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Pensionstnygghet I6nstuder.anden och
husrtrOdnan

Sedan fciretagarna frirra Aret blev delaktiga av fcirvdrvspensions-
tryggheten har det i flere sammanhang fdrts fram, att studerandena
och husmcidrarna utgdr de tvA sista stora grupper, som ldmnats
beroende av enbart folkpension. Pensionssystemkommitt6n hann
inldmna sitt delbetdnkande angAende invalid- och familjepensioner
At studeranden i brirjan av juni i 6r. Man fir hoppas, att betdnkan-
det leder till lagstiftning sA snabbt som mdjligt. Ehuru kommitt6n
fiireslagit, att systemet helt skulle finansieras med statsmedel torde
inte skdl finnas att pi nigot hAll bromsa utvecklingen genom att
hdnvisa till svArigheter i statshushAllningen. Systemets totala kostna-
der skulle bli smA, dA invaliditets- och d<idsfall bland studerandena
till all lycka dr relativt sdllsynta. I de f& fall, i vilka en dylik olycka
intrdffar, kunde den fcireslagna pensionsanordningen emellertid pi
ett avgcirande sdtt inverka pA studerandens eget eller hans sm6
barns levnadsciden.

Pensionssystemkommitt6n har veterligen inte dnnu hunnit be-
handla husmcidrarnas fcirvdrvspensionskydd. Ddremot har uppmdrk-
samhet fdsts vid frAgan fr6n annat hAIl, bl.a. frAn vissa organisa-
tioner. Frirra vAren behandlades vid Nordiska R6dets socialpolitiska
utskott en motion, som inldmnats av tvenne finlSndska medlem-
mar, och i vilken dskades Atgdrder fcir bdttre social trygghet fcir
husmcidrarna i alla nordiska l6nder bl.a. vad fdrviirvspensioner
betriiffar. Motionen vann emellertid inte medhAll frin representan-
terna f<ir de till mtjtet inviterade nordiska kvinnoorganisationerna.
Dessa ansAg, att utnyttjande av begreppet "husmoder" sisom
grund fcir sdrskilda fcirmAner i det sociala trygghetssystemet vore
zignat att fcirstdrka i stSllet fcir att avldgsna den traditionella roll-
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fiirdelningen mellan kcinen. MAlsdttningen borde snarare vara, att
alla de personer, oberoende av kcin och stdllning inom familjen, vil-
ka 6r tvungna att avsti frin fdrvdrvsarbete pA grund av vird av
smAbarn, sjuka familjemedlemmar eller Aldringar, skulle fi mcijlig-
het att erhilla fcirvdrvspension dven f<ir den tid de arbetat hemma.
TilI denna grupp htir ju fcirutom husmddrar dven t.ex. ogifta perso-
ner, som v6rdar sina Alderstigna fcirdldrar eller ftirdldralcisa syskon'

Tillsvidare har man ingenstddes anordnat ftirvdrvspensionsskydd
fdr personer, som utf<ir hushAllsarbete i egen familj. Hos oss i Nor-
den dr situationen i den mAn Ijusare dn i de flesta andra ldnder,
att folkpensionen garanterar Atminstone ett visst grundskydd fcir
var och en. I de ldnder, ddr samtliga pensioner 6r fcirviirvspen-
sioner och motsvarande grundskydd saknas, har utgingspunkten
ftjr husmcidrarnas vidkommande varit, att mannens pension tryggar
dven hustruns utkomst, och ddr han, erhAller hon familjepension'
Andra hemarbetande faller emellertid oftast emellan, och deras
stdllning kan vara synnerligen otrygg. Detsamma gdller fdr hus-
modern i fall av skilsmdssa. I Tyska Ftjrbundsrepubliken har ny-
ligen gjorts en framstiillning, enligt vilken de under iiktenskapet
uppkomna pensionsftirminerna borde fcirdelas jdmnt mellan ma-
karna vid skilsmdssa. Husmoder, ftir vilken riitt till eget pensions-
skydd inte uppkommit, skulle ddrmed erhilla hiilften av sin mans
rdtt tiil pension. En dylik anordning skulle emellertid medf<ira ett
avgt rande endast i en del av de fall, i vilka hemarbete kan bli
ddesdigert ur pensionsskyddssynvinkel, och vilka trots folkpen-
sionen fcirekommer dven hos oss. F<ir en person, som dven till-
fdlligt uppoffrat sig fcir att skdta sina egna, kan uppoffringen visa
sig vara stcirre dn vederbdrande tdnkt sig, om bortvaron frin ftir-
vdrvsarbete vid egen sjukdom hunnit avbryta riitten till beaktad
framtida tjdnstgtiringstid vid invalidpensioneringen. Man borde
allvarligt btirja strdva mot ldsningar, som avser att t6ppa till dessa
luckor i pensionstryggheten.
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JUSSI LINNAMO

Akluella lnigor angiende ulvecklandet
aY pensionssysternen*)

Pensionssystemkommitten har varit
verksam tre &r. Under denna tid har
Atta delbetdnkanden blivit fdrdiga. Ur
en rent formell synvinkel sett har kom-
mitt6n hillit en normal finldndsk kom-
mitt6arbetstakt. An sA ldnge har kom-
mitt6n icke kunnat bef atta sig med
grundproblemen i pensionssystemfri-
gan. Man kan till och med PAst6, att
kommitt6n i stdllet f<ir att gcira det
finldndska pensionssystemet enklare
komplicerat det ytterligare.

Pensionssystemkommitt6n har enligt
sitt uppdrag i de Atta delbetiinkanden,
som hitintills givits publicitet, varit
tvungen att hAlla sig till ftirslag, vilka
avsett att sdkra utkomsten f<ir de med-
borgare, som har det allra siimst stiillt.
Detta har 6 sin sida inneburit, att fdrs-
lagen hittills koncentrerats att avhjiil-
pa de brister, som de facto varit mest
akuta.

Det fcirsta och det fjtirde delbetiin-
kandet behandlade frigor i anknytning
till krigsinvaliderna. Vardera delbe-
tdnkandet har lett till lagstiftning' SA-
som sdrskilda frAgor dr de pensions-

frigor, som ansluter sig till invaliditet,
i synnerhet till krigsinvaliditet, redan
avfdrda frAn kommitt6ns arbetsprog-
ram. Detta fcirhindrar emellertid icke,
att invalidernas sdrskilda problem pi
nytt kan trdda fram i samband med
n&got annat drende.

I pensionssystemkommitt6ns tredje
och femte delbetdnkande behandlades
fr&gan om krigsveteraner. Det fcirra
Iedde tilt lagstiftning i stort i den form,
kommitt6n ftjreslagit. Det senare hAller
jtimvdl pA att leda till lagstiftning,
ehuru i en helt annan form dn den, som
fdreslagits av kommitt6n. Enligt den
uppfattning, som kontinuerligt hdvdats
av kommitt6ens majoritet, har hand-
ldggningen av krigsveteranpensionen
av misstag tilldelats pensionssystem-
kommitt66n. Tydligen vill man ej alls
uppfatta veteranpensionen som en so-
cialpension, utan sisom nigot slags
egendomlig utscikning av legosoldaters
preskriberade ltintillgodohavanden.
Inom sjrilva kommitt6en torde ingen
tinska ytterligare behandlig av krigs-
veteranfr6gorna. Klimatet i kommitt6-
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arbetet blev niimligen just ddrvid in-
flammerat fcir fcirsta och enda gAngen.

I kommitt6ens andra delbetdnkande
fdreslogs bostadsunderstcid och frirhrij-
ning av understrjdstilliigget. Ftirslagen
ledde till lagstiftning. Om nridvdndighe-
ten av bostadsunderstcid sisom en so-
cialfcirsdkringsform torde ej ldngre r&-
da skilda uppfattningar. Inom bostads-
understcidets ram faller frir ndrvarande
c. 50 000 pensionstagare. Det dr ett
obestridligt faktum, att de som drar
den stcirsta nyttan av bostadsunderstci-
det 5r de &ldringar och invalider, som
bor pA hyra i bosdttningscentra. A and-
ra sidan framgick det vid friretagna ut-
redningar obestridligt, att just boende-
kostnaderna utgjorde de utgiftsposter i
pensionstagarnas budjeter, vilka sisom
helt fasta kostnader ledde till orimligt
smA mcijligheter att konsumera Iivs-
medel och andra niidvdndiga nyttighe-
ter. Samtidigt som bostadsunderstcjds-
systemet upprdttades fcirhrijdes under-
stddstilldggen. Fcir ndrvarande uppger
de pensionstagares inkomstnivi, vilka
ej har nAgon annan inkomst utciver
pensionen, till riitt ndra den nivi, som
rider i de ldgsta lcineklasserna pA ar-
betsmarknaden, di man tar beskattnin-
gen i beaktande. Man kan befogat p&s-
tfl, att dessa inkomster 6r sm5, men i
samma andetag mAste man konstatera,
att de fattigaste personernas i Finland
inkomster dr smA oberoende av, huru-
vida de dr pensionstagare eller icke.

