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Markku Kaikkonen

Tio 6n anlretspensionering

Fcir tio Ar sedan stiftades lagen om pension fcir arbetstagare (APL),,
som infcirde vArt nuvarande arbetspensionssystem. Finland fritjde
den utvecklingslinje, som var utmdrkande fcir de vdstliga industri-
ldndernas pensionsreformer under senare hdlften av 1950-talet och
under 1960-talet. DA uppstiilldes ett nytt, hcigre mAI ftjr pensions-
politiken, ndmligen att tillf<irsdkra pensionstagarna samma kon-
sumtionsnivA som de hade dA de arbetade. Tidigare hade de lag-
stadgade pensionerna i allmdnhet varit s.k. jdmnstora pensioner,
vilkas syfte var att garantera pensionstagarna en minimiutkomst,
numera har pensionerna proportionerats individuellt i fcirhAllande
till lijnen eller annan arbetsfiirtjdnst. Nationalinkomstens <ikning
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skapade de ekonomiska ftirutsdttningarna fcir arbetspensionsskyddets
allmdnna genomfdrande.

Ur dagens synpunkt sett startade man anspriksliist. Under det
gingna decenniet har vir arbetspensionslagstiftning kontinuerligt
pibdttrats. Arbetspensionsskyddet har utstrdckts dven till ftire-
tagare, som arbetar fcir egen rdkning, pensionerna har hcijts avse-
v5rt, familjepension och arbetsltishetspension har infogats i sys-
temet och ftjrutsdttningarna fcir erhAllande av pension har vidgats.
Aven flera andra ftjrbiittringar har genomftjrts. Hdrvid har bak-
grunden ftjr det mesta varit inkomstpolitiska avgciranden pi riks-
niv6. Detta iir fullt f<irst6eligt, dA ju en f<irbiittring av pensions-
skyddet i sista hand beror p6 de <iverenskommelser, som trdffas
om fcirdelningen av den <ikande produktionens resultat mellan olika
konkurrerande dndamAl.

I dag, tio Ar efter arbetspensionssystemets tillkomst, har praktiskt
taget varje finldndare, som utfcir ftjrvdrvsarbete, arbetspensions-
skydd. Detta anses vara en sjdlvklar sak, det dr en del av den
trygghetskiinsla den nutida mdnniskan anser sig ha ansprik p5, ftir
sig och sin familj. I Ar fir tre fjdrdedelar av de mdn och kvinnor,
som blir pensionerade, fcirutom folkpension, en pi det egna f<ir-
vdrvsarbetet baserad arbetspension. Av deras totala pension utgcir
arbetspensionen 6ver hdlften. Arbetspensionerna betyder s6lunda
mera dn en kiinsla av trygghet, de dr en konkret del av pensions-
tagarnas utkomstskydd.

Arbetspensionssystemet har dven en annan sida, de prisade och
omstridda fonderna. Den lagstadgade arbetspensionsfondens belopp
dverstiger 3 000 miljoner mark. Fonden har i varje fall inneburit
en avsevdrd insats i uppbyggandet av dagens och morgondagens
samhdlle. Medelst fonden har ocks6 lagts en ekonomisk bas f<ir
arbetspensionsskyddets fortsatta fcirverkligande och framtida ftjr-
bdttrande.

Arbetspensionssystemet existerar och verkar siledes redan i dag,
sedan tio 6r. Under ndsta Artionde f5r systemets verkningar och
pensionsskydd An stcirre vikt. SA kommer att ske dven om vir nu-
varande arbetspensionslagstiftning inte skulle ftirbdttras. Men na-
turligtvis kommer den att fcirbdttras. Jiimte det pensionsskyddet
utvecklas i materiellt hAnseende gdller det under de kommande
Sren att ta kraftiga tag fdr att fcirenkla pensionssystemens struk-
tur och fcirtydliga pensionslagstiftningen. Arbetspensionssystemets
centralorganisation Pensionsskyddscentralen stAr inf<ir kriivande
uppgifter. Koordinationens tid stundar.

Markku Kaikkonen
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Riksdagsman
SULO HOSTILA

lUlAlet ett gott
ver.kstEilligh€ts-naaskineni och elttilln6ckligtpensionsskydd

Vid ingingen av frirra Artiondet be-
fann sig pensionstryggheten i vArt land
pA ett ytterst otillfredsstdllande sta-
dium. Folkpensionerna rdckte inte ens
titl det nridvdndigaste, och stadgan-
dena i lagen om socialhjdlp med sina
bestdmmelser om behov av underh6ll
och med sina andra villkor var ohjdlp-
Iigt fdr6ldrade. Ltintagaren i bosdtt-
ningscentra fick erfara ett katastrofalt
ras i sin inkomstnivA d& han slutade
arbeta och blev pensionerad. Inom fle-
ra arbetsplatser fanns visserligen p6
frivillig basis uppbyggda pensionsan-
ordningar, men dessa fcirblev i synner-
het fcjr arbetstagarnas vidkommande
otillrdckliga. Ur arbetstagarnas syn-
vinkel innebar Sstadkommandet av
pensionslagarna fcir tio 5r sedan ett
avgtirande steg. emot f<irbdttrat pen-
sionsskydd.

Sulo Hostila

Sedan pensionskommitt6ens arbete
blev fdrdigt den 30. 8. 1960 fattade riks-
dagsgrupperna ett sdrskilt stort intres-
se fcir det anfcirda lagfrirslaget. Si in-
ldmnade ocksi ndstan alla riksdags-
grupper vid bcirjan av 1961 Ars riksdag
egna motioner, vilka baserade sig p&
kommitt6betdnkandet, och vilkas m61
var att stifta en lag om pension fcir
arbetstagare. Efter m6ngskiftande och
dven svAra underhandlingar beslcit so-
cialutskottet till slut ndstan enhiilligt
att tiII grund fcir behandligen anta
socialdemokratiska riksdagsgruppens
Iagmotion, och utarbetade sedan av den
ett betdnkande fcir behandling i riks-
dagen. Eftersom jag redan under den-
na tid stod i tillfeille att s6som med-
Iem av socialutskottet medverka vid
uppbyggandet av denna lag har jag
blivit rivertygad om, att man med den-
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na lagstiftning <ippnade nya farleder i
pensionspolitiken sivtil i den allmdnna
opinionen som i riksdagsgdrningar.

Stadgandet av lagarna om pension
f<ir arbetstagare innebar en bcirjan till
pensionspolitikens kraftiga utveckling.
Inte utan orsak har man kallat 60-talet
fcir pensionspolitikens Artionde. Man
strdvade till att i dn h<igre grad dn
tidigare lindra den ekonomiska otrygg-
het, som ftjrorsakas av arbetsof<irmAga,
Slderdom, sjukdom och familjefcirsdr-
jarens frinfiille. Pensionsskyddets ut-
veckling piskyndades pA ett avg6rande
siitt &v, att arbetsmarknadsorganisa-
tionerna innefattade socialpolitiken i
kollektivavtalsunderhandlingarna, och
ftir detta btjr arbetsmarknadsparterna
givas fullt erkdnnande.

Pensionstrygghetens ftirbdttring un-
der 60-talet framgAr bl.a. av, att det
penningbelopp, som irligen anviinds till
pensioner, under denna tid till sitt
realvdrde steg tiII 2,5-faldigt. Di man
dnnu erinrar sig, att man under samma
period fcirverkligade sjukfdrsiikringen
och utvecklade sjukhusviisendet pA ett
betydande sdtt, blir bilden av 60-talet
sisom ett decennium av kraftig social-
politik dnnu klarare. VArt samhelles so-
ciala medvetenhet har <ikat betydligt.
Socialskyddets utvidgande och utveck-
lande har gjort, att vAra socialutgifter
skjutit i htijden pA s& sdtt, att dA de i
bdrjan av 60-talet utgjorde 11 0/o av
nettonationalprodukten var de vid 6r-
tiondets slut tjver 18 procent. Betriif-
fande den takt, med vilken den sociala
tryggheten utvidgats, kan vi sti oss i
jiimftirelse med niistan vilken som helst
annan nation.

DA man betraktar arbetspensionssys-
temets utveckling bclr man poiingtera
den betydelse systemets centralorgan,
Pensionsskyddscentralen har i detta ut-
vecklingsarbete. De fdrbdttringar, som
gjorts under Arens lopp, och utarbetan-
det av dem, hiirstammar oftast frin
Pensionsskyddscentralen. Anstalten har
pA ett beriimvdrt sdtt f<irverkligat sitt
reglemente, enligt vilket en del av dess
verksamhet bestAr av att giira fram-
stdllningar angAende utvecklande av
pensionsskyddet. Tillika m&ste Pen-
sionsskyddscentralens snabbhet i det
arbete, som ansluter sig till lagarnas
verkstiillighet, givas ett erkdnnande. I
egenskap av ordftjrande fcir riksdagens
socialutskott cinskar jag hiir ta tillfdllet
i akt och tacka Pensionsskyddscentra-
len fcir det goda samarbete, den haft
med socialutskottet, och jag fAr hoppas,
att det pi ett lika fruktbart sdtt fortgAr
under kommande 6r.

Praktiskt taget varje person, som
civergir till pension fr&n ftjrvdrvsar-
bete, kan redan nu erhilla arbetspen-
sion. Man m6ste emellertid strdva till
att utveckla pensionsskyddet med alla
tillbudsstAende medel. D6rvid bdr upp-
mdrksamhet fdstas fcirutom vid en hcij-
ning av pensionernas niv6 och under-
ldttande av dvergAngen titl pension
dven vid, att den administrativa struk-
turen i vira pensionssystem borde
fcjrenklas. M&lstittningen bcir vara ett
verkstiillighetsmaskineri, som betjiinar
envar medborgare si viil som mdjligt
och rdttvist, men allt mera individuellt,
samt ett tillriickligt pensionsskydd. TiIl
detta mAl kommer vi genom att ut-
veckla folk- och arbetspensionsskyddet
sida vid sida.
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Pensionsskyddet sorra ett led
i lilnepolitiken
NIILO HAMALAINEN, FFC

VArt lands socialpolitik har efter andra
vdrldskriget expanderat ndstan explo-
sionsartat. De socialpolitiska inkomst-
<iverf<irningarnas andel var vid 60-talets
bcirjan omkring l2olo av v6r national-
produkt och ndrmar sig ftir ndrvarande
19 0/o ddrav. Den expanderande social-
skyddspolitiken har ekonomiskt sett
mtijliggjorts av nationalproduktens till-
vdxt och framfcirallt ddrigenom, att
denna tillvdxt fortgitt. I tiden ansigs de
socialpolitiska inkomstciverf<iringarna
vara utgifter; de f<irliknades vid pen-
gar, som kastas i en brunn, men ftir ett
par irtionden sedan konstaterade man,

Timo Laatunen

att i de stater, diir nationalprodukten
tjkade snabbt, utvidgades riven social-
politiken raskt. Och man fann, att en
snabb <ikning av nationalinkomsten ftir-
utsdtter en omfattande och expande-
rande socialpolitik.

Sextiotalet var en tid av stark ut-
veckling sdrskilt pA socialftirsdkringens
fiilt. Milstolpar var lagen om pension
ftir arbetstagare och lagen om pension
fijr arbetstagare i kortvariga arbets-
fcirhillanden, som bAda trddde i kraft
den 1. 7. L962. Under samma Artionde
stiftades sjukfdrsdkringslagen, familje-
pensionslagarna trddde i kraft, och si

Niilo Hiimiiliiinen
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vidare. Under ?O-ta1et kommer social-
fcirsdkringen sannolikt inte att i sam-
ma mAn utstrdckas till nya omr6den,
men det skydd den ger blir starkare.

VArt arbetspensionsskydd kommer
under 70-talet att vidgas ocksA auto-
matiskt. Aven om lagstiftningen skul-
le ftjrbli oftirdndrad, kommer antalet
utbetalade pensioner och antalet pen-
sionstagare att stiga till drygt det tre-
dubbla. Ett sAdant perspektiv fAr dock
inte hejda arbetspensionslagstiftningens
utvecklande, utan frirbdttringar mAste
kontinuerligt infciras; pensionsbeloppen
htijas, pensionsildern fcir arbetstagare
i uppslitande arbete sdnkas, rehabili-
teringsverksamheten utvecklas osv.

Utvecklingen fortltiper dock inte av
egen kraft. MAnga problem, som vi
drvt frAn fdregAende decennium, krd-
ver en egen insats av arbetstagarna,
s& att utvecklingen hiller farten. Inget
utvecklingsskede ftirverkligas av sig
sjiilvt. Sociala reformer kan kraftigt
piskyndas dA envar arbetstagare med-
vetet uppfattar, att han har rdtt att
fordra mera av samhdllet och verkar
ftjr att fA sina riittigheter realiserade.

PA sista tiden har iter uppgjorts pla-
ner fcir att fA till stflnd en dndamilsen-
ligare arbetsfdrdelning mellan pen-
sionssystemen. Klarldggande innebdr
som sidant god insikt. PA f ackfcire-
ningsh6ll har en fcirenklig av hela pen-
sionssystemet redan kinge ansetts ntid-
vdndig. Fackfcireningsrcirelsen kommer
emellertid inte det minsta att sldppa
taget ifrAga om sin <ivervakningsrdtt.
Arbetspensionerna iir en vdsentlig del
av lcine- och inkomstftirdelningspoliti-
ken och fackfcireningsrcirelsen vill bi-
behAlla sina <ivervaknings- och utveck-

lingsmdjligheter ddr. Inom f ackfore-
ningsrtirelsen kdnner man bdst till de
brister och behov, som finns fcir den
aktiva befolkningens del, lika vdl son-r

fdr derri, som redan ldmnat arbetslivet.
Pensionsskyddssystemet borde under

70-talet utvecklas s5, att man kommer
till en rdttvis dimensionering av pen-
sionen, med beaktande av alla mecl-
borgares behov. Hdrvid bcir tillriickligt
pensionsskydd beredas dem, som 6r i
avsaknad ddrav och 5. andra sidan en
riverdimensionering av pensionerna f6r-
hindras.

Vid FFC:s X representantmdte, som
dgde rum vid minadsskiftet juli-augus-
ti 19?1 i Otnds, godkdndes ett social-
politiskt program, ddr f<jrutom att fcir-
bdttringar av pensionerna bdr infciras,
fciljande konstateras: "Jdmte en ftir-
bdttring av pensionsskyddet b<ir av-
seende fAstas vid utvecklandet av vAra
pensionssystems struktur och admi-
nistration. Pensionssystemen btjr de-
mokratiseras. De f<ir pensionernas fi-
nansiering hopbragta medlen btir stA
under medborgarnas demokratiska
kontroll. I folkpensionssystemets fcjr-
valtning dr de olika politiska grupper-
na representerade. Arbetsmarknadsor-
ganisationerna dr med i administratio-
nen av arbetspensionssystemen. Ten-
densen dr riktig, men hittills har mtij-
ligheterna att inverka och handla inom
de olika systemen i huvudsak varit en-
dast skenbara. Medinflytandet bcir med
kraft drivas igenom sAvdl inom folk-
pensions- som inom arbetspensionssys-
temet pA alla nivier frAn den centrala
administrationen till den lokala.

