen f<iIjer med
vissa skeden i Viktor Varmans liv i
det ndrmaste frin vaggan till graven.
Personligen behcjver han inte sti i

kontakt med systemet annars iin dA
han ansijker om pension. Det 5r
emellertid cinskvdrt, att han skulle
kdnna till sin pensionstrygghet redan
ddrftjrinnan; han har ju redan pA
basen av ftjrordningar riitt att fi upp-
gifter om sitt eget pensionsskydd
frin pensionsanstalterna och Pen-
sionsskyddscentralen.
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Utnimningar i
Pens sionskyddscentralen
PA PSC:s fcirsdkringstekniska avdel-
ning har bildats en pensionsregister-
byrA, och filosofie magister Helena
L u o m a har utsetts till dess chef.
Magister Luoma iir anstdlld vid Pen-
sionsskyddscentralen sedan 5r 1970.

TiII bitriidande avdelningschef ftir
forskningsavdelningen har utndmnts
politices kandidat Pertti L a e s v u o-
r i, som dven verkar s6som chef fcir
den nyinrdttade statistikbyrin pA av-
delningen. Magister Laesvuori 6r an-
stiiiid vid PSC sedan ir 1964 och har
fungerat som chef fcir pensionsforsk-
ningsbyrin sedan ir 1970.

Till tjdnsten som forskare fcjr sdr-
skilda uppdrag har utsetts filosofie
magister Jouko Janhunen. Hans

specialomride 6r utredning och upp-
f6ljning av utldndska sociala trygg-
hetssystem.

TiIl informationssekreterare pA in-
formationsavdelningen har utsetts
redaktionssekreterare Veikko V e r d-
j ii m d k i. Han kommer ndrmast
frAn Jiirnvdgstjdnstemannaftirbun-
det.

TilI den nyinrdttade tjdnsten som
skcitare av placeringsdrenden har ut-
setts merkonom Veikko M 6 k i. Han
kommer ndrmast fr6n Huhtamdki-
koncernen, ddr han fungerat som in-
spektiir frir den inre fcirvaltningen.

Tilt Pensionsskyddscentralens in-
formationschef fr6n l. l. 1974 har ut-
ndmnts filosofie kandidat Yrjci L a r-
m o I a. Han fungerar som bitrddande
avdelningschef pi informationsavdel-
ningen sedan 5r 1971.

Distribution

Ny, cirkulir
Nr 29 29. 12.1972 fnverkan av lagd,ndringarna den 1. 1.

1973 pfl kommuniceringen angiende ar-
betsf cirh 6,llandere gistret
Av PSC givet bemyndigande till bank-
erna och posten
Innebcirden av de lagindringar, som
tridde i kraft den 1.1.19?3 .

Registrerbara till6ggsf tjrminer

Beslutsblanketter, som erh&lls frin PSC
Ansvarsftirdelningsgrunderna frf,n 1. 1.
1972

Grunder fcir f<irskottsavgift och slutlig
avgift f<ir ershttande av PSC : s kostnader
Pensionssystemens samarbete vid hand-
Ibggningen av pensionsansokningar . ,

Kvartalsuppgifter om pensionstagare
och om utbetalda peruioner
Hrijning av folkpensionen och den all-
mbnna familjepensionen .

Arbetspensionsanstalterna

Arbetspensionsanstalterna

Arbetspensionsanstalterna
Till APL- och KAPL-
pensionsanstalterna
Arbetspensionsanstalterna

Arbetspensionsanstalterna

Arbetspensionsanstalterna

Arbetspensionsanstalterna

Arbetspensionsanstalterna

Arbetspensionsanstalterna

Nr1
Nr2
Nr3
Nr4
Nr5
Nr6
Nr7
Nr8
Nr9

3.

3.

15.

,,
22.

22.

25.

t2.

21.

1. 1973

1.1973

1. 1973

1. 19?3

1.19?3

1. 1973

1. 1973

2. t973

2.7973
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Prelim inara uppgi fter om
arbetspensionstagarna 31.. 12. 1972

Enligt premiliniira meddelanden tiII Pensionsskyddscentralen uppgick de av APL-, FtjPL-,
och KAPl-pensionsanstalterna beviljade, den 31. 72.1972 giillande pensionerna till det antal
belopp i medeltal, som nedanstfi,ende tabell utvisar.

Alderspensioner

Pension i medeltal mk/mAn.

Totalt

zol
269
334

27.588
3.230

10.840
18.605

29.200
1.970

10.729
2.451

56.788
5.200

21.569
21.0s6

LFdPL-
och de

385
393
oo

139

181,o,
49
84

280
355

69
133

Alla arbetspensionsanstalter 277

Dessutom erhbUs APl-tilliiggspension av 1.506 av de ovanndmnda Alderspensionstagarna med ett
medelbelopp av 545 mk/men, FdPl-tillaggspension av 12 A,Iderspensionstagare och LFtiPl-tilliiggs-
pension av 1 Alderspensionstagare.