DA resultaten av finska folkets in-
komst- och konsumtionsundersrikning
st&r till fcirfogande i Statistikcentralen
bcir pensionssystemkommitt6en utan
tvivel orrrprcjva sin stAndpunkt betrdf-

fande dessa frigor. Di kan man till-
ftirlitligt utreda skillnaderna mellan
olika pensionstagarmatlags konsum-
tionsmcijligheter pi olika orter. Fdre-
kommer anledning ddrtill, iir det di
givetvis skdl att justera dyrortsgruppe-
ringen sAvdl fcir understcidstilldggens
som fcir bostadsunderstcidens del. Tills-
vidare har kommitteen sjdlv inte ut-
ftirt nAgot undersdkningsarbete med
avsikt att utreda sdrskilda kostnader i
glesbygdernas pensionstagares konsum-
tionsbudjeter. Det dr mcijligt, till och
med troligt, att de ncidvdndiga resorna
till de ndrmaste servicepunkterna utgcir
ett betydande kostnadstilldgg frir dem.
Onskvdrt dr, att dven denna sak kunde
bli utredd med hjiilp av ovan sagda
konsumtionsundersiikning. FrAn pen-
sionssystemkommitt6en kan emellertid
ej under det ndrmaste iret vdntas ni-
got mera betydande ftirslag betrdffan-
de dessa saker.

Att grdnsen fcir makes prioriterade
inkomst hcijts i folkpensioneringen har
rrint friga uppmdrksamhet. Detta har
emellertid i den mAn hamnat i skuggan
av den diskussion, som fcirts om andra
prioriterade inkomster, att dess bety-
delse inte framg6tt tydligt. Enligt min
uppfattning har denna reform som s6-
dan varit av stor betydelse fdr m6ngen
mindre bemedlad familj, i vilken den
ena av makarna erhAllit pension och
den andra haft ligavliinat arbete.

Pensionssystemkommitt6en har hitin-
tills ej kunnat fiista detaljerad upp-
mdrksamhet vid handldggningen av
prioriterade inkomster och egendom.
En vdsentlig del av stridigheterna i
frontsoldatpensionsfrigan utgtirs i sjdl-
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va verket av reflektioner av de inkon-
sekvenser, som f<ir ndrvarande finns i
definitionerna av prioriterad inkomst
respektive egendom. Det dr klart, att
t.ex. Folkpensionsanstaltens egna un-
derscikningar om de personer, som er-
hiller endast grunddel, i n6gon mAn
klarlagt dessa personers tivriga in-
komstkdllor. SAsom en pinsam och seg
fr6ga har den begrdnsade prioritet, som
pension enligt 5 $ SocHjL har, konti-
nuerligt dykt upp. Detta upplevs sdr-
skilt smdrtsamt av de personer, som 6r
fcidda tidigare dn det magiska &ret 1897
i arbetspensionslagstiftningen. SAsom
jag redan framhdll, har frAgorna om
prioriterade inkomster inte i sin helhet
Snnu varit friremil frir utredning. Fle-
ra utredningar behdvs.

Den arbetskishetspension, varom pen-
sionssystemkommitt6en inldmnade sitt
fcirslag i februari, kan i principiell me-
ning bli en synnerligen betydelsefull
socialfrirsdkringsfcirm&n. Med detta av-
ser jag inte alls, att det vidlyftiga ndtet
av problem mellan arbetslcishet och in-
validitet skulle kunna utredas med
hjtilp av den relativt blygsamma fram-
stdllning pensionssystemkommitt6en
gjort. Problemets kdrna utgdrs givetvis
av, att arbetskraftsmyndigheten anser
dcn person, som skall sysselsettas eller
omskolas, alltid vara sAdan, att han ftjr-
m6r utfcira det relativt begrdnsade ar-
bcte, arbetskraftsmyndigheten haft att
erbjuda. Ur socialfcirsdkringens synvin-
kel iir Ater en arbetsofrirmcigen person
normalt sfrdan, att invaliditeten ger
tydliga medicinska symtom. Dfl det fcjr-
hAller sig se, har en del dei personer
med svag kondition fallit emellan inva-

liditetsfcirsdkringen och det arbetslcis-
hetssystem, som uppbyggts pi arbets-
ltjshetsfcirsdkring, omskolnings- och
sysselsdttningsndtet. Dessa personer har
fatt uppleva den finldndska syssel-
sdttnings- och socialtrygghetspolitiken
sAsom en vandring frAn lucka till lucka
och slutligen sesom ett fall mellan sys-
temen. Sdrskilt stor risk fcir detta har
de dldre arbetstagare haft, som av en
eller annan orsak blivit arbetslcisa. A1-
dern har hindrat dem fr&n att motta
de arbetsplatser, sysselsdttningsmyn-
digheten erbjudit. Omskolning har i
deras fall sdllan kommit i friga. Alder-
domen har kommit med sina krdmpor,
men krdmporna har ej varit tillriickligt
svAra fdr att invalidpension skulle ha
kunnat beviljas. Pensionssystemkom-
mitt6ens frirslag strdvade till att trygga
just dessa personers utkomst.

Samarbetet mellan tre statskommit-
t6er, ndmligen pensionssystemkommit-
teen, arbetskjshetsfcirsdkringskommit-
t6en och sysselsdttningslagstiftnings-
kommitt6en var rdtt smidigt. Det dr
cinskvdrt, att dven samarbetet mellan
6 ena sidan social- och hdlsov&rdsmi-
nisteriet och & andra sidan arbetskrafts-
ministeriet i fortsdttningen blir si gott,
att Sven stcirsta delen av de yngre ej
helt arbetsfcira personerna finner sin
plats i arbetskraften, inom omskol-
ningsverksamheten eller som mottagare
av arbetskjshetsf cirsdkringsf cirmAner
eller invalidpension. Det dr emellertid
klart, att socialfcirsdkringens ndtverk
aldrig kan vara sA tdtt, att n6gon p&
flera olika sdtt olycksdrabbad person ej
skulle bli tvungen att anlita socialver-
den. Dennas huvudupprag kan emeller-
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tid ej best& av att underh6lla folk kon-
tinuerligt, utan av att erbjuda sAdana
tjdnster, fcir vilka ftirsdkring ej gAr
att uppta.

I vArt samhdlle finns en riskgrupp,
som 5r i kontinuerlig tillvdxt, men vars
invaliditetsskydd 5r dAligt anordnat.
Med denna grupp avser jag de perso-
ner, som bedriver studier efter grund-
skolan. Deras antal i dag hos oss dr c.
150 000. De st6r i itminstone tillfiilliga
kontakter med arbetslivet och i denna
egenskap faller de dven tillfdlligt un-
der det fdrsdkringsskydd, arbetspen-
sioneringen erbjuder. DA studerandenas
f6rtjdnster dr sm& och arbetsftirh6llan-
denas ldngd i samband med studierna
korta, uppkommer pensionstrygghet
emellertid inte i tillrdcklig min. Pen-
sionssystemkommitt6ens arbetsutskott
fdrberedde under v6ren lagftirslag an-
g6ende invalid- och familjepensioner
fcir studeranden. Sambandet mellan
pensions- och utbildningspolitiken har
kommit upp redan i olika rehabilite-
ringsprogram. De egentliga problemen
vid f6rberedningen av det aktuella for-
slaget har visat sig vara, vilken lcin
en studerande bcir anses ha och gente-
mot vilken risk han skall fcirsdkras.
Pensionssystemkommitt6en har sijkt av-
g<ira frAgan ganska riitlinjigt. Den risk,
gentemot vilken studeranden dnskas
bli ftjrsdkrad dr det imagindra bortfall
frAn inkomst, som studeranden sanno-
Iikt hade erhillit, sAvitt han i stdllet
fcir att bedriva studier hade utftirt fdr-
vdrvsarbete eller idkat friretagarverk-
samhet omedelbart fcire invaliditetens
intrdde. Frigan om studerandenas lcin
s<jker man givetvis inte avg<ira utgien-

de fr6n pensionen.
Den nu fcireslagna strukturen fcirut-

sdtter, att man uppskattar grovt, hur
stor kin studeranden skulle ha kunnat
erhAlla med beaktande av den examen
har erlagt eller av det skede, i vilket
han befinner sig i sina studier, om han
skulle ha stannat i fcirvdrvsarbete. I
princip skulle ju s6dana hdr berdknade
kiner finnas obegrdnsade mdngder. Fcir
att g<ira systemet enklare fcireslogs en-
dast fyra skilda pensionsniv&er. Det Hr i
nigon min stridigt, huruvida frAgan
kan avgciras sA schematiskt. Fcir att
hAlla systemets administrativa kostna-
der under kontroll mAste emellertid
tydligen relativt schematiska lcisningar
tillgripas. I sin helhet kommer syste-
met med studerandepensioner att bli
ett billigt system, ty riskerna f6r inva-
liditet bland studerandena dr dock sm6.

Studerandepensionssystemet fir inte
bli ett fcirsdkringssystem fdr ouppfyllda
cinskemAl. Det dr klart, att ett invalidi-
tetsfall under studietiden kan medf6ra,
att till och med'stora inkomster gAr
frirlorade i framtiden. Den individuella
sannolikheten fiir, att dylika stora in-
komster skulle uppst6 kan dock ej be-
visas. Sjdlvklart dr, att studerandepen-
sionen avses tdcka samtliga studiefor-
mer efter grundskolan. Den kommer
inte att begrdnsas till enbart htigskolor-
na. Jag skulle ge studerandepensione-
ringen dven en rdtt stor principiell be-
tydelse oberoende av, att den blir billig
ftir samhdllet. Studerandet 6r ett skeen-
de, som ansluter sig till medborgarens
arbetskondition, inte nAgot slags indi-
viduellt ncije.