VAra pensionsskyddssystems ftir lAngt
giende splittring och brokighet kan vi
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alla se. Det finns ett par tiotal pen-
sionsslag, pensionsanstalterna dr av mer
dn tio olika typer, servicepunkterna
utspridda, de olika pensionslagarnas
pensioner olika stora osv. En sidan
oreda dr naturligtvis ett hinder fcir en
rationell, helomfattande utveckling.
Ddrfcir dr ett av FFC:s pensionspolitis-
ka mAl att reda upp v6ra pensionssys-
tems struktur och administration."

Det fdr tio 6r sedan infdrda arbets-
pensionssystemet innebar ett avg<irande
steg framAt ifrAga om pensionsskyddet
ftir arbetstagare i arbetsftjrhillande.
Och, det vdsentligaste, detta system

TIMO LAATUNEN, AFC

Arbetspensionssystemets inftirande ftir
tio flr sedan innebar, att vAr pensions-
politik intrAdde i ett nytt tidsskede.
Denna hdndelses pensionspolitiska be-
tydelse karaktdriseras mihdnda biist
genom konstaterandet, att systemets
nya principer ledde till en totalreform
av pensionssystemen i den offentliga
sektorn samt sedermera dven till in-
ftirandet av fciretagarpensionssystemen
p& basen av enahanda principer.

Ur arbetsmarknadssynpunkt var det
nya systemet ldmpligt fcir en nutida
livsmiljri, som krdver, att arbetskraften
dr rtirlig. Aven betrdffande ftirmAnerna
har arbetspensionssystemet genomgAtt
en intensiv utveckling. Arbetsmark-
nadsorganisationernas centrala roll i
tillskapandet, utveckandet och admi-
nistrerandet av detta system har, fcir-
utom att smidighet och sakkunskap

har under det gingna sextiotalet kun-
nat utvecklas frAn dess frirsta uppstdll-
ning mer snabbt och effektivt 5n man
kanske kunde fiirvdnta.

I aIIt detta utvecklingsarbete har
Pensionsskyddscentralen, som nu in-
trdder i sitt andra decennium, sin egen
centrala position. Pi FFC:s vdgnar till-
dnskar jag Pensionsskyddscentralen aII
framgAng i dess arbete och jag tror
mig kunna frirsdkra, att fackftirenings-
rdrelsen dven i framtiden fcir sin del
kommer att se till, att Pensionsskydds-
centralen fortfarande har full syssel-
sdttning.

garanterats, Sven inneburit mtijlighet
till modernt medinflytande vid hand-
havandet av gemensamma angelagen-
heter.

Arbetspensionssystemet har uppen-
bart utvecklats snabbare 5n vArt lands
resurser. Detta har varit mtijligt en-
dast sAlunda, att erldggandet av vissa
kostnader stiillts pA framtiden, antingen
medelst en avsiktlig underdimensio-
nering av pensionsfdrsdkringspremien
eller ock med tillhjiilp av 6terl5ning.
Sistsagda mcijlighet har allt sedan in-
ftjrandet av systemet varit en av dess

vdsentliga faktorer. Vi har sAlunda
medvetet knappat av pi vAra framtids-
m<ijligheter fcir att fcirmA bereda den
nuvarande generationen mtijlighet till
stcirre trygghet vid invaliditet, familje-
fdrscirjarens dcid och Alderdom.

Dfl v6ra offenUiga socialutgifter och
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dven kostnaderna ftir arbetspensions-
f6rsdkringen som kdnt redan i n6ra
framtid kommer att stiga i hcig grad
dven pA den nuvaranda lagstiftningens
bas, har arbetspensionssystemet natur-
ligtvis inte i fortsdttningen likadana
mcijligheter till snabb utveckling som
under det tilldndagAngna fcirsta Ar-
tiondet.' Ddrftir kommer 1960-talet att
kvarsti i historien som pensionspoliti-
kens - man kan t.o.m. sdga hela so-
cialfcirsdkringens - decennium.

Det sldktled, som genom sitt arbete
rikat landets och medborgarnas v51-
stind och som uppnitt eller hAller pA
att uppnA pensionsildern eller blivit
utsatta fcir arbetsof<irmAga fcirtjdnar en
rejdl pension. Detta fAr inte framkalla
avund hos n&gon. IfrAga om befolk-
ningsutvecklingen st6r vi emellertid in-
fiir orovdckande perspektiv. Samtidigt
som den befolkning, som uppn6tt pen-
sionsildern, okar exceptionellt snabbt
och s6lunda fijr den aktiva befolkningen
driver upp socialkostnadernas bcirda,
nedgir nativiteten kraftigt och hela
befolkningsutvecklingen hotar att taga
en negativ vdndning. Vill man ftir-
hindra, att den aktiva befolkningen
flyttar utomlands, i ett alltmer rcirligt
Europa, ddr grdnserna mellan staterna
blir allt ldgre, krdvs det, att Sven denna
befolkningsdel blir delaktig av vdl-
stAndscikningen. Om man hoppas, att
den socialpolitiska uppmdrksamhet,
som under senaste decennium sA

starkt Sgnats pensionpolitiken, un-
der 1970-talet skulle inriktas pi en
verksamhet, som mer centralt dn fcirut
utjdmnar familjekostnaderna, sA inne-
bdr detta varken att pensionssystemen
Asidosdtts eller att de pensionspolitiska

aspekten underskattas, utan att de
kommande decenniernas utvecklings-
mcijligheter underbyggs och sdkras.

Arbetspensionssystemet prdglades un-
der begynnelseAren tidvis av en
konflikt, som hade till bakgrund vissa
politiska ambitioner och missnijje hos
de samhiillsgrupper, som saknade ett
motsvarande pensionssystem. Tvisten
har t.o.m. gdllt arbetspensionssystemets
existensberdttigande. Man m6ste med
tillfredsstdllelse konstatera, att tack
vare igenfyllandet av vissa luckor i
pensionspolitikens f61t genom inftjran-
det av fciretagarpensionerna och den
allmdnna familjepensionen har olja
gjutits pfl vigorna och frirutsdttningar-
na fcir tillkomsten av det inom den pen-
sionspolitiska sektorn n<idvdndiga sam-
arbetet cikat.

Arbetsmarknadsorganisationerna har
genom samarbete inom ramen fcjr sina
avtalsunderhandlingar skapat och ut-
vecklat arbetspensionssystemet. De har
inte kunnat och kan inte godkdnna att
deras skapelse tillintetgtirs. De pA ar-
betsftirhAllande baserade sociala ftir-
m&nerna och med dem arbetsgivarnas
indirekta arbetskraftskostnader har
blivit vaktiga ftirhandlingsfrigor. Ett
socialpaket har ju ingitt i flere ar-
betsmarknads<iverenskommelser. Dtir-
f<ir skulle ett bestridande av organisa-
tionernas initiativ- och avtalsrdtt i ar-
betspensionsfrAgor i sjiilva verket be-
tyda en avsevdrd inskrdnkning av or-
ganisationernas rdtt att underhandla
och avtala.

Det dr fuilt skdl att vara tillfreds-
stiilld med arbetspensionssystemets
fcirsta decennium och fullt erkiinnande
tillkommer de tjdnste- och ftirtroende-
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men, som arbetat inom systemets krets.
Aven om den ljuskiigla, som under hela
dekaden klart belyst pensionsfrAgorna,
skulle fdrlora i lyskraft under de fcil-

jande tio 6ren, kommer pensionspoli-
tiken i varje fall att ha sin plats
ndra arbetsmarknadsorganisationernas
hjdrta.
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MARKKU KAIKKONEN

Viin anlretspensionenings tillkorrrstoch ulveckling

PensionsfrAgans historia dr lAng. Pro-
blemet fanns och en ldsning p& det
stiktes redan inom skrivdsendet under
medeltiden. Emellertid ftirmidde man
pi naturahush6llningens tid trygga en
knapp utkomst dven At Sldringar och
sjuka. Storfamiljer var typiska fcir
denna tid och den sociala tryggheten
grundade sig pA dmsesidigt stdd inom
familjegemenskapens ram. PensionsfrS-
gan blev ett omfattande socialt pro-
blem fiirst i de nya ftjrhSllanden, som
skapades av industrialiseringen, ndr-
mast i stadssamhiillena. Man kunde inte
mera trygga sig tiU sina anhciringas
hjdlp, man hade inte mera n6gon egen
bostad och fick inte mera naturpro-
dukter fr&n egen 6ker. Att ha pengar
blev ncidvdndigt fdr utkomsten. Den
befolkningsdel, som upphdrt att deltaga
i produktionen, blev utsatt ftjr ntid
och social otrygghet, till vilkas lindran-
de nya utvdgar m8ste utfinnas. En lcis-
ning stiktes i olika riktningar. Man har
betonat betydelsen av individens egen
insats, man har understrukit samhdllets

skyldighet att l6sa problemet. Asikter-
na och instiillningarna har varierat. I
allt flere fall besttimde man sig fcir ett
lagstadgat pensionsskydd. Ddrjtimte
har pensionsfr6gans sociala betydelse
stiindigt 6kat.

I Arbetspensionssystemets tillkomst
De senaste tjugo 6ren har i flera in-
dustrildnder i vdst varit en tid av pen-
sionsreformer. Av den stcirsta bety-
delsen hiirvid har varit den fcirdndring,
som intrdffade ifrAga om pensions-
skyddets mAlsdttningar. Tidigare ef-
terstriivade man i allmdnhet att genom
lagstadgat pensionsskydd tillf<irsdkra
pensionstagaren en minimiutkomst,
pensionerna var s.k. jiimnstora pen-
sioner. Fdr pensionsskyddet uppstiill-
des ett nytt, htigre m51 Samhdllet skall
inte mera blott garantera en minimi-
utkomst. M6let iir att ftir varje &ldring
trygga enahanda konsumtionsmtijlig-
heter som han eller hon uppn&tt under
sin aktiva tid. Och man sciker anordna
samma skydd fdr dem, som pA grund

12



av sjukdom i f<irtid m6ste draga sig
tillbaka frAn arbetslivet, liksom 6ven
fdr de familjer, vilkas ftirscirjare av-
lider. Attityderna gentemot pensions-
skyddets anordnande har viisentligt
ftjrdndrats jtimfdrt med vad de var
dnnu fdr ett par tiotal 5r sedan. Natio-
nalproduktens dkning har skapat de
ekonomiska fcirutsdttningarna fcir det
nya m&lets uppn6ende.

Stiftandet av arbetspensionslagarna
och sjukfcirsiikringslagen i bdrjan av
1960-talet h<ir till detta samma vidare
utvecklingsmdnster, de dr ingalunda
n6gra enstaka ftjreteelser. Strdvanden
att fi till st6nd ett nytt, Iagstadgat
pensionssystem begynte i Finland kort
efter det folkpensionerna 5r 1956
dndrats till pensioner, som 5r avsedda
att ge alla samma minimiutkomst.
Siirskilt i arbetstagarorganisations-
kretsar ans6g man, att folkpensionen
inte utgjorde ett tillrdckligt utkomst-
skydd ftir lcintagarna, som i allmdnhet
inte hade samlat besparingar eller
andra tillg6ngar att falla tillbaka pA i
ilderdomen. Ar 1956 tillsattes en kom-
mitt6 fcir att utreda pensionsfrAgan be-
trdffande personer i arbetsfdrhAltande.
Sedan arbetsmarknadsorganisationerna
enats om anordnande fdr arbetstagare
av efter arbetsfrirtjdnsten proportione-
rade pensioner och sdttet ftir deras fi-
nansierande, mognade frAgan i politiskt
avseende mycket snabbt. Pensionskom-
mitt6ns betiinkade blev fdrdigt pi htis-
ten 1960. Lagen om pension fdr ar-
betstagare (APL) utfdrdades redan fcil-
jande sommar och lagen om pension
fdr arbetstagare i kortvariga arbetsf<ir-
h6llanden (KAPL) i februari 1962. Det
nya arbetspensionssystemets central-

anstalt Pensionsskyddscentralen och
flere pensionsanstalter, som ombesdrjer
systemets genomfdrande, inrdttades pi
htisten 1961. Bida lagarna, APL och
KAPL, trtidde i kraft den 1. 7. L962.

2. Arbetspensionsskyddets utveckling
Vid fdrverkligandet av arbetspensions-
skyddet startade man fdrsiktigt, men
lagarna har kontinuerligt fcirbdttrats.
Fcirbiittringar har infcirts ndstan varje
5r. Utvecklingen har fdrltipt snabbare
till en del ddrfdr, att arbetspensionerna
blivit en komponent i de inkomstpoli-
tiska underhandlingarna pA riksnivA.

Den personkrets arbetspensionslagar-
na omfattar har vidgats i flera repriser.
Den mest betydelsefulla utvidgningen
i detta hdnseende var arbetspensions-
skyddets utstr5ckande tiII ftiretagare,
som arbetar fdr egen rdkning. I btirjan
av Ar 1970 hade tjver en halv miljon
ftiretagare anslutits till arbetspensions-
skyddet. Fciretagarpensionslagarnas ut-
fdrdande fdregicks av en livlig politisk
diskussion, varvid finansieringen av
pensionerna ftjr odlare mest dryftades.
Till slut uppniddes emellertid ndstan
fullstiindig enighet. Fciretagarnas ar-
betspensionsskydd baserades pA samma
principer som ltintagarnas arbetspen-
sioner. Dock inftirdes ftjr finansieringen
av odlarpensionerna en statens andel.

Ftire ftjretagarpensionerna hade fa-
miljepension fogats till pensionsskyd-
det, fr5n den 1. januari 1967. Lagstad-
gade familjepensioner hade ddrf<irinnan
riitt ldnge debatterats i v6rt land. Av-
gdrandet uppn6ddes vid kollektivav-
talsunderhandlingarna pi vintern 1966.
Asikterna hade mognat och finansie-
ringsmetoden blivit klarlagd. Kort ddr-
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efter anslcits familjepension iiven till
folkpensionssystemet. IfrAga om ftjr-
verkligandet av ett lagstadgat familje-
pensionsskydd var Finland ett av de
sista bland Europas l6nder. I detta nu
dr dock virt familjepensionsskydd in-
ternationellt sett pi en god niv6.

Betrdffande de faktorer, som inver-
kar pA pensionens storlek, har f<irbiitt-
ringar infdrts flera g6nger. Sdttet fcir
bestiimmandet av den pensionsgrun-
dande ltinen har fiirdndrats och fram-
fcirallt har fcirhdjningen av tillvdxt-
procenterna f<ir pension inverkat. Pen-
sionsftirhcijningarna har ndrmast giillt
de Sldersklasser, vilka haft en kort
pensionsberdttigande tjdnstgtiringstid
och ddrfcir fir ansprAksldsa pensioner.
Som resultat av Sndringarna kan
konstaterats, att arbetspensionen ftjr
ndrvarande i allmiinhet iir minst 22 0/o

av den pensionsgrundande ltinen, ifall
arbetstagaren frAn lagarnas ikrafttrii-
dande till pensioneringen utftirt arbe-
ten, som underlyder dessa lagar. Sum-
mariskt kan uppskattas, att fdrbdtt-
ringarna ifriga om de faktorer, som
inverkar pA pensionens storlek htijt de
ftir ndrvarande utgAende pensionerna i
medeltal till ungefdr det dubbla.