Invalidpensioner

Pension i medeltal mk/men.
Pensionsanstalt

AIIa arbetspensionsanstalter

Dessutom erhtills
411 mk/men, och

APl-tilliiggspension av 1.006 avinvalidpensionstagarna med ett medelbelopp av
FdPL-tilliiggspension av 5 invalidspensionstagare.

39

Pensionstagare

Totalt MHn Kvinr':.or
Pensionsanstalt

27.646
3.121
4.433

I no.r, II +.zte II rr.rso I

367
439
424

178
t7s
196

APL-pensionsanstalter
Pensionsf tjrsiikringsbolag
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

19.186
1.655
6.747

APl-pensionsanstalter totalt
FtjPL-pensionsanstalt erna
LFijPL-pensionsanstalten
KAPL-pensionsanstalter

60.263 I ro+.ora44.350 256 148

Pensionstagare

Mein I Kvinnor Miin Kvinnor Totalt
APl-pensionsanstalter

Pensionsf 6rsdkringsbolag
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

15.587
1.2r5
4.672

t8.452
1.621
2.766

34.039
2.836
?.438

366
433
ALL

169
196
276

260
297
339

275
3t7

85
168

205

APl-pensionsanstalter totalt
FoPl-pensionsanstalterna
LFOPL-pensionsanstalten
KAPl-pensionsanstalter

21.474
3.108

i0.360
26.482

22.839
1.394

10.315
3.431

44.313
4.502

20.675
29.913

380
353
118
178

177
236
5i
o9

6r.424 37.979 99.403 247 ]J I

Miin Kvinnor

TotaIt



Pensionstagare

Miin TotaltKvinnor

40.258
4.748
7.2t5

75.063
7.618

18.635

366
436
419

174
185
204

APL-pensionsanstalter
Pensionsf 6rsiikringsbolag 34.805

2.870
71.420

Pensionskassor
Pensionsstiftelser

101.316
9.702

42.277
51.203

383
374
103
762

179
269

50
89

204.498 251 743

APl-pensionsanstalter totalt
FOPL-pensionsanstalterna
LFdPl-pensionsanstalten

49.095
6.338

21.227
45.229

52.221
3.364

21.050
5.974

l21.BB9 82.609AIla arbetspensionsanstalter

Alders-, invalid- och arbetsliishetspensioner

Pensionsanstalt

Familjepensioner

Pensionsanstalt

Pension i medeltal mk/men

NHn I xuirr.rot Totalt

Pensionstagare

Totalt

263
280
336

278
337

/o
153

208

APl-pensionsanstalter
Pensionsf tjrsiikringsbolag
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

APL-pensionsanstalter totalt
FOPL-pensionsanstalterna
LFOPL-pensionsanstalten
KAPl-pensionsanstalter
Alla arbetspensionsanstalter

11.?98
953

3.890

10.923
840

3.644

6.752
606

1.586

244
264
253

Ovanndmnda medelbelopp omfattar inte familjepensioner enligt APl-tilliiggsfcirmf,nerna. Dessa pen-
sioners antal var 811 och medelbelopp 429 mk/ma;n. Familjepension enligt tilliiggsftirmanerna er-
hblls av 801 iinkor och 588 barn. Dessutom var antalet familjepensioner enligt FdPl-tillaggsfdr-
mAnerna 3.

Arbetsliishetspensioner

Pension i medeltal mk/m6n
Pensionsanstalt

TotaIt

164

187

165

135
117

232

229
t2t

151
139

215

33
234

151
138
184

153

-b:l
85

Antalet
pensioner

Pensioni medeltal
mk/mf,n Ankor Barn

.675

.446

.230

1 7
1
5

16.641
1.581
3.139
9.278

247
225

62
112

15.407
7.462
2.872
8.725

8.944
1.234
3.129
6.784

24.351
2.696
6.001

15.509

48.55?30.639

Pensionstagare

Men TotaIt Mdn Kvinnor
APL-pensionsanstalter

Pensionsf tjrsekringsbolag 32

1

160
6

16

792
b

17
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

33

27
L42

182

6ot

APl-pensionsanstalter totalt
FciPL-pensionsanstalte rna
LF6PL-pensionsanstalten
KAPl-pensionsanstalter
Alla arbetspensionsanstalter 202 280 155 190