I Pensionsskyddscentralen och i vissa
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andra forskningsanstalter har man un-
der de senaste Aren utfcjrt ett synner-
Iigen fiirtjiinstfullt unders<ikningsarbe-
te med syfte att klarldgga riskerna fcir
insjuknande i vissa farliga arbeten, och
attityderna tiII pensioneringen. Dessa
undersdkningar har onekligen belyst
minga komplicerade frAgor pA ett nytt
sdtt. Det dr klart, att vissa yrken till
sin beskaffenhet dr sAdana, att man
just inte blir pensionerad frAn dem. Ve-
derbcirande arbetstagare dvergAr ddr-
fcirinnan antingen till mindre anstrdng-
ande, men ofta ocksA sdmre avlcinade
arbeten, eller blir arbetsofcjrmcigna och
civergAr av den anledningen inte till
Alderspension.

Just nu, dA underscikningen dnnu dr
pi gAng, fcireligger en pitaglig risk fcir,
att representanter frir allt flera yrken
kan anse det vara motiverat att av
prestigeskdl fi sitt yrke frirklarat vara
sdrskilt pAfrestande. Detta skulle inne-
bdra en allmdn sdnkning av pensions-
ildern. Det faktum obeaktat, att den
iiterstAende befolkningen i arbetsfrir
ilder inte skulle orka bdra den pAfrest-
ning, som skulle medfrjras av frirldngd
utbildning och sdnkt pensionsAlder, ar
det inte utan vidare sjdlvklart, att
mdnniskor i allmdnhet vore villiga att
civergA till pension tidigare. Arbets-
livet ger trots allt mdnskligt sett till-
fiille till sA omfattande kontakter med
andra mdnniskor, att detta inte kan
ersaittas med de medel den nuvarande
politiken frir frdmjande av pensions-
tagarnas trivsel erbjuder.

Pensionssystemkommitt6en dr med-
veten om gruvarbetstagarnas, gjuteri-
arbetstagarnas, bokarbetstagarnas,

skogsarbetstagarnas och dykarnas sdr-
skilda problem. Pensionssystemkom-
mi.tt6en dr emellertid - lika litet som
nigon annan i denna republik - inte
i lika hrig grad medveten om t.ex. last-
bilf6rarnas, stuveriarbetstagarnas,
byggnadsarbetstagarnas, arbetstagar-
nas inom vissa kemiska branscher eller
sAgarbetstagarnas problem, fdr att nu
dra fram nAgra exempel pi mAfA.

Det dr mcijligt, att det dr ncidvdndigt
att Stminstone s&som en provisorisk
l<isning utreda ett system med partiella
invalidpensioner. I pensionssystemkom-
mitt6en har vidlyftiga diskussioner
fcirts om detta, och det dr meningen
att i n6got skede inkommande hcist 6s-
tadkomma ett avgcirande om, huruvida
mrijligheter finns att skrida ldngre fram
p& denna vdg. Redan nu stAr det emel-
lertid klart, att ett system med partiel-
la invalidpensioner icke gir att fcirena
med folkpensionssystemet. Ddremot
kunde man plantera ett s6dant i ar-
betspensioneringen. Systemet skulle
sfllunda utgA ifr&n, att den fcirsdkrade
inte skulle behrjva uppleva en sdnkning
av inkomststandarden vare sig under
rehabiliteringsskedet eller om hans
l<ondition blir fcirsvagad. Jag dr redo
att tillsti, att ingen fdrdig st6ndpunkt
dnnu finns i kommitt6en till denna sak.
Tekniken har utforskats ganska lAngt,
och di man kdnner till arbetspensione-
ringens tekniska beredskap kan man
vdnta sig att ett lagfrirslag skulle kun-
na fdrverkligas rdtt snabbt, om ett s6-
dant skulle ldmnas och antagas av riks-
dagen.

Jag vill sdrskilt poengtera, att ett
dylikt system knappast tiil alla delar
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skulle komma att bli bestiende, men
Atminstone ftir de rehabiliterades vid-
kommande skulle det innebAra en lcis-
ning betrdffande de bristfdlligheter,
som finns i alla invaliditetssystem.

Jag ndmnde i bdrjan, att v6rt pen-
sionssystem tycks bli allt mera kompli-
cerat. Tryggandet av marginalgrupper-
nas utkomst och en ytterligare kompli-
cering dr emellertid tvi mAl, som stAr
i konflikt med varandra. Det mycket
omtalade systemet med jdmnstora pen-
sioner skulle fcir ndrvarande vara
ordttvist i social mening, emedan aIla
pensionstagare inte alls saknar annan
inkomst eller egendom. Ett system med
jdmnstora pensioner vore naturligtvis
tekniskt enkelt, men det skulle inte pA

n&got sdtt garantera social rdttvisa. Ar-
betspensioneringen 5r redan med si
minga band bunden vid den inkomst-
politik, som bedrivs i vArt land, att
dess uppl<isning vore hopplcist och inte
ens dnskvdrt. En helt annan sak dr
sedan den, om inte sdtten att ftjrbruka
de inom arbetspensioneringen uppkom-
mande f onderna kan gdras mera
flexibla, Utredandet av detta ankom-
mer dock inte p& pensionssystemkom-
mitt6en.

En fr&ga, som ur medborgarens syn-
vinkel innebdr en frirenkling av syste-
men, befinner sig under utredning. Med
tanke pA sivdl rdttsskyddspolitiken som

pensionspolitiken dr vi pi villovdgar,
om olika beslut i invaliditetsdrenden
ges i olika system. Det dr vdl onskvdrt,
att en fcirminstagare, som i ett system
konstaterats vara arbetsofcirmdgen, inte
fir annorlunda beslut i ett annat. Fcir
ndrvarande verkar det vara tekniskt
sett svirast att fi med de statliga pen-
sionssystemen till denna reform.

Tiden ftir fcirnyandet av sjdlva pen-
sionssystemen har inte dnnu stundat.
TilI det fordras dnnu mycket forskning,
utredningar och attitydftirdndringar.
Det b<ir dock pipekas, att de nuvarande
systemen inte alls dr odugliga med tan-
ke pA pensionstryggheten. Deras svag-
het ligger ndrmast i, att de dr svirbe-
gripliga och i, att medborgarna ej exakt
kdnner till, vilka rdttigheter de har.
Det dr s5lunda en smaksak, om man
rjnskar en god medvetenhet och ett
svagt system eller en svag medvetenhet
och ett fungerande system. Pensions-
fr&gans anslutning till lAgliiner och
lAga inkomster utgdr dnnu en cippen
friga. Fcir att finna en ltisning skulle
mera information behtivas om bl.a. mi-
nimiltinerna i arbetslivet. Dylik infor-
mation st&r tillsvidare inte att f5.

Vira kunskaper 6kar dag fcir dag.

Vi fir hoppas, att vir fbrmAga att ut-
veckla systemen skulle dka i Stminstone
samma takt.
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JORMA LEINONEN

SiIInon orrr banntitl5gg
till anbetspensionerna

Barntilldgg anslcits till arbetspensione-
ringens fcirm6ner fr6n ingAngen av juli
i 6r. I barnaftirs<irjande arbetsofcirmdg-
nas eller Aldringars pension betydde
detta en ftirhcijning pA 20 eller 40 0/0.

Enligt uppskattning uppgAr antalet tiII
barntillSgg berdttigade pensionstagare
till totalt cirka 20 000.

Okningen av pensionsutgifterna med
anledning av barntilldggen utgor un-
der de frirsta sex mAnaderna cirka 6

miljoner mark.
Fram till utgAngen av juni hade Pen-

sionsskyddscentralen erhSllit uppgift
om ndrmare 12 000 beviljade barntill-
Iiigg. Av denna miingd togs ett sampel
pA 1000 st. och med hjiilp av det fcirsokte
man fA en bild av, vilken betydelse
barntilldgget har i olika pensionstagar-
grupper. I det fciljande liimnas n6gra
siffror, som berdknats frin samplet.

Siffrorna dr inte slutliga, ty de anmdl-
ningar, som hade kommit in dA samplet
togs, f cirdelar sig inte jdmnt mellan
pensionsanstalterna. Av den orsaken
kan nigon grupp i samplet vara dver-
representerad och helhetsbilden mots-
varande frirvrdngd.

Noggrannare siffror angiende barn-
tilldggen till arbetspensionerna torde
kunna ges fcirst om ett 6r.

1. Barntilliiggen i olika
pensionstagargrupper

F6rekomsten av barntillSgg studerades
med hdnsyn till pensionsslag, krin och
Alder. Dessutom fdstes uppmdrksamhet
vid, huruvida det var fr6ga om barn-
tilliigg, som beviljats fcir ett barn eller
flera. En uppdelning enligt lag var mcij-
Iig endast i vissa sttjrre grupper.
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Mellan ilders- och invalidpensioner-
na frirdelade sig barntilldggen s6, att
nio tiondedelar av alla tilkigg beviljats
till invalidpensioner och en tiondedel
till Alderspensioner. Av de invalidpen-
sionstagare, som erhAllit barntilldgg
var 84 0/o mdn, och av ilderspensions-
tagarna 99 0/0. Detta innebdr, att cir-
ka var tredje arbetsofdrmtigen man er-
hiller barntillSgg, och av de arbetso-
fcirmcigna kvinnorna ungefdr var sjun-
de. Tilliigg till Slderspension erhAlls av
endast 4 mdn av hundra octL av en
kvinna av tusen.