I APL och KAPL ingick flere prin-
ciper, som sedermera reflekterats iiven
i de andra pensionssystemen samt si-
lunda piverkat deras utveckling samt
t.o.m. medftirt, att nya pensionslagar
stiftats. I ifrigavarande avseende mi
ndmnas, att pensionerna 5r bundna vid
kineindex, att rdtt tiII pension best&r
vid ombyte av arbetsplats, att arbets-
ofiirmAgan bedtjms med beaktande av
arbetstagarens yrkes- och lcinenivi
Svensom att invalidpension och famil-

jepension beviljas tili fullt belopp obe-
roende av antalet tjiinstgcirings6r. Pen-
sionssystemen inom den offentliga sek-
torn dndrades grundligt efter stiftan-
det av lagen om pension fcir arbetsta-
gare. Ar 1964 trddde i kraft lagen om
pension fdr kommunala tjdnsteinneha-
vare och arbetstagare, som mycket ndra
f<iljer principerna i lagen om pension
fcir arbetstagare. Ddrfcirinnan hade ar-
betspensionernaftjr kommunalanstdllda
anordnats medelst kommunala pen-
sionsstadgor. Aven pensionslagstiftnin-
gen r6rande statsanstdllda fcirnyades
"i APL-anda". Lagen om statens pen-
sioner, som stadgar om Alders- och in-
validpensioner, trddde i kraft 61 1967.
Sagda ftirdndringar har haft en avse-
vdrd social betydelse fcir statens och
kommunernas tjiinsteinnehavare och
arbetstagare, ty de innebdr ju en f<ir-
biittring av deras pensionsskydd. En
annan och kanske i viss mening vikti-
gare omstdndighet dr, att dessa fcirdnd-
ringar resulterat i att till stor del sam-
ma enhetliga principer genomfdrts i
hela v6r arbetspensionslagstiftning.

Arbetspensionslagarna har fdrt med
sig, att det allm6nna intresset ftir pen-
sionsfr6gor uppenbart 6kat. Se har
man t.ex. mycket diskuterat pensions-
skyddet fcir de personer, vilka liimnades
utanftjr arbetspensionslagarna. F<ir de-
ras vidkommande har situationen upp-
hjdlpts genom flere ftirbiittringar, som
pA 1960-talet inftirdes i folkpensions-
systemet och vilka till en del uppkom-
mit i den av arbetspensionslagarna ak-
tiverade jordmAnen. Av dessa mA
ndmnas folkpensionens understdds-
tilldgg och bostadsbidrag vilka bAda
finns ndrmast fcir pensionstagare med
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sme inkomster, vilka har enbart folk-
pension. De APL- och KAPl-systemet
kompletterades med familjepension
gav detta eftertryck dven 6t den gam-
la id6n om att foga familjepensions-
skydd till folkpensionssystemet.

3. Dagens pensionstagare
De utkomstmdjligheter dagens pen-
sionstagare har kan skdrskidas ur oli-
ka synpunkter och med hdnsyn till oli-
ka fall. En s6dan granskning f<irsvAras
ddrav, att pensionstagarna dr en myc-
ket broking grupp. Pensionerna dr oli-
ka stora, pensionstagarna av olika Al-
der, den ena dr sjukare dn den andra,
somliga dr ensamst&ende, det finns par,
som har egen bostad, en del pensions-
tagare bor p& hyra eller i ett Alder-
domshem, det finns pensionstagare i
landsorten lika vdl som i Helsingfors,
osv. Och ofta dnskar n8gon i visst syfte
framstdlla en mycket ensidig bild.

Den bild, som ges nedan, dr ej heller
den fri frAn ensidighet. Diir betraktas
fyra pensiondrspar. Av dem blir tre

Tjdnstemani Kuopio
150 mk

1150 ,,

hon varit i arbete. Mannen har varil
montcir och hans lcin 1300 mk/mAn
Det tredje paret bor i Jdmsd. De iir
smAbrukare och mannen har i nAgon
mAn utftirt KAPl-arbeten. Niir de blir
pensionerade "paketerar de Akrarna".
Det fjiirde paret bor i Bjrirneborg. Man-
nen har ocksi han varit montdr. Han
har redan tidigare blivit pensionerad
och htjr tiil de s.k. gamla Aldersklasser,
som inte f6r arbetspension. Fcirutom
sm&brukarna i Jdmsd bor alla dessa
personer pi hyra och hyran har varit
170 mk/min.

Dessa pensiondrspars m6nadsinkoms-
ter dverensstdmmer approximativt
med talen i nedanstiende uppstdllning.
I uppstdllningen har medtagits Sven
den s.k. "pensionsprocenten", som ut-
visar pensionstidens inkomster jiimfrir-
da med vederbcirandes inkomster un-
der den aktiva tiden.

Jdmfcir man dessa exempelfall med
varandra, s& finner man, att det finns
skillnader mellan pensionerna, ndrmast
st6r tjdnstemannens pension i mark i

SmAbrukare
i Jiimsd

360 mk
160 ,,
80 ,,

Montcir i
Bjcirneborg
630 mkEolkpension

Arbetspension
Annan inkomst

Montcir i
Tammerfors
430 mk
290 ,,

Sammanlagt
"Pensions-
procent"

1300 mk 720 ,,

72 olo 55 o/o

pensionerade under detta 6r. Det ftirs-
ta paret dr en tjdnsteman, som bor i
Kuopio och i l<in fett 1 800 mk/man,
och hans hustru. Hon har inte varit i
arbete. Den andra familjen dr Tam-
merforsbor och hustrun har ej heller

600 mk 630 mk

83 o/o 48 olo

en klass fdr sig. Differenserna 5r dock
kanske inte s& stora som man ofta vill
framh&Ila. Utjiimnande verkar ndrmast
den htigre folkpensionen till de dldre
pensionstagare, som inte fir arbetspen-
sion. Folkpensionens understridstilldgg
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och bostadsbidrag betyder mest hdrvid-
Iag. UnderstcidstillSgget och bostads-
bidraget dr resultat av de senaste Srens
utveckling och deras iindam6l har varit
att pibiittra just s6dana pensionstaga-
res utkomst, som blivit utan arbetspen-
sion eller fir reda sig med en liten
arbetspension.

4. Fonderningen inom
pensionssystemen

Till anordnandet av pensionsskydd hrir
hos oss liksom i allmdnhet annorstddes
i vdrlden s.k. fondering. Samhiillet
mAste bereda sig pA att klara de stdn-
digt stigande pensionsutgifterna. Att
fondering sker inom pensionssystemen
motiveras dven ddrav, att en cikning
av det lagstadgade pensionsskyddet dr
dgnade att minska det annorst5des i
samhdllet fcirsiggiende sparandet. To-
talt utgjorde Finlands pensionsfonder
vid senaste irsskifte c. 6 000 miljoner
mark. Beloppets fdrdelning pA de oli-
ka systemen framgAr av nedansteende
uppstdllning. Av landets hela kredit-
best6nd var pensionsmedlens gemen-
samma andel c. 17 0/o och de lagstadga-
de arbetspensionsfondernas andel 9 0/0.

Fcir jdmftirelses skull ingAr i uppstiill-
ningen dven summan av Sveriges pen-
sionsfonder, omkring det Sttadubbla
av Finlands pensionsfonder.

'"ti':fi:"i,1",'"'
Arbetspensionssystemet 3 100 milj. mk
Folkpensionsanstalten 1 500 ,,
Ovriga system I 400 ,,

Sammanlagt 6 000 milj. mk

Sveriges motsvarande fonder upp-
gick till c. 60 000 miljoner kronor.

Inom arbetspensionssystemet fortsdt-
ter fonden att stiga under 1970-talet.
Ftiretagarpensionernas infdrande f<ir-
stdrker i nAgon min dess belopp i
mark, ehuru den fondering, som hdnfcir
sig till fciretagarpensionerna, relativt
sett dr avsevdrt mindre iin i APL och
KAPL. Inom folkpensionssystemet har
fonden de senaste 6ren <ikat lAngsam-
mare. Under de ndrmaste Sren torde
en vdsentlig fcirdndring av situationen
inte vara att fcirv5nta. I uppstdllningen
avser "tivriga system" ndrmast frivilli-
ga tilldggspensioner hos pensionsfdr-
sdkringsbolagen, pensionskassorna och
pensionsstiftelserna. Aven hdr har rik-
ningen de senaste Aren kvantitativt va-
rit rdtt obetydlig och i blickfiiltet syns
inte faktorer, som vdsentligt skulle
fcirdndra denna utveckling.

Fdr v6rt produktionsliv iir arbets-
pensionsfonderna kvantitativt och iiven
relativt sett en mera betydande fi-
nansieringskiilla 5n f<irut. I och med
pensionsfondens tillviixt tjkar sdkerli-
gen dven intresset ftjr fonderingsprob-
lemet. Liksom hittills kommer frdmst
att debatteras, huruvida pensionsfonde-
ringen civer huvud taget 6r iindam6ls-
enlig eller inte. BAda meningsriktning-
arna torde fi understdd. Man kommer
iiven att diskutera medelst vilken pla-
ceringsmekanism och i vilka objekt
pengarna borde placeras. Det blir
knappast brist pi s6dana personer,
som ger goda r8d, men knappast heller
pi hugade lSntagare.

5. Siirdrag
I det ftiljande skiirsk&das vissa drag i
arbetspensionssystemet, ndmligen sAda-
na som tillftirt v6r socialftjrsdkring nya
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avgOranden och verksamhetsformer el-
ler som sdrskilt uppmdrksammats vid
systemets genomfcirande.

Ovan har redan konstaterats arbets-
pensionssystemets milsdttning, att At
pensionstagaren trygga samma kon-
sumtionsniv6 som under hans aktiva
tid. I sjdlva verket 5r milet 6n hcigre.
Man efterstrdvar, att pensionstagarens
levnadsnivA Sven medan han dr pen-
sionerad kunde stiga i takt med befolk-
ningens allmdnna levnadsstandard.
Hdrtill syftar pensionernas bindande
vid utvecklingen av landets allmdnna
ldnenivi, deras bundenhet vid liinein-
dex. En s6 stark indexbundenhet 5r
inte mycket allmdn i. andra ldnder.
Vanligast hcijs pensionerna endast i
motsvarighet till prisstegringen, med
utvecklingen av levnadskostnadsindex.
Det finldndska arbetspensionsskyddets
indexbundenhet har 6ven varit fciremSl
fcir ett omfattande intresse utomlands.
Betydelsen av denna bundenhet fram-
gir ddrav, att de 61 1967 beviljande
arbetspensionerna i dag skulle varit
ungefdr en fjdrdedel mindre 5n de nu-
varande, ifall levnadskostnadsindex
hade tilldmpats.

I arbetspensionssystemets register har
hittills redan antecknats uppgifter om
c. 2,5 miljoner personer. Uppgiftskvanti-
ten dr si stor, att den vore si gott som
om<ijlig att sktjta med sedvanliga ma-
nuella metoder. Hcigeffektiva och snab-
ba datamaskiner miste anvdndas. Ett
p&stiende, som framstiillts vid ett in-
ternationellt mdte, ndmligen att fijrst
de moderna datorerna har m<ijliggjort
en socialfcirsdkring, som ger kinepen-
sioner, dr inte alltfcir dverdrivet. Den
centrala uppgiften fiir den datacentral,

som betjdnar arbetspensionssystemet,
har tills vidare varit att registrera de
arbetstagare, som hcir till systemet,
och de pensionsrdttigheter, som upp-
kommit ftir dem. Fcir att underldtta
identifieringen av de f<irsdkrade inftir-
des ftjr varje person ett s.k. arbetspen-
sionskortnummer. Sedermera har detta
numreringssystem spritt sig till sjuk-
f<irsiikringen och till v6r reformerade
befolkningsregistrering. Datorerna har
dven inom arbetspensionssystemet mtij-
Iiggjort en form av service, som veter-
ligen iir ndstan enastAende i hela vdrl-
den. Varje f<irsdkrad kan niimligen
medelst ett fr&gekort, som f6s fr5n
penninganstalterna och postanstalterna,
frin Pensionsskyddscentralens register
begiira de uppgifter, som finns angA-
ende honom. Datamaskinen uppgtir ett
svarsbrev till honom, ddr maskinen
dven utsiitter det utrdknade sannolika
beloppet av hans pension.

I det socialskyddet fcirbdttras iir
forskningsverksamheten ett allt vikti-
gare hjdlpmedel vid planerandet av
socialskyddets utveckling. Di man rcir
sig pi en 15g ersettningsniv6 iir det
t.o.m. liitt att ha p& kdnn, var ftjrbdtt-
ringar behiivs. De levnadstandarden
stiger eir detta inte mera tillfyllest,
utan man miste taga unders<ikningar
till hjiilp. Inom arbetspensionssystemet
har foskningsverksamheten dgnats
siirskild uppmdrksamhet. Som ett
exempel mA ndmnas Pensionsskydds-
centralens riitt omfattande forsknings-
avdelning. Av avdelningens unders6k-
ningar mi hiir endast ndmnas en om-
fattande utredning av de problem, som
sammanhdnger med pensionsaldern
och som till stor del har karaktiiren av
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grundforskning. Dess utfcirande har ta-
git flera Ar. Pi Pensionsskyddscentra-
lens initiativ utfcirde Socialpolitiska
fcireningen en underscikning, som pA
ett omfattande siitt kartliigger och
klarldgger flIdringarnas och invalider-
nas inkomster, utgifter och utkomst.
Den finansierades gemensamt av Folk-
pensionsanstalten och Pensionsskydds-
centralen.

Informationen har inom arbetspen-
sionssystemet Sgnats allt mer omfat-
tande uppmdrksamhet. I vira dagar
anses det sociala trygghetssystemet
brira informera medborgarna om deras
rdttigheter och skyldigheter. Ur den
fcirsdkrades synpunkt dr det dven vik-
tigt, att han redan pi fcirhand vet och
kdnner, att socialskyddet existerar och
kan planera sin egen och sin familjs
framtid for den hdndelse han pi grund
av Alderdom eller invaliditet miste
ldmna sitt arbete. I ett demokratiskt
samhdlle har medborgarna rdtt och
behov att fA saklig information i fr6-
gor rdrande socialskyddet, ocksi ddr-
ftir, att de medvetet skall kunna bilda
sig en Asikt i sidana synnerligen bety-
delsefulla fr6gor som t.ex. nya pen-
sionspolitiska avgt randen. Den upp-
mdrksamhet, som inom arbetspensions-
systemet har dgnats informationen har
sannolikt givit impulser till en <ikning
av informationen Sven pi andra om-
riden av den sociala tryggheten.

6. De splittrade pensionssystemen
Under de senaste tiderna har virt
Iagstadgade pensionssystems administ-
rativa struktur rdtt mycket kritiserats.
Man seger, att det 5r invecklat,
splittrat, oredigt, oenhetligt osv. Kriti-

ken gdller ndrmast arbetspensionssys-
temet, men dven folkpensionssystemet
har f6tt sin del. Vi har ju ett par tio-
tal pensionslagar och de faller inom
fyra olika ministeriers verksamhetsom-
rAde, ojdmnhet fcireligger mellan de
lagenliga pensionerna, ehuru flera ge-
nerella principer dr gemensamma, ord-
ningen fcir dndringss<ikande dr olika
enligt de olika lagarna m.m. De pen-
sionsanstalter, som ombescirjer lagar-
nas genomfdrande, hrjr titl tio olika ty-
per och deras antal dr 161.