40

140

186 28.466 20.091

Kvinnor



Pensionsanstalt

APl-pensionsanstalter
Pensionsf 6rsiikringsbolag

FoPl-pensionsanstalterna
LFtiPL-pensionsanstalten

261

321
273
322

75
t47

APL-pensionanstalter totalt

Pensioni medeltal
mk/men

Antalet
pensioner

86.861
8.571

22.525

117.957
11.283
45.416
60.481

Pensionskassor
Pensionsstiftelser

235.t37

Alders-, invalid-, arbetsliishets- och familjepensioner

Alla arbetspensionsanstalter 205

English summaries
Common organisatlon for pensioners?
(editortal)

ln Finland, participation in political
Iife of people as occupational interest
groups is not a today's phenomenon.
The political party system is Largely ba-
sed on the interest groups; the labour
market organisations have achieved their
present social importance after the
Second World War. The appearance of
the unoccupied population into the po-
Iitical scene is of much later date. The
organisations of school children and stu-
dents were formed as interest groups
only in the mid-1960's. The pensioners
are only now being organised to play
an actlve part in societal policy.
Big social political reforms of the 1960's
were made for unoccupied end retiring
people, the planners and reformers being
active working people. When pensioners
enter into political decision making sys-
tem through their own interest organi-
sations, the development of social policy
is likely to get new aspects. How pen-
sioners' participation will affect social
policy depends on the way they come
into it.
From the start, the organlsing of pen-
sioners has had a different approach

from other interest groups. There are
pensioners in all political groups and
outside them; the forming of one orga-
nisation has not been possible because
a corrunon political basis is lacking. To-
day pensioners' organisations work in
close cooperation with most political
parties or as their member organisations,
looking aftel their interests through the
parties. This is a useful arrangement in
so far that political parties have experts
for pension questions, and the objectives
of pensioners' organisations become
connected with party politics.
f,6wever, pensioners may feel that the
influencing solely through political par-
ties is not enough. T'here are many signs
that a still more direct way for influen-
cing Parliament and Govemment is nee-
ded. One of these signs is the idea
expressed in public to establish a pen-
sioners' political party.

It is apparent that a pensioners'party
has slight possibilities of breaking
through into politics as an influencing
power. The party would be faced with
a thankless competition with the establis-
hed parties. And it certainly would not
replace existing pensioners' organisations.

Pensioners' cooperation over organisa-
tional limits is certainly necessary. Pen-
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sioners have many common rnterests to
look after irrespective of political views
and opinions. The unifying of this politi-
cal will would make the whole picture
clearer. It would also give necessary in-
formation to Parliament whose know-
ledge of people's needs and their urgency
order is at least incoherent. When brin-
ging pensioners' opinions together the
starting point must, however, be the work
already done and the existing orgarrisa.
tions.

A consulting body of pensioners' organi-
sations wold be necessary. Would it be the
task of the State, central social political
organisations or pensioners' organisations
to set up this body?

(Political parties and pension policy)
(article on pp. 6-23).

Ttre article deals with pension political
aims of the political parties in Parlia-
ment: Social Democratic Party (55 seats),
People's Democratic League of Finland
(communists and their allies, 37 seats),
Centre Party (agrarians, 35 seats), Con-
servative Party (34 seats), People's Unity
Party of Finland (separated from the
Finnish Bural Party, 13 seats), Swedish
People's Party (10 seats), Liberal People's
Party (7 seats), Finnish Rural Party
(bourgeois radicals, 5 seats), and F"innish
Christian League (4 seats).

As regards the developing of pension po-
licy, the aims of political parties are fairly
uniform. Most parties have also approved
programmes of pension political aims.

The programmes of all parties include
the raising of the pension level while
differences appear whether to increase
first employment pensions, national pen-
sions or both.

Another item on the programmes com-
mon to all political parties is the demand
to determine and prescribe a sufficient mi'
nimum pension level. The left-wing par-

ties and the Finnish liural Party more
than other parties back a minimum pen-
sion equaling the valid minimum pay. The
other parties have adopted the concept
of sufficient minimum subsistence and
sufficient level of living according to
which also the minimum pension should
be prescribed.

Most parties also want to reduce pen-
sion differences between pensioners or
at least to make a thorough study on
them. All parties but two (conservatives
and christians) also propose a ceiling to
pensions in one way or other.

Regarding the pensionable age, all par-
ties have proposed amendments. Some
parties want a general lowering of the
pensionable age, and with the exception
of the Finnish Rural party, they also wa^nt
individual or occupational flexibility.

Most parties would like to see wido
wers entitled to a survivor's pension. The
work of certain groups (housewives, stu-
dents) now outside the employment pen-
sions should also be covered by the acts.

The pension programmes of different
parties include ideas of how the total
pension from the employment and na-
tional pensions schemes should be formed
and what would be the mutual position
of these pensions. The programmes of
almost all parties also include the simpli-
fying of the organisations of the pensions
schemes, unifying of separate pensions
acts, and better co-adjusting of different
pensions.

About half of the parties also propose
the improving of social services, recrea-
tion and health care of pensioners as well
as giving more information on pensions.

Two parties (People's Democratic Lea-
gue of Finland and Finnish Rural Party)
demand the abandoning of the funding
under the pensions schemes and one
party (conservatives) demands res.
trictions on the growth of the funding.
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