I figur 1 framstAlls den procentuella
6ldersfcirdelningen av invalidpensions-
tagare, som ar berdttigade tiil barntill-
liigg. I figuren har som jdmfcirelsema-
terial medtagits Aldersfrirdelningen av
alla invalidpensiontagare 31. 12. 1970.

Fibur 1. Fiirdelningen av invalidpen-
sioner per Aldersgrupp

har cirka 45 0/o ett barn. Hos invalid-
pensionstagarna dr denna procentsats
43 och bland Alderspensionstagarna 67.

2. Barntilldggets storlek

Barntilldggets storlek har berdknats pA
grund av den forhojda pensione,r pi si
sdtt, att barntilldggets belopp ansetts
vara en sjdttedel eller tvi sjundedelai:
av pensionens belopp enligt den om-
stdndigheten. huruvida antalet till barn-
tilldgg berdttigande barn dr ett eller
flera. Sa.mordningen har inte tagits i
beaktande, ty sAdan f<irekom endast i
nio fall av tusen.

I APL-invalidpensionerna utgjorde
det genomsnittliga barntilldgget frir ett
barn 55 mkim6n. och fcir flera barn
92 mk/mAn. I KAPl-invalidpensioner-
na var motsvarande belopp 28 mk/man.
och 56 mk/mAn. och i samtliga invalid-
pensioner 35 mk/mAn. och 83 mk/mAn.
Utg6r man fr&n dessa siffror frAn man
51 mk/min. som genomsnittligt barn-
tilldgg till invalidpension.

Storleken av samtliga ivalidpensio-
ner, som utbetalades den 31.3.19?1
var i genomsnitt 176 mk/min. Om man
tar detta belopp till utg6ngspunkt f6r
man som genomsnitt ftjr barntilldgg fdr
ett barn 35 mk/min. och fdr flera barn
70 mk/m6n.

I ilderspensionerna utgjorde det ge-
nomsnittliga barntilldgget fijr ett barn
30 mk/m5n. och fcir tvi eller flera barn
46 mk/mAn. Genomsnittet fcir alla var
35 mk/mAn. Genomsnittet av alla iI-
derspensioner var i mars 200 mk/min.,
och utgAr man fr&n detta belopp vore
motsvarande siffror 40 mk/m5n. och 80
mk/m5n.
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f-] invalidpensioner med barntillagg

% samtliga invalidpensioner utan barntillagg

Genom att jdmfrira frirdelningarna
kan man se, att barntilliigg dr allmdn-
nast i invalidpensioner, som utgir till
35-44-6ringar.

Av dem, som erhAller barntilldgg,
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3. Storleken av den ftirhtijda pensionen

I figur 2 framstdlls den procentuella
frirdelningen av invalidpensioner med
barntilldgg enligt pensionens storlek
samt den procentuella fcirdelningen av
alla invalidpensioner, som gellde 31. 12.

1970, justerade att motsvara 1971 6rs
nivi.

Figur 2. Fiirdelningen av invalidpen-
sioner enligt pensionens storlek

sioner, vilkas belopp dr ldgre dn ge-
nomsnittet.

Barnafcirsdrjande 6lderspensionsta-
gares genomsnittliga pension dr sA li-
ten, att den dven efter tilldgget i me-
deltal utgdr 154 mk/m6n. Den genom-
snittliga pensionen fcir alla Alderspen-
sionstagare, utan barntilldgg, uppgAr
titl 200 mk/min., och inte ens barntil-
Iiigget hjlilpte till att htija de barna-
fiirscirjandes pensioner till samma niv6
som de ovriga pensionerna.

Det l&ga genomsnittet ftir Alderspen-
sioner med barntillSgg fiirklaras delvis
av, att av de pensioner, som kom med
i samplet, var drygt hiilften beviljade
av arbetspensionskassorna. Genomsnit-
tet fcir alla KAPl-Alderspensioner var
ndmligen 118 mk/mAn. vid utg&ngen
av rTrars.

4. Sammandrag

Pfl grund av det ovan anfcirda kan man
konstatera, att barntilldgget innebdr en
betydande fcirbiittring av utkomstm<ij-
ligheterna fijr barnafcirsorjande pen-
sionstagare, en grupp, vars pensioner
hitintills stannat nAgot under civriga
pensioners belopp. Oberoende av, att
barntilldgget ftirorsakar en kdnnbar
tikning av arbetsbdrdan i pensionsans-
talterna fyller den sdkert sin uppgift
s6som en fdrbdttring av arbetspensio-
neringens f<irmflner.

r99 101199 200-299 300 399 400-499 50r

E inval
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idpensioner med barntillagg, i genom-
215 mk/mAn.

samtliga invalidpensioner utan barntillagg i
genomsnitt 176 mk/mdn.

Genomsnittet fcir invalidpensioner
med barntilliigg enligt figuren utg6r
215 mkimAn. och 61 22 o/o hcigre 6n
genomsnittet frir alla invalidpensioner
utan barntilliigg. Av de personer, som
erh5ller invalidpension med barntilldgg,
hade 43 oio ett tilldggsberdttigande barn,
varfcir den genomsnittliga fcirhdjnings-
procenten blir 31. Det ser alltsi ut, som
barntitldggen skulle ha utg6tt till pen-
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MARGARDTHA AARNIO

Stsndnag i den holl5ndska
anbetspensioneningen
I fciregAende nummer av denna tids-
krift presenterades den sociala trygg-
heten i Holland, och dA redogjordes i
korthet dven ftir arbetspensioneringen
i landet. I det fciljande behandlas nAgot
utfcirligare vissa sdrdrag i detta pen-
sionssystem, som uppbyggts av arbets-
marknadsparterna och som dven i stort
administreras av dessa.

S5som bakgrund fcir det nedan an-
ftirda mA ndmnas, att fram tilt utg6n-
gen av 1940-talet hade i Holland pi
initiativ av arbetsmarknadsparterna
uppstAtt en hel del anordningar, som
kompletterade det ditida lagstadgade
pensionsskyddet. Det fanns bransch-
mdssiga pensionskassor och till ett fcire-
tag anslutna anordningar. Med tanke
pi dessa stadgades Ar 1949 tvenne Ia-
gar, en angiende "branschmdssiga pen-
si.onskassor" och en "pensionskassa-
och sparkassalag". Detta var upptakten
till det holldndska arbetspensionssyste-
mets utveckling till vad det dr i dag.

sektor i ndringslivet (eller ock fcir en
mera begrdnsad grupp av s6dana fcire-
tag), om de arbetsmarknadsorganisa-
tioner, ministeriet bedcimer vara "rep-
resentativa fdr branschen" gemensamt
gcir framstdllning d5rom. SAsom repre-
sentativa anses de organisationer, som
gemensamt kommer <iverens om kol-
Iektivavtal i branschen. H;irvid finns i
allmdnhet minst tvi arbetstagarorgani-
sationer med, ofta tre, ty fackfcirenings-
rrirelsen i Holland dr splittrad - pi
religicisa grunder. De katolska arbets-
tagarna har i allmiinhet bildat egna
organisationer inom alla branscher; de
civriga kan dessutom vara uppdelade i
protestanter och socialister. Aven pA
arbetsgivarsidan 5r det vanligt, att or-
ganisationer bildas pA religi<isa grun-
der.

Innan en pensionsanordning fcirkla-
1'as obli.gatorisk skall socialministern
underhandla med den minister, som
handhar drendena inom vederbtirande
bransch (t.ex. industriministern) samt
med den statliga ftirsdkringsinspektio-
nen och med det sociala och ekonomis-
ka rAdet. Fcir att kunna bIi fcirklarad
som obligatorisk bcir en pensionskassa
uppfylla vissa fdrutsAttningar. Den bcir
frirete en aktuarierapport civer berdk-
ningsgrunderna samt river fondernas

Arbetspensionsanordning fiirklaras
obligatiorisk
Lagen om branschmdssiga pensionskas-
sor ger social- och hdlsovArdsministe-
riet fullmakt att fcirklara det obligato-
riskt att tillhcira branschens pensions-
kassa fcir samtliga friretag inom en viss
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tillrdcklighet. Rapporten skall god-
kdnnas av socialministern. (I praktiken
dr det den statliga fcirsdkringsinspek-
tionen som gAr igenom rapporten. Den
utcivar dven kontinuerlig tillsyn tiver
pensionskassorna). Kassans stadgar
skall uppfylla lagens krav vad verk-
samhetens mAl, administration, finan-
siering, investering av medel, besvdrs-
r5tt, befrielse frAn frirsdkringsskyldig-
het osv. betrdffar. Samtliga fcirvalt-
ningsorgan brir bildas pA s5 sdtt, att
de best&r av representanter fcir arbets-
tagarna och arbetsgivarna enligt pari-
tetsprincipen. Ddremot f6r kassan bes-
tdmma helt sjiilvstiindigt <iver sjdlva
pensionsskvddets materiella innebcird.
Sidan lagstadgad minimipensionsniv5,
om vilken hos oss stadgas i APL och
KAPL, finns ej i Holland. Av detta ldr
fcilja, att pensionsfrAgan avf<irs frin
kollektivavtalsunderhandlingarna efter
att pensionsanordningen fcirklarats ob-
ligatorisk, och de krav pA fiirbdttringar
av pensionsskyddet, vilka stdlls frin
arbetstagarhAll, dverfcirs att skdtas av
fciretrddare f<ir de arbetstagarorgani-
sationer, som dr representerade i kas-
sans frirvaltningsorgan.