Kritiken beror delvis pA synpunkter,
som fciljer av politiska instdllningar
och vdrderingar. Dessutom pAtalas pen-
sionsfcirmAnernas ojdmnhet, ovisshet
om, till vilken pensionslag och till vil-
ken anstalt ett fall skall hdnfciras, tvek-
samhet om fcirfaringssdttet i otika si-
tuationer och oklarhet om den egna
pensioners storlek. En faktor, som
framkallar kritik iir ytterligare, att den
fdr mdnniskan naturliga fr&gan varfcjr
dr obesvarad. Man s<iker en motivering
som svarar pi frAgan, varfcir vi har
ett si splittrat system, d& sakerna kun-
de skdtas pA ett enklare sdtt.

Uppkomsten av det nuvarande sak-
16get har sina egna historiska och i sig
sjiilv naturliga skdl, och situationen i
virt land dr inte enast6ende. I flera
liinder har utvecklingen fcirltipt och
forsdtter som bdst i sina huvuddrag
enligt samma maIl.

I kritiken finns med mycket av civer-
drift och ofta dr den baserad pi still-
synta fall eller pA ett dvergAngsskedes
svArigheter. Man miste dock medge,
att kritiken dr berdttigad i minga
punkter och Stgdrder m6ste vidtas fcir
att hjdlpa upp situationen. Mycket kan
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gciras medelst i sig relativt obetydliga
tekniska rationaliseringsAtgdrder. Ge-
nom en effektivare information kan
missuppfattningar avldgsnas och rikti-
ga uppgifter siittas i stiillet. Detta dr
dock inte tillfyllest, det 6r friga om
nAgot mera iin finslipning. Fdr att fcir-
enkla systemet behdvs dven ett djupa-
re omtdnkande. Decentralisationsid6n
Eir livsduglig vid f<irverkligandet av
v6rt arbetspensionsskydd, men det nu-
varande saklSget m6ste fiirenklas pi
ett vdsentligt siitt och decentraliserin-
gen utvecklas s6, att dess bdsta sidor
framtrdder tydligare 5n nu. Arbetet 6r
av mycket stora m6tt och krdver flera
Ars tid. Fiirenklandet av landets pen-
sionssystem dr en av de ndrmaste Srens
mest centrala uppgifter.

7. Synpunkter pi utvecklingen
Arbetspensionssystemet har under det
gAngna Srtiondet utvidgats och pen-
sionforminerna fcirbiittrats i flere rep-
riser. Det oaktat 6r klart, att det s6som
ett ungt system har brister och bcir
undergi rdttelser. Utvecklingsmcijlighe-
terna undersciks inom sjdlva systemet
och arbetsmarknadsorganisationerna
utreder A sin sida samma fr&gor och
utvecklandet dr naturligtvis aktuellt
Sven i regerings- och riksdagskretsar.

Den allmdnna instdllningen till pen-
sionstagaren blir kontinuerligt mera
positiv. Man cinskar inte mera se i ho-
nom en person, som dragit sig tillbaka
och lever med andras hjdlp, utan man
dnskar nu fdr tiden se och godkdnna
honom som en sjiilvstdndig och normal
person, som sjdlv kommer till rdtta. Den
positiva instiillningen till pensionSrernas
f6rhillanden och livsvillkor kommer

stikert att avspegla sig dven i den prak-
tiska pensionspolitiken, pensionstrygg-
hetens fiirbiittrande kommer att fort-
sdtta.

Vid bedcimandet av de reella mtijlig-
heterna att ftirbdttra pensionsskyddet
6r det skiil att observera ett par eko-
nomiska fakta. Det fdrsta 5r det, att
pensionsfrigan som kostnadsfaktor iir
av synnerligen stor klass. Vi har vant
oss vid att betrakta statstjdnstemiin-
nens pensioner som ett pensionsskydd
pi god niv6. TilI detta htir 66 procents
Slderspension och invalidpension iiven-
som familjepension och i flera fall dven
mtijlighet att bli pensionerad redan fci-
re 65 6rs 61der. Kostnaderna fdr ett
sidant pensionsskydd 5r av storleks-
ordningen 15-20 0/o av ldnerna. Fdr att
sSdana pensioner skulle kunna utbeta-
las 6t alla nuvarande pensionstagare
skulle det behtivas 2 miljarder mark
tiII i 6ret. Ftir att Sskid1igg<ira denna
summa kan man konstatera, att ifall
dessa medel anskaffas genom en fcir-
htijning av inkomst- och f6rmcigenhets-
skatten, borde skatterna hdjas till ine-
mot det dubbla. Pensionfrigan iir s51e-
des som kostnadsfaktor verkligen av
storklass.

Fdr det andra iir det skdl att peka
pi det faktum, att pensionstagarnas
antal under de ndrmaste Sren kommer
att stiga kraftigt, uppenbart mera dn
befolkningen i arbetsildern. Detta in-
nebdr, att 6ven om vi inte skulle ef-
terstrdva att hiija pensionerna frin den
nuvarande nivin ens med en penni,
blir det nddviindigt att avst6 till pen-
sionstagarna en sttirre del av landets
totala produktion 5n fcirut. Vidare mis-
te beaktas, att enligt vir nuvarande
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pensionslagstiftning f<irbdttras pensio-
nerna automatiskt 6r fcir 5r. Medan Ar
1960 i pensioner sammanlagt utbetala-
des en summa, som var 7 o/o av den
aktiva befolkningens I<iner och av and-
ra arbetsinkomster, blir motsvarande
tal Ar 1980 redan 16 oio och tikningen
avstannar igalunda hdrvid. Vi stir in-
ftjr det faktum, att av vir nationalpro-
dukts tillviixt har redan pA fdrhand
"utmdtts" en avsevdrd del fcir morgon-
dagens pensionstagares behov.

Arbetspensionssystemet 6r fcir pen-
sionsfdrminernas del ett system, som
trdder i kraft gradvis. Under begynnel-
se6ren utgir pensionerna iinnu inte ti1l
fullt belopp, utan de stiger sminingom.
Skiilen hdrtill 5r naturligtvis frdmst
konstnadsfaktorerna. Overgingsperio-
den dr avsevdrt ling, 42 Ar. I Sveriges
och Norges pensionssystem 5r motsva-
rande tid 20 Ar. Det 5r iiven sannolikt,
att detta dr en punkt, diir arbetspen-
sionsskyddet kommer att fiirbdttras
Tillika torde man Sven komma att
dryfta en fiirhtijning av arbetspensio-
nernas mAlsatta nivi fr6n den nuva-
rande 40 procentsnivAn till en hcigre
s6dan. I det sk. UKK-avtalets social-
paket har man redan befattat sig med
en ftirkortning av intjdnande tiden ftjr
arbetspensionerna, vilket i praktiken
dven torde betyda, att tivergAngsske-
dets pensioner fcirbdttras.

Fdrutom att arbetspensionerna blir
h<ijda iir det riitt sdkert, att dven folk-
pensionsskyddet kommer att frjrbdttras
under 1970-ta1et. Detta g<ir att frigan,
hur totalpensionen borde sammansdttas
av folkpensionsdel och arbetspensions-
de1 blir Snnu mera aktueIl. Det finns
flera alternativ. De ftjrsta tecknen pA

en livligare diskussion skcinjs redan.
En av pensionsplitikens "eviga frA-

gor" g6ller en dndamAlsenlig praxis
betrdffande pensionsAldern. Sp<irsm6-
let har de senaste Sren flere g6nger
debatterats i offentligheten, ndrmast
har en nedsdttning av pensionsAldern
p6yrkats. Fr6gan dr alldelets ftjr om-
fattande ftir att upptagas hdr.
Det 5r emellertid troligt, att de-
batten i sinom tid leder till en dnd-
ring av nuvarande praxis betrdffande
pensionering. En allmdn nedsiittning
av pensionsAldern iir dock knappast
den sannolika ldsningen. Mer sanno-
likt och sdkert dven mer motiverat dr
en mera individuell prcivning av pen-
sioneringen dn ftjr ndrvarande. Veder-
btirandes individuella frirh6llanden,
hans fysiska och psykiska tillst6nd, yr-
ke och arbetsmrijligheter samt hans so-
ciala totalsituation blir beaktade
noggrannare iin ftjrut. Sannolikt kom-
mer grdnsen mellan Slderspension och
invalidpension att utplinas.

Katalogen tiver "frirbdttringspunk-
ter" kunde 1dtt fortsiittas. Socialpoli-
tiskt och mtinskligt sett vore dessa
krav sdkerligen fullt berdttigade och
vdl motiverade. Det iir emellertid latt
att finna motsvarande beriittigade krav
dven pA mAnga andra omriden. Lcine-
niv6n borde hcijas, ifriga om arbets-
l<isheten borde mera medel anvdndas
f6r att istadkomma nya arbetsplatser,
vidare borde mera offras fiir att hiija
ungdomens bildningsnivfl, stcidet till
barnfamiljerna htijas, bostadsproduk-
tionen tikas, miljtiskyddet utvecklas
osv. Aven alla dessa mAl dr goda och
riktiga men naturligtvis kan vi inte fA
allt detta pA en g6ng, utan vi miste
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gradera angelegenheternas betydelse
och skdta dem ddrefter. Vi miste un-
dersdka spdrsmAlen noggrannare rin fci-
rut, avvdga olika alternativ si att vi
utfinner, i vilken ordning de dr vikti-
ga. Fcir att utveckla pensionsskyddet
har vi en stadig bas att utg6 ifr6n, men
vi torde inte ha rid att pldtsligt kraf-
tigt h<ija pensionsnivAn. Det 5r uppen-
bart, att vi i ftirsta rummet borde kon-
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centrera oss pi att avhjiilpa de brister
och luckor, som 1960-talets hiiftigt ex-
panderande pensionspolitik efterldm-
nat. Det gdller att med hdnsynstagan-
de till olika synpunkter avgtira i vilken
ordning och i vilken takt vi borde gA
fram8t mot de olika m31en. Detta gdl-
ler all samhSllelig utveckling och dven
utvecklandet av pensionsskyddet.
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Orn anlrelspensioneningens
tillkornsl

Med anledning av Pensionsskyddscent-
ralens tioArsdag har redaktionen vdnt
sig till nAgra personer, som pA ett cent-
ralt sdtt inverkat pi arbetspensione-
ringens tillkomst. Egna observationer
och minnen ber6ttas hiir av vicehdrads-
htivding Karl-Johan H a ls a s, social-
r6det Uuno Hiironen, riksdagsman-
nen Kalle Matilainen, fil.doktor
Teivo Pentikdinen, direkttir Vih-
tori Rantanen och vicehSradshdv-
ding Tapani Virkkunen.
- De vi hiir i vir egen pensionsanstalt
utbetalar 50-60 miljoner numark i
pensioner per 5r, miste det pi n6got
sltt inverka pi byggnadsarbetstagarens
levnadsstandard. Fiirr var det i allmdn-
het s5, att di arbetarens lcin tog slut
tog ocks6 hans brtjd s1ut. Arbetspen-
sionssystemets betydelse 5r nog redan
nu riitt kdnnbar, och den viixer hela ti-
den. Jag biirjade i tiden min karridr
vid en socialndmnd, och jag vet hur

Karl-Johan Halsas
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m5nga det pi den tiden var, som blev
tvungna att viinda sig tiIl socialv8rden,
di pensioner inte fanns, berdttar vice-



hdradsh6vding Karl-Johan HaIsas,
som numera dr verkstdllande direkttir
for Arbetspensionskassan ftir byggnads-
branschen.

- Vicehriradshiivding Halsas fdret-
rddde funktiondrerna och tjdnstemdn-
nen i den pensionskommitt6, som til1-
sattes 61 1956. Han var d5 medlem i
TOC:s styrelse och ordftjrande fcir
statsinrSttningars och bolags funktio-
ndrer. Direktrir Halsas represen-
terade TOC Sven i den kommitt6, som
utarbetade lagen om pensionsstiftelser
av 5r 1955. Med FFC:s rePresentant
tiverenskoms d6, att TOC skulle ta ini-
tiativ fdr tillsdttande av en kommitt6,
som skulle utarbeta en pensionslag,
med vilken arbetsgivarna skulle fr15g-

gas att anordna pensionsskydd 3t per-
soner, som stir i arbetsftirhillande.
FFC var redo att ge sitt st6d, och si
marscherade vi till soeialminister Tyy-
ne Leiwo-Larsson och ldmnade en
skrivelse, i vilken vi anhtill, att en s5-
dan kommitt6 mitte tillsiittas, berdttar
direkttir Halsas.

- De kommitt6en inledde sitt arbete
saknade man till att bcirja med en klar
linje siviil vad beriikningar som orga-
nisationssidan betrS,ffade. Man hade
att komma tiverens om lagens verk-
st5llighet, huruvida den skulIe omhiin-
derhas av Folkpensionsanstalten eller
om den skulle sktitas inom ramen fiir
gtillande system. Arbetsgivarna var
intresserade av pensionstillgingarnas
administration och arbetstagarna av
ett tillriickligt pensionsskydd. Kommit-
t6en arbetade riitt 16nge, fyra ir. DA

ingen fiirdig modell fanns tillgiinglig
tog det tid innan sakerna utkristallise-
rades. Systemet utgick frin en rdtt

blygsam grund, pensionerna var till en
bdrjan och dr delvis dnnu sm5, men de
vdxer kontinuerligt.

- FrAn kommitt6en minns jag, hur
Tapani Virkkunen och Uuno Hiironen
satt bredvid varandra och hade gemen-
samma cigarretter. Ndr Hiironen hade
kommit med ett htiftigt inliigg vdnde
han sig till Virkkunen och frigade:
"Har du dnnu cigarretter", och si fick
han rijka i fred. Jag brukade sitta bred-
vid Ahtola, och vi hade gemensamma
pastiller, ty ingen av oss rtikte.

- Efter6t kan man sdga om syste-
met att det 5r smidigt setillvida, att
arbetsgivarna och arbetstagarna har
kunnat komma dverens om fdrbrittrin-
gar i pensionsskyddet i samband med
Itineavgdrelserna. Arbetspensionssyste-
mets grundltisning var ungefdr den
rdtta. KAPl-branscherna skulle m5-
hdnda ha klarat sig med en kassa i
stiiltet f<ir nuvarande fyra. Ocksi pA

APl-sidan skulle man ha klarat sig
med fdrre pensionsanstalter. I samband
med att man diir gAr emot nAgot slags
centralisering vore det sdkert pA sin
plats att driva arbetsmarknadsparterna
med till ett effektivt arbete inom pen-
sionsanstalternas administration enligt
modell PSC och arbetspensionskassor-
na. Att arbetsmarknadsorganisationer-
na dr kraftigt med tir ndmligen det
bEista sdttet att fcirverkliga demokratin
inom pensionssystemen. Sjdlv verksam
inom KAPL:s tillEimpning sku1le jag
dessutom 6nska en sidan Sndring, att
arbetstagaren inte liingre p& grund av
obetald fdrsdkringspremie, som preskri-
beras om fem ir, skulle b1i utan
pensionsskydd. Sa sker ju inte heller pd
APl-sidan. Varfdr dA bestraffa KAPL-
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arbetstagarna, som ofta Sven annars
hdr till de sdmre lottade i virt sam-
hiille. Det vore dven pA sin plats att
tillAta arbetsgivarna och arbetstagarna
pA KAPL-sidan att avtala sinsemellan
t.ex. branschvis om bdttre pensionsfdr-
miner dn vad grundskyddet erbjuder.
Detta skulle vara dgnat att dka KAPL:s
arbetsmarknadskaraktdr.