Ministerns beslut om obligatoriskt
pensionsskydd gdller givetvis dven oor-
ganiserade arbetsgivare och arbetsta-
gare. Dessa bcir ddrefter efterkomma
pensionskassans stadgar och erldgga av
kassan p&fcirda frirsdkringspremier.

Befrielse frfln medlemskap i
branschmdssig pensionskassa

DA lagen om branschmassiga pensions-
kassor stadgades, utgick man ifr6n den
principen, att det, som redan fanns,

brir respekteras. Ifall man i ett fdretag
hade tagit egna initiativ fcir anordnan-
de av pensionsskydd fiir arbetstagarna

- antingen genom att grunda en egen
pensionskassa eller genom att uppta en
gruppensionsftirsdkring i ett frirsdk-
ringsbolag ansigs f<iretaget ha
rdtt att fortsdtta med denna verk-
samhet oberoende av, att en fcir
branschen gemensam pensionskassa
grundats. Man ansAg det inte heller
befogat blanda sig i de enskilda arbets-
tagares angelegenheter, vilka sjdlva
redan hade sett till att de erhAller pen-
sionsskydd genom att uppta en till-
rlcklig pensionsfcirsdkring.

Av denna orsak har i lagen tagits
bestdmmelser om, att obligatorisk pen-
sionskassa skall bevilja befrielse fr6n
sitt medlemskap 6t friretag, som si <ins-
kar, under fcirutsdttning, att fciretagets
egen pensionsanordning dr (eller skall
dndras sA att den blir) minst lika god som
den, den obligatoriska kassan erbjuder.
Att friretaget befrias gcir det inte frivil-
ligt frir arbetstagarna att tillh<ira pen-
sionssystemet, utan de hcir diirefter ob-
ligatoriskt till fciretagets egen pensions-
anordning. Den kassa, som beviljat
befrielsen, utcivar kontinuerlig tillsyn
<iver fdretagets pensionsanordning fdr
att pensionernas niv6 inte skulle sldpa
efter den niv6, pA vilken pensionerna
frAn den obligatoriska kassan befinner
sig. Ett fdretag, som till en bdrjan hcirt
till en obligatorisk kassas krets, kan
dven i ett senare skede upprdtta en
egen pensionsanordning och pA grund
drirav ans<ika om befrielse.

Fcir enskilda personer dr det ddre-
mot icke mrijligt att erh6lla befrielse
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efter det de en g&ng anslutit sig till
kassan, utan befrielse kan beviljas en-
dast i samband med ikrafttrddandet av
ett obligatoriskt system, och di endast
av tvA orsaker. Sisom grund fcir be-
viljande kan vara antingen, att en till-
riickligt htig privat pensionsfcirsdkring
upptagits fcire ikrafttrddandet av det
obligatoriska pensionsskyddet, eller en
orsak, som kallas "respekterande av
princip". Det senare avser, att en per-
son, vars principer st6r i strid mot aIIt
vad forsdkring heter, icke tvingas bli
medlem i pensionskassa. Han skall d&

i stiillet ansluta sig tiII nigon sparkassa
och ddr ftir sin ilderdom spara minst
ett belopp, som motsvarar premierna i
den obligatoriska kassan.

Fiiretagspensionsanordningarnas roll
Pensionsanordningar inom f6retag exis-
terar fdr ndrvarande i tre olika av-
seenden. Ftir det f cirsta skciter dessa

ftiretagspensionsanordningar inom vis-
sa branscher, ddr branschmdssiga kas-
sor ej dnnu finns, hela pensionsskyddet
frir de 200 000-300 000 arbetstagare,
som uppskattas vara sysselsatta i dessa

branscher. De viktigaste av dessa

branscher dr den kemiska och elteknis-
ka industrin samt vissa sektorer inom
handel och samfdrdsel. Den eltekniska
industrin dr ett typiskt exempel p6'

att avsaknaden av en obligatorisk pen-
sionsanordning inte ntidvdndigtvis be-
hdver betyda semre fcirmAner. Arbets-
tagarna i denna bransch ldr inte ens

vara intresserade av att fA en obliga-
torisk, branschmdssig pensionsanord-
ning, ty de arbetar sA gott som uteslu-
tande hos Philips, och det pensions-

skydd Philips pensionskassa erbjuder,
dr anmdrkningsvdrt gott. Ddremot tdc-
ker f6retagspensionsanordningarna
inom t.ex. handel och samfdrdsel rdtt
illa.

Den andra gruppen av fiiretagspen-
sionsanordningar utgtirs av pensions-
anordningar i de ftiretag, som erh&llit
ovan beskriven befrielse. I denna grupp
Aterfinns sAvdl sedan gammalt exis-
terande som nya pensionsanordningar,
vilka upprdttats efter grundandet av
en obligatorisk kassa. Orsaken till, att
nya pensionsanordningar upprdttas dr
antingen den, att man vill ge arbets-
tagarna en bdttre pensionstrygghet dn

den de skulle fA frAn den obligatoriska
kassan, eller - dA ftiretaget grundar
egen kassa - viljan att f& tillgingar-
na i fonden under friretagets och de

anstdlldas ftirvaltning. Ofta torde bi-
da orsaker ha medverkat.

Den tredje gruppen utg<irs av rena
tilldggsftirm&nskassor eller tilldggsfor-
minsfdrsdkringar. Ftiretaget har ddr-
vid icke anscikt om befrielse frin den
obligatoriska kassan, utan har byggt
en egen tilliiggsfdrm&nsanordning pA

den pension, kassan erbjuder. En dylik
tilldggsanordning kan omfatta antin-
gen samtliga arbetstagare eller n&gon
grupp av dem, t.ex. tjdnstemdn. Dessa
personer erh&ller sAlunda pension frAn
minst tre hAIl, ndmligen folkpension
fr&n "socialfiirsdkringsbanken", arbets-
pension fr&n pensionskassan i branschen
och tilliiggspension fr6n fdretagets pen-
sionskassa eller frAn det fcirsdkrings-
bolag, fciretaget anlitar.

Cirka 2/3 av f6retagskassorna - i
synnerhet de mindre - har tryggat sin
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verksamhet genom att uppta Sterfcir-
sdkring i nAgot livfcirsdkringsbolag.
Inalles har drygt 1 500 frjretag egna
pensionskassor.

Pensionsf iirminerna

Emedan de branschmdssiga pensions-
kassorna sjdlva bestdmmer om pen-
sionsskyddets beskaffenhet, dr reglerna
fcir pensionernas berdkning och pen-
sionernas nivi synnerligen brokiga.
SAvril till ftirtjdnsterna avpassade som
av ltjnen oberoende, endast pe frir-
sdkringstiden baserade pensioner finns.
Mdtt med de fcirsdkrades antal tor-
de dessa tv& pensionstyper fcir ndr-
varande vara ungefdr lika allmAnna.
Bland de pensioner, som dr avpassade
enligt fcirvdrvsinkomsterna, finns bAde
s6dana, som berdknas enligt slutldnen
och sAdana, som baserar sig pA fdr-
tjtinsterna under hela f<irsdkringstiden.
Den vanligaste berdkningsregeln 5r, att
Alderspensionen utgdr (inklusive folk-
pensionen) 1.70-1.75 0/o av frirtjdnsten
per fcirsdkrat Ar. Hdrvid dr maximum
40 frirsdkringsAr, vilket omfattar 6ld-
rarna 25-64 inom ftirsdkringen.

Pensionsskyddets nivi i de bransch-
mdssiga kassorna dr f<ir ndrvarande i
genomsnitt sidan, att de nuvarande ak-
tiva fijrsdkrades totala pensionsskvdd,
folkpensionen och arbetspensionen sam-
manrdknad, kan anses motsvara 50-
70 0/o av fcirtjdnsterna. De nuvarande
pensionstagarna har inte nAtt denna
nivA. MAlet 6r - och till det har man
kraftigt bcirjat strdva till med de stcirs-
ta kassorna i tdten - dr en T0 o/o av
slutlcinen motsvarande totalpension, ftir

de minimiavlcinades del 100 0/o av lci-
nen.

I friretagens pensionsanordningar dr
pensionernas nivA tillsvidare i genom-
snitt hcigre dn i de branschmdssiga kas-
sorna. Siirskilt kassorna vid de stcirsta
fciretagen utbetalar rdtt goda pensio-
ner. Den hcigsta nivAn representeras
fcir ndrvarande av statstjdnstemdnnens,
ldrarnas, militdrernas och jdrnvdgs-
mdnnens speciella system, i vilka pen-
sionen - inklusive folkpensionen -redan riverstiger 70 0/o av lcinen.

Gemensamma drag i arbetspensions-
skyddet dr foljande. Pensionsfcjrminer-
na bestAr av 6lders- och familjepen-
sion. For invalidpensioner finns ett
sdrskilt lagstadgat system av mycket
h<ig nivA, men dA fcirm5nerna i detta
upphrir att utg6 i 65 Ars Alder, tillAter
de flesta av de branschmdssiga kassor-
na sina medlemmar att fortsdtta ftir-
sdkringen 6ven under den tid de erh&I-
ler invalidpension, fcir att Alderspen-
sionen ej skulle bli mindre. Inom de
branscher, dtir arbetspensionsskyddet
iir obligatoriskt, tilldmpas inga karens-
tider (med undantag fcir en ev. undre
ildersgrdns om 25 Ar), ej heller n6gon
medicinsk kontroll, utan varje ny ar-
betstagare faller under pensionsanord-
ningen den dag han bdrjar arbetet. pen-
sionsAldern dr med nAgra fA undantag
(t.ex. gruvarbete och kvinnlig sjuk-
vArdspersonal) 65 Ar. Intjdnad rdtt tiII
pension bevaras vid ombyte av bransch
eller arbetsplats. Bestdmmelserna om
detta i lagen griller sivdl de bransch-
mzissiga kassorna som dem, som verkar
inom friretag - even dem, som verkar
p& friviltig basis.
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Finansieringen

I finansieringen deltar alltid arbets-
givaren och arbetstagaren med lika sto-
ra fcirsdkringspremier. Premien varie-
rar beroende pi kassan mellan 2 och
B 0/o (arbetsgivarens och arbetstagarens
andelar sammanlagt) berdknat pA to-
talkinen. Ifall premien berdknas pA den
del av liinen, till vilken arbetspensio-
nen anses rikta sig, dvs. den de1 av lci-
nen, som dverstiger folkpensionens
belopp, dr premieprocenten cirkal0-
24. Finansieringssystemet i samtliga
kassor utgAr ifr6n kraftig fondering.

Den utnyttjade rdntan ftir berdknings-
grunderna dr 3-4010. Placeringarnas
avkastning dr 8-9 0/0, och med hjdlp av
rdntemarginalen strdvar kassorna till
att bevara pensionernas realvdrde, ehu-
ru nAgon egentlig indexparagraf inte
finns i kassornas stadgar. Kassornas
fdrvaltningskostnader ligger meIIan 2

och B 0/o av frirsdkringspremierna.

Samarbetet mellan kassorna

De branschmdssiga kassorna har ett
samarbetsorgan, "Koordinationskom-
mitt6en", till vilken samtliga av dessa

kassor, dven de icke-obligatoriska htir.
Kommitt6en ger rekommendationer,
vilka kassorna regelbundet efterkom-
mer. P& initiativ av den har bl.a. prin-
cipen om den sista pensionsanstalten
genomfdrts. Enligt denna fAr personer,
som intjtinat rdtt till pension inom oli-
ka kassor, hela den pension de tjtinat
in sAsom en prestation frAn den sista
kassan. NAgon rdtt till tvingsindriv-
ning av andra kassors andelar har den
sista kassan icke, men i allmdnhet er-
Iiigger de andra kassorna sista andelar

utan vidare regelbundet sedan de er-
hillit uppgift frin den sista kassan,
att pensionen begynt. NAgon annan fdr-
delning av kostnader mellan kassorna
finns tillsvidare inte, men arbetsmark-
nadsorganisationerna arbetar som best
pA att Astadkomma en sidan.

N&gra branschmdssiga kassor har
upprdttat en gemensam centralbyr6 -denna motsvarar ungefdr arbetspen-
sionskassornas centralbyr& hos
som har hand om kassornas praktiska
Sligganden, varfdr kassan sjdlv huvud-
sakligen endast skdter sin fond. TiIl
centralbyrins kundkrets htir ftir ndr-
varande 21 kassor. De branschmAssiga
kassorna var i slutet av maj 1971 sam-
manlagt 89. Ftiretagskassorna har dven
de ett samarbetsorgan, "Personalkas-
sornas ekonomiska rAdgivningskommis-
sion".

Andringar i systemet att viinta

I maj 1971 avtalade arbetsmarknads-
parterna i HoIIand om en iiverg8ng i
arbetspensionerna tiII ett nytt slags sys-
tem inom loppet av fyra Ar. Under den-
na tid iir det avsikten att stifta en ny
lag, som innebdr att ett till fdrtjiinster-
na avpassat pensionsskydd blir obli-
gatoriskt fdr alla ltintagare - dven
inom de nAgra yrkesomrAden, i vilka
pensionsf<irsdkringen inte Snnu enligt
det gdllande systemet fijrklarats obli-
gatoriskt. I lagen kommer Sven pen-
sionsskyddets obligatoriska minimistan-
dard att faststdllas pi samma sdtt som
hos oss t.ex. i APL, varvid kassornas
sjiilvstiindighet i detta avseende upp-
hbr. M6let 6r en pensionsnivi, som till-
sammans med folkpensionen innebd,r
antingen 65 eller 70 0/o av l6nen (pro-
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centsatsen dr dnnu cippen), fdr mini-
mildntagarnas del dock 100 0/o av ltj-
nen. Med andra ord 5r det meningen
att i hela landet nA en enhetlig m&lsatt
nivA, till vilken de bdsta kassorna den
senaste tiden strdvat.

Det 5r meningen, att den nuvarande
decentraliserade organisationen beva-
ras Sven i det nya systemet. Huvudvik-
ten kommer att ligga vid de bransch-
mdssiga pensionskassorna. Dessas antal
kommer emellertid att mdjligen nedgA
i nigon m6n. Arbetsgivarna kommer
dock dven i fortsdttningen att kunna

vdlja mellan den branschmdssiga kas-
san och egen pensionsanordning, om
den senare bara uppfyller minimiford-
ringarna i lagen betrdffande pensions-
skyddets nivi och andra omstdndighe-
ter. Vid finansieringen kommer det nu-
varande systemet med jdmn uppdelning
av betalningsbtjrdan mellan arbetsgiva-
ren och arbetstagaren att bibeh5llas,
och en ganska ren fonderingslinje kom-
mer fortfarande att bibehillas. Kassor-
nas administration kommer uppenbar-
ligen dven att sktitas av arbetsmark-
nadsorganisationerna.

SEPPO PIETILAINEN

AvgingsyedeFlagssyslelrret i England
Systemet med ersdttning fcir avst&ende
frAn lantbruksproduktion, det sk. av-
gAngsvederlagssystemet blir hos oss
i Finland fiirem6l f<ir allmdnt intresse
under inkommande htist. Jdmftirelse-
objekt kan finnas i flera vdsteuropeiska
ldnder, i synnerhet bland EEC-Idnder-
na. Emedan systemet i England repre-
senterar ett slags genomsnitt, torde det
kunna granskas ndrmare. Di man drar
slutsatser b6r man komma i hig, att
systemet i England inte anvdnds ftjr
att ltisa problem med <iverproduktion,
vilket vi dr tvungna till. Det btir Sven
beaktas, att lantbrukets struktur i Eng-
land dr ldngre utvecklat dn t.ex. i EEC-
ldnderna.

Huvudreglerna angiende systemet
fiir avgAng ingAr i en lag av &r 1967

om lantbruksndringen. Enligt lagen har
lantbruksministern utfdrdat en ftirord.

ning med noggrannare bestdmmelser
om jordbrukarnas avgAng. Enligt
frirordningen utbetalas till smibruka-
re ersdttning ur statsmedel, om han
avst8r fr6n sin ldgenhet till ftjrmin fdr
jordbrukets strukturfcirbdttring.

Fdrordningen trddde i kraft den 1.

10. 196?. FrAn bdrjan av 5r 1971 gjor-
des nAgra smdrre justeringar i stad-
gandena. Systemet dr provisoriskt, och
det upphtir vid utgAngen av flr 1977.

En dylik tidsmdssig begrdnsning dr
allmdnt kdnnetecknande ftir systemen
med avgAngsvederlag i olika l5nder.

Tilliimpningsomride
Fcirutsdttning ftir utbetalning av ersdt"
ning dr, att ett fdretagsekonomiskt
oltinsamt lantbruksftjretag fcirenas med
ett lcjnsamt. Ett annat alternativ dr, att

en sedan ldgenhet tiverlSts till staten'

19



Fdr att underldtta tilldmpningen av
systemet har lantbruksliigenheterna in-
delats i tre olika klasser:
1. F<iretagsekonomiskt olcinsamt fcire-

tag. Hdrmed avses en lantbruksld-
genhet, pi vilken arbets&tgAngen dr
minst 80 och hcigst 600 arbetsdagar
om flret.

2. Friretag i en medelklass, vid vilken
arbetsAtgAngen dr minst 275 och
hcigst 600 arbetsdagar om 5ret.

3. Fdretagsekonomiskt l<insamt friretag,
i viLket arbetsitg6ngen er minst 600
arbetsdagar om Aret.
DA man faststdller, till vilken klass

ett fciretag hcir pA grund av arbetsit-
gengen, utgAr man ifrin, att ovanndmn-
da grdnsvdrden avser fciretag, som
skcits rationellt och i vilket minst hdlf-
ten av fodret fcir boskapen i fciretaget
erh6lls frin brukningsenheten. For
att underldtta uppskattningen har man
uppgjort en sdrskild tabell varur fram-
gAr, hur mAnga arbetsdagar som gar it
fcir att odla ett bestdmt slag av sdd
eller andra vdxter, eller f<ir skdtseln
av bestdmt djur. TilI exempel en areal
pA 1 acre vete anses krdva 2 arbetsda-
betsdagar och uppfcidningen av ett
slaktsvin 4 arbetsdagar om 6ret (1 acre: 0,4 ha). SAsom en allmen regel kan
anses, att en brukningsenhet dr kinsam
i ftiretagsekonomiskt hdnseende, dA den
erbjuder full sysselsdttning At husbon-
den och dessutom ftir ett fulltidsbitrdde
(eller familjemedlem).