- Ang6ende systemets utvecklande
har jag alltid haft en egen id6, enligt
vilken mdnniskorna borde fA veta om
alla sina pensionsftirminer och erh6lla
sakenlig service frin en enda social-
skyddspunkt, som vore neira dem. Sys-
temen skail uppbyggas s6, att de be-
tjdnar mdnniskan och inte tvdrt om.

- Vid utvecklandet av pensions-
skyddet borde man nu scika fram de
grupper, som har det stcirsta behovet
av hjdlp. Hdr kommer politiken i bil-

- Jag skulle stiilla etablerandet av ar-
betspensionssystemet i frdmsta rummet,
dA jag blickar tillbaka pi min egen
karridr. Arbetspensioneringen utgiir
det viktigaste av de mil, som nSddes
under min tid i FFC, siiger socialr&det
Uuno Hiironen. SocialrSdet Hiiro-
nen var anstiilld 21 6r hos FFC, och
under denna tid var han medlem i de
kommitt6er, som utarbetade APL och
KAPL. Ddrefter var han dnnu under
fem 6rs tid medlem i Pensionsskydds-
centralens styrelse.

- Den mest vdgande orsaken tiII,
att pensionskommitt6en tillsattes 5r
1956 var enligt socialrAdet Hiironens
mening, att arbetstagarna di i prak-
tiken helt saknade pensionsskydd. Den
enda tryggheten bestod av det under-

den: vilka iir dA dessa? I varje fall iir
det klart, att den nuvarande genom-
snittsnivAn ftjr arbetspensioner, dvs.
22olo, inte dnnu rdcker, utan den borde
f<irst hcijas med bdrjan frin de l6gsta
pensionerna och si sm6ningom sA, att
alla snabbare dn vad som nu Ar fallet
blir delaktiga av den nivi pA G0 0/0, som
nu utgrir mAlet frir det totala pensions-
skvddets nivA.

- Vicehdradshtivding Halsas har un-
der tio 6rs tid redigerat radions so-
ciala brevlida ftir den del det varit
friga om arbetspensions- och folkpen-
sionsiirenden. "Pi nigot sdtt har vdl in-
formationen nitt fram, ty i bcirjan fick
man ge enkla svar pi enkla frAgor.
Numera har frAgorna blivit allt mera
komplicerade. DA lagarna fciriindrats,
har jag i mina svar fcirscikt koncentre-
ra mig p5 just dessa fcirdndringar",
sdger direkttjr Halsas.
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h&Il, arbetsgivaren utbetalade i enlig-
het med lagen om socialhjdlp. "Ndr nu
tjdnstemdnnen hade pensionsskydd, var
det vdl alldeles naturligt att man i ar-
betstagarorganisationerna fdste upp-
mdrksamhet vid, att arbetstagaren var
minst lika viktig. DA borde ju pen-
sionsskydd anordnas Aven it arbetsta-
garen. Jag kan inte minnas, att FFC
skulle ha yrkat pA att pensionskommit-
t6en skulle tillsdttas, men diskussioner
i saken fdrdes nog mellan arbetsmark-
nadsorganisationerna", konstaterade so-
cialr&det Hiironen.

- Att folkpensioneringen dndrades
s& att ftjrm&nerna utg6r med jdmna be-
Iopp, anser Hiironen inte vara en allt-
frir betydelsefull orsak till arbetspen-
sioneringens uppkomst. Arbetsmark-
nadsorganisationerna gav kommitt6en
arbetsro, Kommitt6medlemmarna var
riitt sjdlvstiindiga, och bagateller fdrdes
inte till organisationerna.

- I riksdagen f<iranledde lagen om
pension ftjr arbetstagare ganska litet
debatt. Jag skulle sdga, att drendet re-
dan var si viil "juntat", siviil pi ar-
betsgivar- som pA arbetstagarhAll. Den-
na fcirsta lag dr rdtt blygsam vad f<ir-
minerna betrdffar. Nu har den ju bli-
vit ftjrbiittrad och man har mdrkt, att

forbdttringar vdl kunde g<iras. At-
minstone arbetstagarnas representanter
var redan i kommitt6en av den Asikten,
att om man bara fbrst kcir i gAng, kan
frirbdttringar Astadkommas senare.

- FrAn sin tid som medlem i Pen-
sionsskyddscentralens styrelse har so-
cialrAdet Hiironen synnerligen ange-
ndma minnen. Man deltog i allmdnhet
gdrna i styrelsens arbete, och i allmdn-
het var medlemmarna enhdlliga. En
gflng blev det emellertid omriistning i
en mycket angelSgen frAga. Man hade
utlyst en tdvling om Pensionsskydds-
centralens emblem, och omrdstning
krdvdes ftir att avgt ra, huruvida de
hdnder, som inramar timglaset, skulle
vara svarta eller vita. Jag kan inte
komma i hig, vilken mening som seg-
rade, men jag befann mig pi den fdr-
lorande sidan. Socialridet Hiironen ger
sitt erkdnnande 5t verkstSllande direk-
tdr Tauno Jylhii ftir det goda arbetskli-
matet i Pensionsskyddscentralens sty-
relse. "Han var en omddmesgill per-
son, och han hade stor prestige. Om
nigon i styrelsen nAgon gSng levde till,
var det Jylhd som alltid fick oss att
Atervdnda till dagordningen. Han var
en synnerligen objektiv herre", fram-
h6ller socialrSdet Hiironen.

Arbetspensioneringens uppkomst ur en
riksdagsmans synvinkel uppf<iljdes av
bI.a. socialdemokraten KaIIe Mati-
I a i n e n. Han hade 5r 1956 blivit in-
vald i riksdagen och blev frin ingAngen
av fciljande 6r medlem i socialutskot-
tet. Han var Aren 1962-70. utskottets
ordftirande. Da pensionskommitt6ens
betdnkande blivit fdrdigt btirjade man

fr6n partiernas sida komma med mo-
tioner, di Sukselainens minoritetsrege-
ring inte avliit nAgon proposition i
iirendet.

- APL kom till pi grund av riksdags-
man Veikko Kokkolas motion. Vid be-
arbetningen av motionen hade han en
del experter till sitt f<irfogande, bl.a.
Tauno Suontausta, som ndrmast var att

25

I

I



Kalle Matilainen

betrakta som en juridisk ridgivare. Mo-
tionen grundade ju sig i det stora hela
pA kommitt6ens betiinkande, varfdr det
inte i det avseendet ftirel&g n6gra stcir-
re sv6righeter. I praktiken strdvade
man till att istadkomma en motion,
vars m<ijligheter att bli godkiind skui-
le vara goda. Underhandlingar om mo-
tionen ftjrdes dven utanfijr det egent-
liga utskottsarbetet mellan vederb<i-
rande, fcir att den i socialutskottet ut-
arbetade lagen skulle antagas dven vid
plenum, berdttar hr Matilainen.

- Att 1956 irs pensionskommitt6
tillsattes berodde niirmast p6, att folk-
pensionen bdrjade utg6 med jdmnstora
belopp, men nog talade man ocksi un-
der generalstrejken om pensionerna.
Redan innan jag blev invald i riks-
dagen, i det "civila", htirde jag isikter
om pensionsfr5gan i diskussioner pe ar-

betsplatsen. Inom riksdagen pratade
man inte sA mycket om detta till en
bcirjan. Medlemmarna i socialutskottet
informerades egentligen inte om kom-
mitt6ens arbete. Genom mina egna ka-
naler var jag emellertid medveten om,
hur Srendet utvecklade sig, konstate-
rar hr Matilainen.
i- De lagberedningen hade framskri-

dit si l6ngt, att Iagen hdlt pi att sl6s
fast, upptdckte vi punkter, som vi hade
cinskat vara annorlunda, bl.a. borde ti-
den fdr intjdnande av full pension
sdnkas tilI 30 &r frin nuvarande 42.
Man hade dock anledning att vara glad,
ty f6re APL hade den egentliga lcinta-
garen ingen som helst trygghet, bara
den Iilla folkpensionen. Den pension,
som grundade sig pa 5 S lagen om so-
cialhjrilp var s& ansprAksltis, att den
inte just var vdrd att ndmna, sdger
hr Matilainen.

,- Riksdagsbehandlingen av APL
var snabb. Debatt angiende lagmotio-
nens innebdrd fcirdes ndrmast av DFFF
och agrarfcirbundet. Agrarerna var
missndjda med, att deras anhiingare
stannade utanfijr lagens tilliimpning
och kommunisterna kritiserade annars
de missfcirh6llanden, som blev kvar i
lagen. I den allmdnna debatten ftire-
kom inte n6got st6rre, som man med
allvar skulle kunna kalla kritik.

- Karenstiden i den fcirsta APL var
sex m&nader. Kommitt6en hade fcire-
slagit, att denna tid skulle vara ett 5r.
Ursprungligen skulle alltsi alla arbets-
fcirh6llanden, som var kortare dn sex
m6nader, ha stannat utanftir pensions-
skyddet. FFC:s stiillning var emeller-
tid, att byggnads- och andra kortvariga
arbetsfdrhillanden btir fis omfattade
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av lagen. I socialutskottets och i ex-
perternas mening var det svArt att f3
till st6nd ett avgdrande i frigan om
kortvariga arbetsfcirhillanden inom ral
men fdr en lag. Riksdagen antog i
tredje behandlingen av APL en kldm,
enligt vilken regeringen dnnu under
Ioppet av Ar 1961 skulle avl8ta "., pt{
position med fcirslag om lag angAen$
pensionsskydd i kortvariga arbetsfcir-
h6llanden. KAPL antogs enhdlligt, se-
dan dverenskommelse nAtts om prin-
cipen tv& lagar, berdttar hr Matilaineri.

- Att arbetspensionslagarna sta{-
gades anser ja vara en stor prestatiorl.
Ftir Alderspensionernas vidkommandg
framtrdder deras fulla effekt i ett se-
nare skede. Och Snnu finns det minga
sidana personer, som med brustet hjdr-
ta fAr konstatera, att de blir utan ary
betspension fcir att de blivit ftidda f<if
tidigt tiII detta samhdlle. Fattigvirden

dr emellertid ett passerat stadium och
detta hundraprocentigt sedan pensio-
nerna tiver lag stiger till en s&dan nivi,
att man faktiskt kan leva pi dem,
siiger hr Matilainen.

- Jag har iiven sjiilv dragit nytta av
APL, ty Sven angiende riksdagsmdn-
nens pensioner har en liknande lag
stadgats, anmdrker hr Matilainen. I
riksdagen kan ndmligen dven ddr ftire-
komma kortvariga arbetsf<irh6llanden.
Ddr kan det gi pi det siittet, att en
riskdagsman, som kommit in som supp-
Ieant, kan sitta endast ett 6r eller iinnu
kortare tid. Aven denna tid rdknas nu
honom till godo sisom tilI pension be-
rdttigande, medan minst hiilften av
riksdagsmannaperioden erfordrades ti-
digare. Nu behtjver inte ens den fattige
btija knti framfiir kanslikommissionen
ftjr att fi pension, di han ej ldngre kan
arbeta!

Ordfrirande i 1956 Ars pensionskommit-
t6 var dAvarande chefen ftir socialmi-
nisteriets fcirsdkringsavdelning, filoso-
fie doktor Teivo Pentikdinen. Han
representerade statsmakten och var i
egenskap av matematiker tillsammans
med Tauno Jylhri ansvarig f<ir pen-
sionssystemets berdkningssida.

- Btirjan i kommitt6arbetet var
synnerligen sv6r. Tydligen inverkade
dnnu den traditionella motsdttningen
mellan arbetsgivar- och arbetstagaror-
ganisationerna med kraft. Efter hand
som arbetet skred framit ftirdndrades
attityderna emellertid. Arbetspensions-
systemet torde vara den fcirsta stdrre
sociala angeld,genhet, om vilken arbets-
marknadsorganisationerna underhand-
lingsvdgen nAdde enighet, och sA upp-Teivo Pentikiiinen
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rdttade en grund fcir systemets fcir-
verkligade. Det dr kanske ingen iiver-
drift att anse detta utgtira en bdrjan
pi en ny socialpolitisk era. 1960-talet
har ju i Finland med fog karakterise-
rats s6som en arbetsmarknadsperiod. I
de stora kollektivavtalsfcirhandlingarna
ansluter sig vanligen redan sk. social-
paket, dvs. man har fcirutom de nor-
mala lcine- och arbetsftirhAllandeiiren-
dena dven kommit <iverens om utveck-
Iande av pensionerna och andra sociala
fdrminer, och vad som med tanke pA
dessas verkstdllighet varit vdsentligt,
om finansieringen av dem. Utan detta
skulle arbetstagarnas pensionstrygghet
sdkert vara vdsentligt svagare dn vad
den nu dr, konstaterar doktor Penti-
kdinen.

Till pensionskommitt6ens betiinkande
ansl<its endast tvi avvikande meningar,
Kaasalainens och Mur6ns. "Jag skulle
kanske ha dnskat, att pensionernas be-
lopp frin fcirsta bdrjan skulle ha varit
nigot stcirre, och att begr6nsningsstad-
gandena skulle ha blivit fdrre. En god
kommitt6 kdnnetecknas i alla fall av,
att olika isikter ventileras och av, att
man till slut nAr ett resultat, som sedan
alla eller ndstan alla kan acceptera,
visserligen genom att pruta pA sina
egna fcirutfattade stindpunkter," sdger
doktor Pentikdinen.

S6som sitt svar pA en frAga angien-
de den fdrsta ftirsdkringspremiepro-
centen konstaterar doktor Pentikdinen,
att det var friga om en kompromiss
mellan ett fonderande och ett fcirdel-
ningssystem. Man strdvade till en pre-
mieprocent, som kunde viintas besti
under systemets igingktirningsskede
utan att behov tiII hastiga, stdrre h<ij-

ningar skulle fcirekomma. Fonde-
ringsgraden har sdnkts flera g6nger,
dA nya frirmAner medtagits i systemet,
vilka finansierats utan fondering eller
med relativt liten fondering. I min me-
ning vore det skiil att tillsvidare
fortsdtta inom ramen fcir den nuva-
rande fonderingsgraden.

- TiIl huvudprineiperna i arbets-
pensionssystemets administration frir-
hAller jag mig optimistiskt. Av vikt
anser jag det framfcir allt vara, att
pensionstagaren erhAlIer en god och
snabb service, samt att systemet fcir-
mir upprdtthilla samarbete med ar-
betsmarknadsorganisationerna och nu-
mera 6ven med fdretagarorganisatio-
nerna. Utvecklingen bcir fortsiitta en-
ligt dessa riktlinjer. Nu har tiden fijr
en effektivering av administrationen
stundat, ndr sjdlva pensionsskyddets
materiella stomme under det f<irsta 5r-
tiondet kunnat byggas upp.