Ersdttning beviljas endast i si fall,
att den ldgenhet som skall tjverlAtas
kan klassificeras som okinsam i fdre-
tagsekonomisk mening. Dessutom fcir-
utsdtts, att den nya ldgenhet, som upp-
stir di den civerlAtna ansluts till den,

blir ett friretagsekonomiskt lcinsamt
friretag. Undantagsvis kan ersdttning
beviljas dven i sA fall, att den nya ld-
genheten blir ett fciretag av sk. medel-
klass. Si kan fcirfaras, om det nya
fciretaget kan erbjuda en tillrdcklig ut-
komst At en person, som dr ftirtrogen
med lantbruk, och om anslutningen
kan anses utg<ira ett steg mot upp-
komsten av ett lcinsamt friretag. Bildan-
det av ett sAdant fciretag av "medel-
klass" kan komma ifrAga pi om-
rAden, ddr de nuvarande ldgenhe-
terna dr smi och ddr det av den orsa-
ken dr omcijligt att pA en geng skapa
fdretag, som dr lijnsamma fciretagseko-
nomiskt sett.

Det nya fciretaget skall alltid vara
dgt av en privat jordbrukare. Han fir
inte vara arrendator, och fciretaget fAr
ej heller dgas av samfund.

Erhillande av ersdttning fcirutsdtter
dessutom, att
1. Den som avstAr innehaft bruknings-

enheten utan avbrott fr&n 4. B. 1965
(: den dag, dA systemet med ersdtt-
ning fcir avgAng fcir fcjrsta gin-
gen gavs offentlighet). Systemet gdl-
ler sivdl dgare som innehavare av
best6ende arrendeavtal. Ar ldgenhe-
ten 6rvd, rdknas vid utrdkningen av
ovanndmnda tid med dven den tid,
arvsl6taren innehaft ldgenheten.
Har ldgenhetens innehavare avlidit
och maken f ortsdtter odlingen f&r
maken rdkna sig till godo dven den
tid, den avlidna maken innehaft ld-
genheten.

2. Det dr fr&ga om en ldgenhet, som
under hela den i punkt 1. avsedda
innehavstiden kunnat klassificeras
sisom ett fciretagsekonomiskt olcin-
samt fciretag. Riitt till ersdttning f6-
religger silunda inte, om den avg6-
ende den 4. 8. 1965 innehaft ett ]cin-

20



samt foretag och ddrefter silt en del
av det.

3. Om den avgaende forutom frin
Iantbruket tiven haft andra inkoms-
ter, fir dessa ej dverstiga en viss
grdns. Biinkomst ldmnas utan beak-
tande, om dess beloPP understiger f,
750 (f 1 : 10 mk) om Aret. Aven om
biinkomsten civerstiger f, ?50 om
&ret ldmnas den obeaktad, om den
avgeende erhAliit inkomst frin lant-
bruket minst f 3 fcir varje ! 1, med
vilket biinkomstens belopp tjversti-
ger f, ?50. Ar t.ex. biinkomsten f,
900 om Aret skall lantbruksinkoms-
ten utg6ra minst f 450 om 6ret fdr
att den avgeende skall omfattas av
systemet.

4. Totalt avgeende frin lantbruksfcire-
taget fordras. Man strdvar emeller-
tid til1 att reservera den avgeende
m<ijlighet att stanna kvar och bo i
sitt fcirra bostadshus, om han sA tins-
kar. Ministeriet kan fcirordna, att
bostadshuset och en liten areal jord
ldmnas till den avgaende.
Ersdttning kan utg& dven i sfl fall,

att ldgenheten <iverlAts direkt tiII sta-
ten Staten har emeilertid inte kdpt upp
ldgenheter. Ministeriet har i sin lant-
brukspolitik utgitt ifrAn, att man bor-
de strdva till ftirbtittring av lantbrukets
struktur ndrmast p& basen av privata
initiativ.

Genom sdrskilda bestdmmelser har
man fdrscikt sdkra, att en ny ldgenhet,
som bildats med hjdlp av systemet be-
varar den karaktdr, som avsetts f6r
den. Med anledning hdrav har det bes-
tdmts, att den nya ldgenheten under
de 15 p&fciljande Aren skall utnyttjas
f6r lantbruk, att den ej fir delas och
att den skall innehas av endast en dga-
re. Ministeriet kan emellertid i sdrskilt
faII bevilja tillstAnd ftir avvikande frfrn
denna bestdmmelse. SA kan ldgenheten

civerl&tas redan innan den utsatta pe-

rioden utgAtt, om det bevisas, att den
nya iiverlitelsen dr dgnad att leda till
en dnnu stcirre fijrbdttring i lantbru-
kets struktur, eller om ldgenheten sdljs
till offentligt samfund.

Vederlagets belopp
Fr&n svstemet utg6r antingen veder-
Iag eller pension fcir avging. Var-
dera fdrminen dr lindrigt graderad en-
ligt arealen pi den ldgenhet, som skall
civerl6tas. Avg&ngsvederlaget utgtir f
1000 for de 10 fcirsta acrena och 6ver-
skjutande areal f 10 Per acre. Er-
sdttningen maximala beloPP dr f'
2000, och den storsta areal, som be-
aktas, dr 110 acres. Beloppet av pen-
sion fdr avging dr f 200 om 8ret,
om ldgenhetens areal ej dverstiger 10

acres. Fijr den dverskjutande arealen
utbetalas 15 sh. per acre. Pensionen ftir
avgAng utgtir sAledes maximalt f.
275 per ir och den stdrsta beaktade
arealen 110 acres.

Rdtten till ersdttning beror dven av
den avg8endes 6lder:
1. Ar den avgaende under 55 &r, er-

hfiller han avg6ngsvederlag.
2. Ar den avstiende 55-64 ir, fAr han

vdlja mellan vederlag och pension'
3. Har den avgAende uPPnAtt 65 Ars

&lder, erhiller han Pension f6r av-
geng.
Den som erh6ller ersdttning ftjr avs-

tAende kan i princip anvdnda den sA-

som han cinskar. Han kan t.ex. kiipa en
ny ldgenhet fcir den och btirja idka
lantbruk pi denna. Fcir att man skall
f& pension f6r avstAende fcirutsdtts ddre-
mot, att lantbruket upphrir bestAende.
Detta krav geiller dven fcir den avgaen-
des make.

21



Avlider person, som uppbdr pension
fcir avg8ende, utgAr till maken hdlften
av pensionen. Denna pension upphcir
emellertid vid ingAende av ev. nytt
dktenskap.

Systemets betydelse

Systemets syfte har frdmst varit att
uppmuntra dem, som innehar smi lant-
bruksldgenheter och som annars har
sv6rt att klara sig i konkurrensen, att
avsti fr6n lantbruksproduktionen. Den
areal, som di blir ledig, kan anvdndas
till att f<irbdttra lantbrukets struktur.
Samtidigt har man strdvat titl, att
mark kan kripas till rimligt pris. pi
detta sdtt har man undvikit, att mark-
priset stiger oproportionerligt till fciljd
av strukturfrirdndringarna i lantbru-
ket.

Fram till utgAngen av mars 1971 ha-
de inalles 5 229 anscikningar ldmnats
till systemet. Av dem hade 1 980 fdr-
kastats, dvs. 38 procent. 1 738 dvs. 33
procent hade beviljats. Av detta antal
bestod ungefdr hdlften av avgAngs-
vederlag och hdlften av pensioner.
Avgingsvederlag hade under hela ti-
den utbetalats sammanlagt f, 1,2 milj.
Pensioner f<ir avging utg&r till ett
sammanlagt belopp om f 0,2 milj.
om Aret.

Enligt lantbruksmyndigheternas upp-
fattning har systemet med avgengs-
vederlag i n5gon m6n befrdmjat
avst6ende frin mindre brukningsenhe-
ter. Ansdkningar har emellertid inte
inkommit s& m6nga som man hade
vdntat sig. N6gon avgtirande orsak till
ansrikningarnas f6talighet har man ej
funnit. Systemen st6r emellertid under
kontinuerlig ftirnyelse. En av svirig-

heterna vid strdvandena till ett fram-
gAngsrikt system har varit, att ldgen-
heterna ofta bestSr av egen och av ar-
rendemark. Aganderdtts- och besitt-
ningsf<irh&llandena dr ofta synnerligen
komplicerade. Detta leder till, att Id-
genheternas anslutande titl varandra
tar tid. Frin myndigheternas sida har
man sAsom ett hinder fcir systemet an-
fdrt, att sAdan mark, som passerat sys-
temet med avgengsvederlag blir un-
derstdlld srirskilda begrdnsningar. 56-
dan mark har ej kunnat anvdndas fcir
annat dn f6r lantbruk under 40 Ar.
FrAn ingAngen av 5r 1970 har, s6som
ovan framg&r, denna tid emellertid ftjr-
kortats till 15 5r.

Myndigheterna vdntar sig, att sys-
temets utnyttjande i en ndra framtid
kommer att tjka. Jordbrukarna i Eng-
land liksom dven pi annat hAll har
till en btirjan intagit en rdtt avvaktan-
de stindpunkt till reformer av detta
slag. Man vdntar helst pi att grannen
fcirst avstir frin sin ldgenhet och an-
sriker om pension. Fcirst ddrefter tcirs
man inlemna sin egen anstikan.

Strukturrationaliseringsbidrag
Avst&endet frAn lantbruksldgenheter
stcids dven genom att erliigga bidrag
frir de sdrskilda utgifter, som frjrorsa-
kas av ldgenheters sammanslagning.
Detta bidrag kan erh6llas utdver vad
som utgAr som ersdttning eller pension
fcir avst5ende. SAsom kostnader ersetts
lagfartskostnader, lantmdteriarvoden
etc. Bidraget utgiir 60/0/o av kostna-
derna.