Jag tycker, att det biirjar br6dska
med att istadkomma nSgot slags riks-
omfattande underscjkning och mAls?itt-
ning betriiffande vad som skall anses
vara m6let fdr en ordentlig pensions-
politik. F<ir arbetspensioneringens vid-
kommande torde det ndrmast b1i be-
roende av arbetsmarknadsorganisatio-
nernas underhandlingar, i vilken takt
pensionerna kan hcijas till en sAdan
niv6, som duger till ett slutligt mAl.
Frigan giiller, hur nationalproduktens
tillvdxt skall delas mellan en hdjning
av den aktiva befolkningens levnads-
standard, investeringar eller skapandet
av nya arbetsplatser, och den sociala
tryggheten. Jag skulle fdr Atminstone
ftirsta hiilften av detta irtionde s6som
ett huvudmAl vilja stdlla, att envar i
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Finland bosatt person borde fi en or-
dentlig arbetsplats, bostad och en si-
dan standard, att emigrationen kan
stoppas eller till och med v5ndas i
motsatt riktning.

Jag dr rddd fcir, att socialpolitiken
nu mSste ntija sig med delltjsningar,
som krdver relativt litet nya medel,
och se tiden an tills den ncidvdndiga
uppbyggnaden av andra delar av sam-
htillet gjort tillrdckligt stora framsteg.
Detta f<irhindrar givetvis inte, att t.ex.
utvecklandet av arbetspensioneringens

Vihtori Rantanen

- "Jsg tror, att det var vid de tjver-
Idggningar, som ledde till avslutande
av 1956 6rs generalstrejk; som tanken
pA ett pensionssystem fcir l<intagare
vdcktes. Missminner jag mig icke, s&
var det i det skedet, di underhandlin-
gar fdrdes under regeringens ledning,

servicekapacitet fortsdtter. Om man i
landet f6r tiII st6nd t.ex. en gemen-
sam service- eller ens informationsor-
ganisation fcir socialbranschen, borde i
min mening dven arbetspensioneringen
strdva till att komma med i den. Upp-
nAs inte detta, kan jag inte se varfdr
man inte t.ex. med Folkpensionsanstal-
ten i denna sak, och gdrna iiven i andra,
skulle nA ett bdttre samarbete tin ti-
digare till f<irmAn frir gemensamma fcir-
sdkrade och pensionstagare, sdger dok-
tor Pentikdinen.

som det fr6n FFC:s hAll framfdrdes s6-
som en StgArd dgnad att underldtta
strejkens avslutande, att iirendet skul-
le utredas av regeringen. Inte heller
AFC:s representanter motsatte sig.
NAgra papper uppgjordes inte, men i
december tillsattes en kommitt6 fdr att
utreda mcijligheterna till ett ldntagar-
pensionssystem. Detta var bcirjan. Ar-
betspensionerna hade blivit av behovet
p6kallade i och med att dven det an-
spriklcisa pensionsskydd, som folkpen-
sionen representerade, hade tunnats ut
genom att iindra folkpensionerna till
jdmnstora. Denna Atgdrd innebar en
tydlig inkomstciverfciring frin lcintagar-
na till landsbygden". Si uppskattas det
skede, di arbetspensioneringen fciddes,
av dAvarande ordf<iranden fcir FFC, nu-
mera direkttiren fcir Pensionsinforma-
tionsbyr6n Vihtori Rant an en.

- FFC utndmnde till sina represen-
tanter i pensionskommitt6en social-
sekreteraren Uuno Hiironen och med-
Iemmen i arbetsutskottet Veikko Ah-
tola. Tack vare deras redogdrelser var
man i FFC vAI medvetna om kommitt6-
arbetets g&ng, och sA motsvarade ocksfl
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kommitt6ens betiinkande d& det blev
ftirdigt ungefdr FFC:s uppfattningar,
berdttar direktdr Rantanen.

- Det dr klart, att man i kommitt6-
arbetet inte n6dde ett resultat, som helt
och h&llet skulle ha tillfredsstelt FFC.
Man ans6g det emellertid vara si an-
gelEiget att f& lagstiftningen genomfdrd,
att man inte tinskade drcija med eren-
det i kommitt6en. Man utgick ifrin, att
lagen kan korrigeras och f6rbdttras, ner
man vinner erfarenheter. Denna upp-
fattning delades iiven av AFC.

- En av de stdrsta bristerna var,
att de personer, som stod i arbetsf<ir-
h6llande till staten stannade utanfdr
systemet. Betrdffande dem, som stir i
kortvariga arbetsfiirh&llanden, avtala-
des om en sdrskild lag. Aven dessa ar-
betstagare borde kanske ha tagits med
i samma lags tilliimpningsomride.

- I sin helhet betydde stadgandet av
arbetspensionslagarna ett stort steg
fram6t i utvecklandet av pensionsskydd
ftjr arbetstagarna. De pensionerna
bands vid ldneindex, skyddades deras
kdpkraft och man erhtjtl en bestiende
pensionsfdrmln.

- Fr8gan om arbetspensioneringens
organisation behandlades icke ing6en-
de. Det kan hdnda, att annorlunda
st&ndpunktstaganden fr&n FFC:s sida
skulle ha fcirekommit, om frigan hade
behandlats utftirligare. Man ansAg d6,
att flexibiliteten i systemet var av vikt,
och dn i dag tycks de f<irsdkrade upp-

I sjiilva verket dr pensionskommitt6ns
5r 1960 avldmnade betiinkande det av-
tal, p& vilket arbetsmarknadsorganisa-
tionernas gemensamma verk, arbets-
pensionssystemet, grundar sig. I kom-

skatta denna egenskap. Det iir klart,
att arbetspensionssystemet inte blev
fiirdigt i ett slag, utan att de dnnu
krdvs flera "socialpaket" f<ir att ftjr-
bdttra f<jrminerna och fcir att gdra sys-
temet enklare, konstaterar direktdr
Rantanen,

- Det d6varande agrarftirbundet
f<irhtill sig inte alltftjr positivt till stad-
gandet av arbetspensionslagarna. Av
denna orsak bromsade regeringen
avl8tandet av proposition till riks-
dagen, varftir Srendet m&ste behandlas
utg6ende frAn riksdagsmdnnens motio-
ner. Riksdagsman Veikko Kokkola och
31 andra riksdagsman inldmnade en
motion, pi grund av vilken lagen an-
togs. Arbetsmarknadsorganisationerna
medverkade intimt vid utarbetandet av
lagstiftningen.

- Trots att tom. stark kritik anftir-
des gentemot arbetspensionslagarna
har arbetspensionssystemet funnit sin
plats s&som ett betydande tilldgg i sam-
hiillets sociala trygghet. Att arbets-
marknadsorganisationerna dr med ut-
gtir ett slags garanti fcir att ltintaga-
rens ftjrminer tryggas i vira pensions-
system. De missfdrhillanden och bris-
ter, vilka 6nnu finns i v8ra pensions-
lagar, b6r man strdva till att fi bort
snarst miijligt, ty detta 5r den biista
garantin fdr, att systemet fyller sin
uppgift i vir socialpolitik, framhiller
direkttir Rantanen.

mitt6n arbetade vi mycket sakligt. Dess
verksamhet fcirsiggick egentligen i tvi
avsnitt. I bdrjan av Ar 1957 samman-
trddde kommitt6n nigra gAnger, men
verksamheten avbrdts ddrp&. Arbetet
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Tapani Virkkunen

begynte senare 6nyo mycket intensivt
och ledde till att betdnkandet blev fdr-
digt 5r 1960, berdttar direkttir Tapani
Virkkunen, som i kommitt6n rep-
resenterade abetsgivarsidan.

- Kommitt6n arbetade s& Idnge
kanske diirfcir, att Asikterna tiIl en bijr-
jan var mycket motsatta. Dylika
spdrsm6l krdver i allmdnhet pA arbets-
marknaden en riitt ling tid fcir att
mogna, och avgdrandena kan inte
pltitsligt slSs fast. TiII slut kom vi
framit i arbetet troligen sedan kom-
mitt6ns ordftirande Pentikdinen kon-
taktat mig och si fcjrscikte vi tillsam-
mans finna en kompromiss emellan de
olika 6sikter, som framstdllts, i kom-
mitt6n. Ordftiranden hade haft mot-
svarande kontakter dven med repre-
sentanter ftir FFC och fiir funktiond-
rerna. Pi detta siitt kom vi jiimfcirt
med den tid arbetet tidigare tagit

egentligen ganska snabbt fram till ge-
mensamma linjer. Ftirslagens utform-
ning riickte dock 6nnu liinge. Arbetet
drog ut pi tiden Sven till f6ljd av pen-
sionsproblemens invecklade natur. Ty-
vdrr var det ldtt fcir matematikerna
att fdrsdka missleda lekm6nnen med
sina formler. Jag var uppenbarligen ur
Pentikziinens synpunkt rent av en be-
svdrligt kommitt6medlem i den me-
ningen, att jag inte var niijd innan en
sak blivit fdrklarad s3, att Sven jag
som total lekman fdrstod den - eller
Atminstone trodde, att jag ftirst6tt den.

- Pe sdtt och vis blev jag "brom-
sare", emedan jag som representant
fdr arbetsgivarna miste framfcira kost-
nadssynpunkter, di pensionsanordnin-
garna 5r dyra. Vi var dock pi arbets-
givarh61l beredda att pitaga oss kost-
naderna fcir pensionerna. Vi insig, att
en sidan lucka i vir socialpolitik miste
f6s utfylld. Att pensionsfrAgorna kunde
bli ordnade under 1960-talet var en
mycket central socialpolitisk vinning,
jiimte stiftandet av arbetstidslagen och
semesterlagen. Numera kan man inte
ens tdnka sig, att stora sociala refor-
mer kunde fAs till stind utan arbets-
marknadsorganisationernas deltagande
och medverkan.

- Inom pensionskommitt6n ftjrekom
i slutskedet inga stdrre meningsskiljak-
tigheter. Silunda var vi ense om in-
ftirandet av KAPL. Vi kom fram tiII
pensionens storlek och pensionsildern
rdtt sA smiirtfritt. I allmiinhet var me-
ningsskiljaktigheterna begriinsade till
detaljer, indexbundenheten och andra
fr&gor av sAdant slag. Kaasalainens och
Mur6ns tiII betiinkandet fogade awi-
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MAUNU SUOMALAINEN

Orn n5llsskyddel ivinl anbetsp€n-sionssystertr

Den 8 juli 1971 hade tio 5r fdrflutit
sedan lagen om pension fijr arbetsta-
gare (APL) utfdrdades den 8. 7. 1961.
Lagen iir den "fdrstf<idda" inom vir
arbetspensionslagstiftning, som kon-
tinuerligt utvecklas och varje 6r un-
dergAtt flere Sndringar. Utan mera om-
fattande opinionsundersdkningar iir det
svirt att avgtira, huruvida de medbor-
gare, som dr positivt instiillda till det
socialskydd lagen bereder tir flere dn
de, som finner de fijrm6ner lagen ger
vara ringa. DA en lag, som ftirpliktar
tiil erldggande av avgifter, trdtt i kraft,
dr det ndmligen under de fcirsta tiderna
riitt vanligt, att det huvudsakligen iir
personer, som 5r misntijda med lagen,
som uttalar sig offentligt. Detta har
delvis varit fallet 6ven med APL, eme-
dan lagen av orsaker, som faller utom
ramen fdr denna artikel, 6nnu inte kan

bereda fullt pensionsskydd, ftirutom i
vissa fall av invalidpension. Begreppet
invaliditet Ster uppfattas av den van-
liga medborgaren pi ett mycket sub-
jektivt siitt och niir lagens tilliimpning
klandrats i offentligheten, torde de van-
ligasta pAstAendena ha gAtt ut p5, att
ldkarutlAtandena inte vid avgcirandet
av ett drende tillriicligen bearbetats. I
sidana fall har pistAtts, att pensions-
stjkanden inte har tillrdckligt rdtts-
skydd.

I allmdnhet uppstdller ju lagstift-
ningen dels skyldigheter fiir medbor-
garna att handla pA visst siitt, dels ger
den medborgarna rdttigheter till vissa
fdrm6ner. Detta framtrdder sdrskilt
tydligt i v6r fcirsiikringslagstiftning.
SAlunda stadgas i 1 $ APL: "Arbetsgi-
vare 6r skyldig att anordna och bekosta
pensionsskydd, som uppfyller i denna
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lag fcireskrivna minimivillkor - -" och
i 4 $ 6ter: "Arbetstagare iiger r2itt till
6lders- och invalidpension samt hans
anhciriga till familjepension enligt den-
na lag. - -". BAde arbetsgivarnas
och arbetstagarnas riittsskydd fcirutsdt-
ter, att de fcirstndmnda inte fcirpliktas
att anordna pensionsskydd ftjr andra
personer, 5n de i lagen avsedda, och
arbetstagarnas rdttsskydd Ater, att ar-
betstagare i varje fall fir det pensions-
skydd lagstiftaren avsett.

Med rdttsskydd inom arbetspensions-
systemet avses i det ftiljande ndrmast
de garantier, som ing8r i de olika
lagarna frir att ovan antydda syftemil
skall uppnis. Di dessa garantier, som
inverkar pA rdttsskyddet, tycks vara
mindre kdnda 5n lagstadgandena om
pensionernas storlek och om riitten till
pension, torde det vara skdl att hiir
belysa dem mera i detalj.

Dfl arbetspensionslagstiftningens ge-
nomftirande sSvdl enligt lagen den 8. 7.

1961 om pension ftir arbetstagare (APL)
som enligt de ddrefter fdljande lagar-
na: lagen den 9. 2. L962 om pension fdr
arbetstagare i kortvariga arbetsfcirhtjl-
landen (KAPL), lagen den 14. 7. 1969
om pension f<jr lantbruksfciretagare
(LFttPL) och lagen den 14. 7. 1969 om
pension ftir fdretagare (FtiPL) anftjr-
trotts flera olika ftirsdkringsbolag, pen-
sionskassor eller pensionsstiftelser, vil-
ka alla bendmns pensionsanstalter,
tillskapades redan vid stiftandet av
APL ett gemensamt organ ftir dessa
anstalter, pensionsskyddscentralen, som
i oktober 1971 fyller tio Ar.

Pensionsskyddscentralen, varom stad-
gas i 14 S APL, utreder vissa kostnader,
beviljar kreditfbrsdkringar, handhar de

&ligganden, som fdrutsdtter samverkan
mellan pensionsanstalterna dvensom
omhdnderhar med tillsynen river
pensionsanstalterna sammanhdngande
verksttillighetsuppgifter. DA personer,
som dr missndjda ddrftir att en pen-
sionsansrikan ftjrkastats eller med pen-
sionens storlek, ofta antyder, att pen-
sionsanstalterna ftjr sitt eget intresses
skull fcjrkastat anscikningar och di p6s-
tiendena uppenbart beror pA okunnig-
het, anser jag det vara pa sin plats att
hdr ur 14 S 2 mom. APL citera f6ljan-
de: "Pensionsskyddscentralens bes-
Iutanderdtt uttjvas av representantska-
pet och styrelsen. Representantskapet
tillsdttes av social- och hdlsovirdsmi-
nisteriet och b<ir bestA av representan-
ter fcir arbetsgivar-, arbetstagar- och
fciretagarorganisationerna samt av per-
soner, som dro fdrtrogna med verksam-
heten vid fiirsdkringsbolag, understcids-
kassor och pensionsstiftelser samt med
fcirsiikringsjuridik, ftirsdkringsmedicin
och f6rsdkringsmatematik. Styrelsen
bestir av en ordfcirande och en vice-
ordf<irande. utsedda av social- och hdl-
sovArdsministeriet, samt av 11 av rep-
resentantskapet valda andra ledamriter
med en personlig suppleant fcir envar.
Av ledamciterna och deras suppleanter
f6r de medlemmar i representantska-
pet, som fdretrdda arbetsgivarorgani-
sationerna, utse tre, de ledamtjter, som
fciretrdda arbetstagarorganisationerna
likas6 tre och de ledamtjter, som fdret-
rdda fciretagarorganisationerna, tvA
varjdmte tre utses av representantska-
pets samtliga medlemmar. Av styrel-
sens medlemmar bdr en vara fdrsdk-
ringsjurist, en fdrsdkringsldkare och en
frirsdkringsmatematiker." Det har allt-



sA Atminstone varit Iagstiftarens avsikt
att koncentrera si mycket sakkunskap
som mtijligt i Pensionsskyddscentralen
och att ge b6de arbetsgivarnas och ar-
betstagarnas representanter ett avse-
vdrt inflytande ddr. Enligt min Ssikt
kan man inte i allvarIig mening tala
om bristande rdttskydd vid uttivningen
av pensionsskyddscentralens beslutan-
derdtt. Tvdrtom kan konstateras, att
de pensionsskyddscentralen tillskapa-
des inftjrdes med sdllsynt framsynthet
bestdmmelser om att representanter
fcir parterna skall delta i beslutsfattan-
det. SAdana bestdmmelser 5r ju en
m5lsdttning bland de krav, som fram-
fcirts i den pig6ende debatten om v6rt
rdttsvlsende.

Den fdrsta rdttsmedelsinstansen i ar-
betspensionsdrenden 6r pensionsndmn-
den. Ndmnden bestir av en ordfdrande,
som skall hava till utfdrande av do-
marvdrv berdttigande examen och vara
fdrtrogen med pensionsfcirsdkring, samt
minst Stta ledamdter, vilka alla 5r un-
derkastade domaransvar. Av ledamti-
terna fdrordnas minst tv& pA f<irslag
av arbetsgivarfdreningarnas mest rep-
resentativa centralorganisationer och
minst tvA pA fcirslag av arbetstagarnas
och funktioniirernas fackftireningars
mest representativa centralorganisatio-
ner. Av de dvriga ledamdterna skall it-
minstone en ha avlagt till utfcirande
av domarv6rv beriittigande examen
och vara fdrtrogen med pensionsfdr-
sdkring, en vara fiirsdkringsmatemati-
ker och tv& ftjrsdkringsldkare. I LFITPL
och FtjPL Ster stadgas, att i pensions-
ndmnden ftir handldggning av dren-
den, p5 vilka dessa lagar skall till5m-
pas, ska11 finnas pi fiirslag av organi-

sationerna i respektive bransch till-
fcirordnade representanter. Hos pen-
sionsndmnden sdkes iindring i pensions-
anstalts eller pensionsskyddscentralens
beslut i iirende r6rande pension el1er
arbetsgivares lagstadgade skydigheter
genom skirftliga besviir enligt till bes-
lutet fogad besvdrsundervisning.

Sista och hdgsta riittsmedelsinstans i
arbetspensionsdrenden dr fdrsdkrings-
domstolen, ddr besvdr kan anfdras dver
pensionsndmndens beslut. Ftjrutom fcir-
sdkringsdomstolens ordinarie medlem-
mar finns ddr arbetstagarmedlemmar
jiimte erforderligt antal suppleanter,
vilka samtliga skall vara ftirtrogna med
arbetsftirhillandena. Som LFtiPL-med-
lemmar finns i domstolen tvi ledamti-
ter, som fijretriider de enligt sagda lag
f<irsdkrade, jdmte suppleanter, samt i
FciPL-Srenden tvi fciretagarledamciter
jiimte suppleanter ftjr dem. I ftjrsiik-
ringsdomstolen deltar i APL- och
KAPL-Srende jiimte dessa medlemmar
en f<iretagarledamot och en arbetsta-
garledamot i behandlingen samt i
LFdPL- och FcjPl-iirende tvA repre-
sentanter frir branschen.

I redogcirelsen ftjr Pensionsskydds-
centralens sammansdttning konstatera-
de jag, att ddr har det "modernare"
kravet pA lekmannarepresentation inom
rdttsvdsendet redan ftirverkligats. Det-
samma torde kunna sdgas Sven om pen-
sionsndmnden. I ftjrsdkringsdomstolen
dr ddremot de ordinarie medlemmarna
alltid i majoritet - ndmligen s6vida de
dr ense om utslaget. Nigot behov att
dndra detta system fiireligger knappast,
ty mig veterligen har i fcirsdkrings-
domstolen aldrig hdnt, att di utslaget
i ett drende, som underlyder arbets-
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pensionslagstiftningen, tillkommit ef-
ter omr<istning, riisterna skulle fallit
s6, att samtliga ordinarie medlemmar
varit av en mening och alla lekman-
naledamciter av en annan.

Jag har ovan rdtt detaljerat redo-
gjort f<ir de garantier till tryggande av
parts rdttskydd, som finns i v8r arbets-
pensionslagstiftning. Detta ddrftir, att
ndstan alla artiklar, som publicerats
om vAr arbetspensionslagstifning, i all-
mdnhet endast redogcir fijr rdttsmedels-
instanserna och fcirfarandet vid dnd-
ringssrikande. Om i en skriftlig process
Sndringss<ikanden inte alls vet, vad f<ir
ett organ han har att giira med, kan
man inte frirundra sig, om tvivelsmil
yppar sig iiven betrdffande sidana en-
ligt min mening rdtt "modernt" sam-
mansatta, till rdttegSgsvdsendet h<iran-
de instanser som pensionsskyddscent-
ralen, pensionsndmnden och f<irsiik-
ringsdomstolen. Det I69a procenttalet
fcir de faII, ddr pensionsndmnden och
fdrsdkringsdomstolen iindrat den liigre
instansens beslut berdttigar dock till
den slutsatsen, att rdttsskyddet i ar-
betspensionssystemet fijr ndrvarande
dr riitt viil tryggat ifriga om beslutens
riktighet. Hdnfor man till rdttsskyddet
dven det, att vederbijrande tillriickligt

snabbt skall bli f<irhjtilpt tilI sin rdtt,
s6 finns i detta avseende sdkerligen en
del att dnska. Fiir detta kan man dock
inte lasta pensionslagstiftningen, utan
hdr har pi ett avgdrande sdtt inverkat
den omstdndigheten, att rdttsmedels-
instansernas arbetskraft och utensilier
finansieras av staten. Sivitt jag kom-
mer ihig har det under min tjugoAriga
verksamhet i fiirsiikringsdomstolen inte
fdrekommit, att man vid f<irberedandet
eller infcirandet av ny lagstiftning en
enda g6ng skulle frigat, vilka hjiilp-
medel och hur mycket mera personal
ftirsdkringsdomstolen tilldventyrs behti-
ver fdr att ftirmi handha de iliggan-
den den nya lagstiftningen medfcir.
Mitt fdrslag fcir Aviigbringande av
tjkat rdttsskydd iir ddrfcir dnskemAlet,
att Riksdagen vid behandlingen av fcirs-
lag till ny lagstiftning skulle infcirskaf-
fa utredning aven om de frir dess ge-
nomfcirande erforderliga anslagen till
de ifr6gavarande rdttsmedelsinstanser-
na och iiven ville besluta bevilja dem.
Det dr mycket ldttare och billigare att
pA frirhand hindra att drendena stockar
sig dn att ftjrst sedan 6r ftirflutit skrida
till att nedbringa en anhopning, vars
orsak dr att personalstyrkan varit
otillrticklig.
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Pensior

Pensionsskyddscentralen hyrde
sina ftirsta byrilokaliteter i
november 1961 i girden Ny-
landsgatan 20.
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Det var ett
gammalt

patricierhus.
Rummen

hade friser
i taket

och fina
kakelugnar.

Hiir
huvudbok-
fiirerskan,

ekonom
Annikki

Turtiainen
och hennes

bitriitle
fru Seija
NEsman.

Skrivcentralen var
Iiten, men effektiv.
Fruar Hilkka Kauppi
och Sinikka Nyman
sitter hiir i sitt
nigot kyliga rum.
Inga gardiner
fanns, men allt varju provisoriskt.

Det mest impo-
neranile rnmmet
var emellertid
vaktmiistaren
Unto Salonens
kiik, iliir fiirutom
duplicerings-
maskinen iiven
fanns liigenhetens
centralviirme-
aggregat.
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kyddscentralen 10 hr
I ett verk som Pensionsskyddscentralen har det hunnit hiinda ett
och annat under tio 5r. LAt oss ta nigra plock frAn bildarkivet.

En stor del av Pensionsskyddscentralens arbete utftirdes i btirjan av olika arbetsgrupper.
Dessa grupper, som anlitade mycket "friimmande hiiilp", frin socialministeriet, arbets-
marknadsorganisationerna och pensionsanstalterna, var pi vintern och viren 1962 tiver
20 till antalet och sammantrldde pi olika hill i staden. Hflr iir en av arbetsgrupperna
fotograferad under ett sammantriide i Pensionsskyddscentralens konferensrum pi Ny-
landsgatan. Fr.v. magister M. Vihma, socialministeriet, samt vicehiiradshiivdingarna H.
Sundberg, PSC, J. Tuulos, soc.min. och O. Suihko, PSC.

Redan under vintern 1962 blev huvudkontorets lokaliteter fiir tringa och "filialer"
miste inriittas. I girden Runebergsgatan 46 residerade under c. en minad chefen fiir
kreditfiirsflkringsavdelningen, fil. mag, Antti Melkas och fyra anilra tiiinstemiin.
Utrymme fanns: 6 rum, 2 badrum och ktik.
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Pi vflren 1962
flyttade stiirsta
delen av centralen
iter under samma
tak, sedan 2 och
3 viningen
i girden Kaleva-
gatan 6 blivit
lediga fiir PSC.
I de iiversta
viiningarna
placerades arbets-
pensionskassorna.
Dessa flyttade
bort i maj 1965.

De nya, rymligare
kontorslokali-
teterna gjorde det
mtijlist att bl.a.
anordna skolnings-
miiten fiir per-
sonalen, Bilden iirfrin ett sidant
miite i september
1962.

;i! ii*ll,4Y$,lr,fi lrt..iz,.rri'
!:ra^*{1*1 i,;.:},.ar: :r;rr.,,i.,
'.1:1j r;i!tij J,,t'i1, i I l

Hiir iir PSC:s ledning i full fiird med att ftirbereda en
information pe hiisten 1962. Minne det [r nigon rolig his-
toria, som just beriittas?

I november 1962 postade fru Marjo
flirvonen (t.h,) och friiken Liisa Miiiit-
tiinen de ftirsta arbetspensionskorten.
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Anda frrin biirjan har kontakt upp-
riitthillits med riksdagens socialut-
skott. Bilden visar medlemmar av ut-
skottet pi besdk i PSC pi hOsten 1963.

Till en biirjan fiirsiggick ridgivningen
till allmiinheten i de olika avdel-
ningarnas egna utrymmen, men pi
htisten 1965 iippnades en siirskild ex-
pedition ftir iindamilet. Hiir ser vi de
glada fruarna i expeditionen, frin
vinster Inger Koskinen, Anneli Aho-
nen och Leena Hyviinen.
Frin ir 1965 har fiir pensionsanstal-
terna ungefiir en giing om iret anord-
nats fdredrags- och diskussionsmdten,
s.k, "pensionsdagar", varvid aktuella
frigor behandlats. Fotot iir frin de
ftirsta pensionsdagarna i Satakunta-
talo i april f965. I ftirgrunden bl.a.
inspektdr Sipilii frin socialministeriet
samt fiirsiikringsdomarna von Essen,
Alho, Palho och Virrantaus.
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Pensionsskydds-
centralen har
Iivligt ileltagit
i internationellt
samarbete.
I september 1968
var PSC viird ftir
ett nordiskt till-
liiggspensionsmiite.
Deltagare var
bl.a. (fr.h.)
chefen ftir
Rikstrygdeverket
i Norge, direkttir
Finn Alexander,
generaldirektdren
fiir Riksftir-
sekringsverket
i Sverige Rolf
Broberg, chefen
ftir Arbejtls-
markeilets
Tillagspension
i Danmark,
direktiir G. R.
Nelson samt PSC:s
verkstiillande
direktiir Markku
Kaikkonen.

Ett stort antal
utliindska sak-
kunniga i social-
ftirsikringsfrigor
har besiikt
Pensionsskydds-
centralen och
bekantat sig
med vlr
arbetspensionering.
Pi bilden i
mitten professor
Ernst Schellenbergfrin Ftirbunds-
republiken
Tyskland.

Ar 1968 hiills
i Helsingfors en
stor internationell
socialpolitisk
konferens ochi samband dermed
anordnades
en utstiillning.
Pensionsskydds-
centralen deltog
med en egen
avdelning.
Socialminister
J. E. Partanen
tippnar
utstillningen.

.l,::.

:l

::!

,lir

f

c$efilll

I

i&:5!i'*:1i:.::ri :.
!f!' :, ':

I



Personalen vid PSC har iiven upplevt
stunder av rekreation och fest. Hiir tigar
en glad dansensemble ut frin estraden
vid en julfest fiir personalen.

Personalens rekreationskommitt6 har an-
ordnat olika utfiirder. Hiir har personal-
chefen, direkttir Tarmo Eantanen, blivit
omringad under en skiirgirdstur,

I februari 1971 grundades Pensions-
skyddscentralens personalftirening. Fotot
iir kniippt vid det konstituerande miitet.
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Pensionerade skogsarbetstagare och sidana, som snart kommer att pensioneras, i ett bo-
stadshus i Rovaniemi, vilket uppftirts av Arbetspensionskassan fiir skogsbranschen. Pi bilden
fr.v. Niilo Nurmela, Terttu I(ellokumpu, Eino Kellokumpu, Johanncs Tastula, Esko Rantanen
(PSC) och Uuno Eirvonen.

AnlretspensionslagaFes lankan
otra pensionsliden

Inom arbetspensioneringen btirjade
pensioner utbetalas genast frin APL:s
och KAPL:s ikrafttrddande. Under den
senaste tiden har antalet pensionstaga-
re iikat med flera tio tusen per Ar. Nig-
ra av dem, som btirjat erhAlla arbets-

pension under de senaste 6ren har i
samband med Pensionsskyddscentralens
tioArsdag fcjr oss talat om, vad de tdn-
ker om sin tiverg5ng till pension och
hur de stdller sig till sin nya ro11.
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Skrdddaren Viiinii Hakkarainen
har erhAllit Alderspension under ndr-
mare ett 6rs tid. Pensioneringen har i
hans fall skett successivt, ty han har
i n5gon min dnnu utftjrt sitt fcirra ar-
bete. En pA vAren genomliden sjukdom
har emellertid ytterligare begrdnsat
detta arbete, och i en snar framtid tdn-
ker herr Hakkarainen helt avstA frin
det.

Herr Hakkarainen framh6ller, att det
finns flera orsaker till, att han dnnu
som pensionstagare fortsiitter att arbe-
ta. - Jag dr pigg och ungdomlig av na-
turen. Jag tycker pA sdtt och vis om
det hdr jobbet, fast man inte nufcirtiden
mera uppskattar hantverkarfdrdighe-
ter. Min arbetsgivare ville inte heller
gdrna lAta mig sluta. Vi kom sedan
riverens pA det sdttet, att jag lovade
komma pA jobb alltid dA och dA, vid
behov, Sven efter pensioneringen.

En ekonomisk synpunkt finns ocksi
med i bilden, ty herr och fru Hakka-
rainen h8ller dnnu pi att betala sin
bostadsaktie. Hustrun har dnnu nSgot
6r kvar tiII pensionsAldern, hon dr 6n-
nu pA arbete. Herrskapet Hakkarainen
har bidragit till sin sons snart fiirdiga
hdgskolestudier. Herr Hakkarainen
uppskattar sin APl-pension vara "rela-
tivt liten", men tycker 5nd5, att dess
betydelse dr stor. SkatteinnehAllningen
fr&n pensionen anser han vara oskiilig
i n6gon m&n.

Herr Hakkarainen dr av den Asikten,
att en pensionstagare inte skulle fi
vara helt sysslolos. I stadsfcirhAllanden
hotar kanske i Snnu hdgre grad en
total sysslolcishet och passivitet dn p&
landet. NAgot slags arbete, giirna litet
och tom. ansprAkslcist betalt vore i hans

Viiinii Hakkarainen

mening den bdsta l<isningen. FrAn den-
na synvinkel sett borde man inte helt
hindra pensionstagarna frAn att arbeta,
ehuru sysselsiittningssynpunkterna
skulle krdva det motsatta - platser 6t
de yngre, konstaterar han.

Herr Hakkarainen upplever inte sin
pensionering sisom ett problem. Han
tiinker skcita en liten triidgArdslott, och
han har en sommarstuga, som ger till-
fdlle till litet jobb. Ryggbesvdren
fcirsv6rar emellertid redan bl.a. plock-
ningen av bdr, berdttar hr Hakkarai-
nen, som just hade kommit frAn en
lingonutflykt med sin hustru.

Vid ansdkan om pension hade Vdind
Hakkarainen inte haft nAgra sdrskilda
svSrigheter. Det enda som inte gick
enligt noterna var, att pensionen ej ge-
nast hade kommit till hans bank, utan
den hade i misstag skickats till niir-
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maste postanstalt. Hakkarainen hade
redan i fdrvdg kiint till, vilka pensio-
ner han skulle f& och ungefdr hur myc-
ket. Sina upplysningar hade han insam-
lat frAn olika hAll, ur tryckt material,
fr5n arbetskamrater och bekanta.

Pensionsinformation kan redan f&s i
minga former, men en viss "propagan-
da" dr sdkert fortsdttningsvis ncidvdn-
dig fcir att pensionfrAgorna skutle bli
klara dven fcir s&dana, som inte dnnu
tagit reda pi dem sjSlva, tycker VAinri
Hakkarainen.

Reino Hjelm

Overg6ngen till invalidpension kom in-
te som nigon dverraskning fcir Reino
H j e I m. Han har hunnit vara pe pen-
sion i sju ir efter att ha tjdnstgjort
hos Riihimdki glasbruk i 35 Ar. Ldkar-
na rekommenderade pension 6t honom

redan mycket tidigare pA grund av
hjiirt- och lungemfysem. "Jag var nog
en riitt arbetsgalen jobbare, jag skulle
inte ha velat sluta", sdger hr Hjelm.
Hans emfysem er delvis medf<itt, delvis
yrkessjukdom. Han tar kontinuerligt
tv& slags medicin.

5?-&rige Hjelm sdger, att tiden gAtt
vdl, ty han ldser ftitigt. Siirskilt gdrna
IAser han f<irra irhundradets franska
romanfcirfattare, sdrskilt Flaubert och
Guy de Maupassant. Orken har inte
rdckt till fcir ldsning av upplysnings-
litteratur. Somrarna har fiirflutit i
friluftsli.vets tecken pA sjtistranden.

Herr och fru Hjelm bor i en etta in-
till glasbruket. De har klarat sig rdtt
skapligt, ty herr Hjelm erhAller en
ganska god APL-invalidpension, 450
mark i m&naden, och dessutom folk-
pensionens grunddel. Fru Hjelm ar-
betar pA sitt fyrtiosjdtte ir i samma
fabrik, ddr maken var anstalld. Famil-
jens son har redan ftir lSnge sedan liim-
nat hemmet.

PA invalidpension dr ocksA Uuno M a n-
n i n e n, som Atnjuter sin pension i Ar-
betspensionskassans fcir skogsbranschen
hyreshus i Rovaniemi. Manninen har
jobbat som bvggnadsmilare i nlstan
hela sitt liv. Han berdttar, att han b<ir-
jade som nioAring s&som hjdlppojke i
gjutningsarbete.

Herr Manninen, som nu dr 60, slutade
egentligen arbeta redan Ar 196?. Han
arbetade di i Nyslott. Uuno Manninen
har ldnge lidit av lungtuberkulos. Ar
1943 blev han opererad, och diirefter
har han egentligen inte kunnat arbeta
med full effekt.
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Tiden som pensionstagare blir 13ng,
ndr man inte har ens familj, tycker hr
Manninen. "Skulle jag dnnu vara ar-
betsfcir, skulle jag mycket hellre jobba,
och dA skulle jag faktiskt klara mig
sjdlv ekonomiskt. Den hdr syssloltishe-
ten viII ta litet pA nerverna", tilldgger
hr Manninen.

Han konstaterar sig erhilla i pension
sammalagt 370 mark, varav arbetspen-
sionens andel dr 149 mark. Totalpen-
sionen tycker han inte dr stor, i syn-
nerhet ndr bostadskostnaderna tas i
beaktande. Med sin bostad och dess ut-
rustning dr han mycket ntijd.

Fru Maija-Liisa Lindgren-Ldtti
dr en av de fcirsta familjepensionsta-
garna. Hennes make, balettdansdren
Jaakko Ldtti avled i februari 1967. Just

i bdrjan av det Sret hade arbetspen-
sioneringens fcirm6ner uttikats med fa-
miljepension. I januari hade Jaakko
Ldtti berdttat f<ir sin hustru om den
nya pensionsformen, kanske utan att
ana, att den snart skulle bli aktuell i
hans egen familj.

Sdrskilt till en bcirjan kdndes ma-
kens bortg6ng svAr. TiII familjen htir-
de fcirutom fru Lindgren-Ltitti tv6 barn
pi 6 resp. 7 ir. Dcidsfallets verkningar
upplevdes kdnnbart dven i familjens
ekonomi, ehuru familjen inte r6kade i
direkta svArigheter. Fru Lindgren-Ldt-
ti dr anstdlld som beskattningssekre-
terare i skattestyrelsen. Med enbart fa-
miljepension klarar man sig inte, dess-
utom behovs nog annan inkomst.

Jaakko Ldtti var anstiilld vid Ope-
ran, ddr man dven hjdlpte fru Lind-
gren-Ldtti med ifyllandet av pensions-
ansrikningsblanketten.
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Sillnon ang*endearbetspensioneningen

Tabell 1. Fiirslkrade i arbetsfiirhillanden vid utgAngen av iren 1963-1970,
I 000 personer

1) Av ftiretagarna hade vid Arets utgeng 392 000 forsekrats enligt LFtiPL och 107 000 enligt FtiPL,
,) Uppskattat antal arbetstagare i medeltal per mAnad'

Tabell 2. Under iren 1963-1970 beviljade pensioner, st

Ar

839

220

1963 1970

18 800

20 900
5 600

Pensionsanstalt

Pensionsfdrsdk-
ringsbolag
Pensionsstiftelser
Pensionskassor

Ar
1963

503
59
51

514
r22
61

518
t27

63

536
t29
68

572
137

72

599
141

72

619
147

lrf

APL 613 708 733 77L ?81 812

KAPL') 195 21ol 2obl 2obl 2oo 200 210

1964 1965 1966 1967 1968 1969
Pensionsslag

1 200

2700

3 900

6 200

5 600

7 100

7 200

10 600

I 400

t2 200
2 900

10 600

16 200
4 100

12 100

16 000
4 700

30 900 32 800

Alderspensioner

Invalidpensioner
Familjepensionerl)
TotaIt 3 300 I 500 12 ?00 

|
1? 8oo I zr soo

t) Med undantag f6r tabeu ? har familjepenslonerna anforts per fdrmAnslAtare.

45 300

1964 1965 1966 1967 1968 1969 19701

564
136
1l

697



Tabell 3. Vid utgingen av iren 1963-1973 giillande pensioner, st

Pensionsslag

TotaIt 132 800

Tabell 4. Under iren 1963-1970 utbetalda pensioner, mmk

Pensionsslag

Tabell 5. Premieinkomst, utbetalda pensioner och ftirsSkringspremiefond iren
1963-1970, mmk

Ar
1970

691.8
286.1

1) Inklusive tiverforingar frAn tidigare friviltiga pensionsanordningar till de lagstadgade

Ar
1e63 

|
1964 1965 1967 1968 1969 19?0

Alderspensioner 1 200

2 400

4 400

6 900

I 600 16 300 25 200 34 100 44 700 60 200

Invalidpensioner
Familjepensioner

11 500 19 500 26 000 35 900 44 500
11 300

56 200
16 4002 900 6 800

3 600 11 300 21 100 35 8oo I s+ roo 76 800 100 500

Ar
1963

Alderspensioner

Invalidpensioner
Familjepensioner
Registrerade
tilliiggspensioner

1.0

2.0

0.0

4.7

?.9

0.1

11.3

17.3

21.6

31.4

1.70.5

35.9

44.8
2.6

3.0

56.0

69.2
9.6

4.8

88.6

95.0
18.7

7.3

t24.2

L23.4
30.1

9.4

Totalt 3.0 t2.7 29.t 54.7 86.3 13e.6 | 20e.6 286.1

19691966 1967 1968
Storhet

1963 1964

2196

444.0
139.6

262t

532.7
209.6

765

418.4
12.7

tL12

3?2.0
29.l

t44l

367.9
54.7

1796

402.2
86.3

Premieinkomstl)
Utbetalda pensioner

339Premiefond

247.5
3.0

pensionerna

3164

1966

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

1965



Tabell 6. Medelbelopp av grundpensioner, som giillde vid utgingen av iren
1963-1970, mk/min.

Pensionsslag

Alderspensioner B3

Invalidpensioner
Familjepensioner

91

Totalt

Tabell 7. Pensionstagarna den 30. 6. 1971

Familje-
pensioner

Ankor I e"rn
APL-pensions-
anstalter
FtiPL-pensions-
anstalt
LF<iPL-pensions-
anstalt
KAPL-pensions-
anstalter
Samtliga arbets-
pensionsanstalter

Tabell 8. Grundpensionernas medelbelopp den 30. 6. 1971, mk/min.

Beviljande
pensionsanstalt

APL-pensions-
anstalter
FtiPL-pensions-
anstalt
LF<iPL-pensions-
anstalt
KAPL-pensions-
anstalter
Samtliga arbets-
pensionsanstalter

22 400

1 400

4 300

14 800

174

Totalt

94 900

4 600

14 500

53 400

14 100 167 400

Ar
1963 1964 1965 1 966 19?0

186

1967

136

1968

150

1969

178

164
164

125
136

133
141

t54
155

86

88

119

115

L28

tt7

B8 (]I rL7 122 131 r42 165

Invalid-
pensionerBeviljande

pensionsanstalt

Alders-
pensioner

uan lKvinn. Man lKvinn

16 500

1 000

2 400

22700

16 500

400

2200

2 400

10 900

500

800

6 200

6 900

500

1 000

5 700

21 700

800

3 800

1 600

42 900 27 900 42 600 21 500 18 400

Alders-
pensioner

Invalid-
pensioner

Familje-
pen-

sionerMdn Kvinn.Mdn Kvinn.

301

296

95

134

150

210

43

85

221

200

55

101

Totalt

237

277

55

tzL

.).).)

323

52

tzt

161

260

39

80

173 186232 143 200 133



Forts. fr. sid. 31

kande mening berodde mera pa MTK:s
(Lantbruksproducenternas Centralfcir-
bunds) styrelses bestdmmande dn ddr-
av, att de i kommitt6n skulle represen-
terat nigot slags opposition.

- Sedan APL blivit fdrdig, utgjorde
den endast en ram, som skulle ges in-
neh6ll pi synnerligen kort tid. Pen-
sionsskyddscentralens styrelse titlsatte
dA arbetsgrupper med alla mtijliga sak-
kunniga. Jag h<irde till flere grupper
och, miirkligt nog, det blev resultat.
Jag kommer sdrskilt ih6g arbetsgrup-
pen ftir kreditfcirsAkring, diir Aminoff
frAn El5ke-Varma var ordfdrande. Ett
par genger fick vi redan systemet tdm-
ligen fdrdigt till dess n6gon i ett ljust
rigonblick observerade, att fcirslaget inte
var genomftjrbart i praktiken. Vi bcir-
jade naturligtvis uppgcira ett nytt och
till slut befarade jag betriiffande hela
pensionssystemet ingenting s& mycket
som, att de i kreditfcirsdkringssvstemet
dndock skulle blivit kvar n6gonting,
som inte hAller i praktiken, minns vi-

cehdradshrivding Virkkunen. Siirskitt
var verkstdllande direkt<jr Jylhds, men
dven den som sakkunning anlitade pro-
fessor Saarios insats av central bety-
delse vid utformandet av kreditfcir-
sdkringssystemet.

- Om man tdnker pA den sociala
utvecklingen hdrifrin fram6t, sA finns
det nu inte m6nga stora luckor i virt
pensionssystem. Betrdffande pensioner-
na dr det ndrmast frAga om en bdttre
samordning av arbetspensionerna med
folkpensionen och even i dvrigt om en
frirenkling av tekniken. Emellertid
framtrdder en helt annan social upp-
gift av alltmer krdvande natur. En ut-
jiimning av familjekostnaderna sA, att
ett barns fridelse inte liksom nu bety-
der, att familjens levnadsstandard ned-
96r, borde i ndra framtid fAs till st6nd
pi ett tillfredsstrillande sdtt. Hdr har
vi en frAga av central betydelse fdr
v6rt folks existens och ftir v&r fram-
tid, sdger vicehdradshtivding Virkku-
nen.
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CE NUMERO

est consacr6 au dixidme anniversaire du r6gime des pensions du
travail. Les repr6sentants du Centre National des Pensions du Travail,
organisme central du r6gime, tinrent leur premidre assembl6e le
5 octobre 1961. Cette r6union marqua le d6but de l'activit6 du r6gime
en tant qu' ensemble.

Le num6ro 4/19?l de "Arbetspension" contient des articles, des
interviews et diverses informations sur cet 6vdnement.

ARBETSPENSION kan prenumereras bl.a. frAn Pensionsskyddscentralen, adress Kaleva-
gatan 6, Helsingfors 10. En ArgAng (4-6 nummer) kostar 3 mark.
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