Den, som mottar en 6verlAten ldgen-
het har mcijlighet till sttid i form av
I6n, skatteldttnader oeh bidrag.
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Diskussion orrrnrusikeFnasanbetspensionsskydd

Suomen ohjelma- ja konserttitoimistojen yhdistys r.y. (Finlands program- och kon-
sertbyrAers ftirening r.f.) behandlar i nedanst5ende artikel det arbetsrdttsliga fcir-
h6llandet mellan programbyr6 och musiker och tilldmpningen av pensionslag pA
sAdant arbetsfcirh6llande enligt dess natur. I artikeln hdnvisas till fcirsdkrings-
domstolens utslag nr 27451681605 av den 20. 5. 1970 (se denna tidskrift nr 4/1970).
Ddrefter ftiljer ett svar till fcireningen, som utarbetats av Pensionsskyddscentra-
lens juridiska avdelning.

Betrdffande arbetspensionslagstifningen
frirekommer kontinuerligt tolkningssvA-
righeter i frAgan, huruvida arbetspen-
sionslagarna skall tilldmpas pi vissa
arbetstagar- eller persongrupper eller
inte. En sAdan persongrupp dr orkester-
musiker, som fcirmedlade av en pro-
grambyr& utfdr musik i restauranger.
Emedan denna tolkningsfriga genom
fcirsdkringsdomstolens utslag 20. 5. 1970
nr 2745168, ett in casu avgcirande, inte
blivit i sin helhet avgjord betrdffande
alla olika slags relationer mellan pro-
grambyrierna och musikerna dvensom
restaurangerna och dA inte heller alla
pensionsanstalter Snnu tagit stdllning i
frigan, torde det vara pA sin plats att
dven programbyrAerna framfcir de syn-
punkter som enligt deras Ssikt dr av
betydelse vid ldsandet av frigan i dess
olika former.

Fcirsdkringsdomstolen hade i sitt ut-
slag funnit, att en musiker tillsammans
med de civriga medlemmarna av en en-
semble gemensamt s6som ett arbetslag
fcirbundit sig att utfrira arbete ftir en
programbyr6s rdkning under dennas
ledning och uppsikt samt att han vid
s6dant f<irhillande var i arbetsfrirhSl-
lande till programbyrAn och att arbets-
pensionslagarna skulle tilldmpas pi
honom. Frirsdkringsdomstolens utslag
grundade sig pA det, som pensions-
skyddscentralen och pensionsndmnden
uttalat i sina beslut, ndmligen att den
ensemble musikern tillhcirde inte under
avtalstiden var berdttigad att utan pro-
grambyr&ns samtycke upptrdda annor-
stddes dn i den i avtalet angivna res-
taurangen och att programbyrAn hade
rdtt att Sndra ensemblens program. En-
semblen erhcill fcir sina upptrddanden

23



av restaurangen lullt uppehelle even-
som fdr arbetsdagar penninglon, som
programbyr6n utbetalade till ensemb-
lens medlernmar enligt av ensemblens
dirigent uppgiven frirdelningsgrund.

De i sagda beslut som fal<ta fram-
stdllda uppgifterna riverensstdmmer
dock i n&gra vdsentliga punkter inte
med det verkliga sakfijrh6llandet. T.ex.
det uttalandet, att programbyrin kun-
de hindra ensemblen att upptrdda an-
norsttides dn i restaurangen ingflr inte
i de i praxis ftjrekommande avtalen,
emedan ledningen av och uppsikten
dver ensemblen dven betrdffande upp-
trddande under fritid tillkommer ve-
derbrirande restaurang och dr beroende
av dennas samtycke. An mindrc har
programbyrin makt eller ens mtijlighet
att dndra ensemblens program. Att
framfcira denna omstdndighet som ett
kriterium betrdffande programbyrAns
ledning och uppsikt synes obegripligt.
Inget avtal och ingen handling inne-
hiller nigon bestdmmelse hdrom, utan
tvdrtom sdgs i avtalen tydligt, att "or-
kestern fcirbinder sig att iakttaga de
bestdmmelser, som meddelas pA den
plats, ddr den spelar". Ddrfcir mA klart
konstateras, att programbyrin vid s6-
dant fcirhillande varken i avtalet eller
eljest fcirbeh&llit sig ledningen oeh upp-
sikten betrdffande ensemblen, dess diri-
gent eller dess medlemmar.

Av det fciregAende fdljer konsekvent,
att resturangen och endast restaurangen
har uteslutande rritt att bestdmma om
orkesterns program, dess upptrddande
annorstddes dn i restaurangen dvensom
att restaurangen sAlunda tiilkommer
den i lagen om arbetsavtal ftjrutsatta
ledningen och uppsikten betrdffande

ensemblen och dess medlemmar.
I det fall, som prdvades av fdrsdk-

ringsdomstolen, hade avtalet om utfd-
rande av musik i restaurang, emedan
de finsksprAkiga blanketterna tillflilligt
tagit slut utskrivits pA en engelskspri-
kig blankett, vari enligt internationell
praxis ingick bl.a. en sats om s&dant
s;kydd frir restaurangen, att ensemblen
inte under avtalstiden fAr upptrdda an-
norstddes. Nigra motsvarande bestdm-
melser finns inte i de finskspr&kiga av-
talstexterna, varftir ovanndmnda utta-
lande om fcirbud fcir orkestern att upp-
trdda varit vilseledande.

Fcirsrikringsdomstolens avgdrande gick
ut pe, att ifrlgavarande ensemble, ddr
musikern var medlem, gemensamt som
ett arbetslag frirbundit sig att utfcira
arbete f6r programbyrins rdkning un-
der dennas ledning och uppsikt. Fri-
gan, huruvida ensemblen kan betraktas
som ett arbetslag dr enligt vArt ftir-
menande beroende av tolkning. Det dr
ndmligen att mdrka, att restaurangens
ledning med avvikelse frAn stadgandena
i 9 S 2 mom. lagen om arbetsavtal en-
ligt sin egen prcivning kan avskeda till
och med en enskild medlem av en-
semblen. Rdtten att avskeda ensemble
och medlem ddrav tillkommer enligt
giillande praxis restaurangledningen och
inte programbyrin. Vid sAdant f<irh6l-
lande uppkommer ej heller genom un-
dertecknandet av ett avtal mellan pro-
gramyri och ensemble nigot i lagen
om arbetsavtal fcirutsatt beroendefcir-
hAllande mellan ensemblens medlem-
mar och programbyr6n, vilket beroen-
defiirhAllande dr ett av arbetsfcirhil-
Iandes viktigaste kdnnetecken.

Aven ensembledirigentens eller en-
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semblens arbetsrdttsliga stdilning be-
ror pA tolkning. Fcir ndrvarande ftjrut-
sdtts ovillkorligen, att en restaurang-
ensemble har en dyr teknisk utrustning
av hrig kvalitet, vilken oftast dr diri-
gentens egendom och kostar 20-600
mark. Dessa anordningar kan dven vara
ensemblens gemensamma egendom. Ar-
betsrdttsligt sett kan man hiirvid inte
gdrna tala om arbetstagare, utan det
dr frAga om en sjdlvstdndig fciretagare
och yrkesidkare, pi vilken ej heller
stadgandena i 12 $ lagen om arbets-
avtal om arbetares och arbetsredskaps
andel dr tilltimpliga. Obestridligen in-
gis tiverenskommelser mellan en pro-
grambvrA och en ensemble om utfri-
rande av musik i restaurang, vilka av
ovanndmnda skdl inte pA n5got s5tt
enligt arbetsrdttsliga grunder kan be-
traktas som ett arbetsfdrhAllande, och
drirvid inte heller ensemblen som ett
arbetslag, utan ensemblen dr en sjiilv-
stdndig fciretagare.

En sAdan ur arbetsrdttslig synpunkt
oklar situation har uppkommit mellan
programbyrAerna, restaurangerna och
ensemblerna av den enkla orsaken, att
staten i v&rt land ftir sig monopolise-
rat arbetsfijrmedlingen och f<irbjudit
enskilda personer att bedriva sAdan
verksamhet. Enligt internationell sed
annorstddes i vdrlden fungerar pro-
grambyr6erna som agenter, men hdr i
Finland har till f6ljd av statens arbets-
fcirmedlingsmonopol uppkommit en si-

Med anledning av ovanstiende arti-
kel konstaterar Pensionsskyddscentra-
len fdljande:

I artikeln anses fcirsdkringsdomsto-
lens utslag vara ett i ett enskilt faII

luation, ddr programbyr&erna dr for-
mella lcineutbetalare, ehuru sisom tjver-
allt annorstddes i vdrlden de facto ltine-
kostnaderna i verkligheten ankommer
restaurangen till vahs fcirmin och un-
der vars ledning och uppsikt ensemb-
lerna utfcir sitt arbete.

SAsom av ovanstAende framgAr, dr det
arbetsrdttsliga fcirhillandet mellan pro-
grambyrAerna, ensembler, som spelar i
restauranger, och de enskilda musiker-
na fortfarande synnerligen oklart och
beroende av tolkning, med beaktande
dven ddrav, att flere pensionsanstalter
uppmanat restaurangensemblernas di-
rigenter att taga fciretagarpensionsfcjr-
sdkring, vilket mAnga har gjort, eme-
dan de ansett sig vara enskilda ftjre-
tagare.

Vi har ovan pAvisat, att i sjdlva ver-
ket tillkommer ledningen och en res-
taurangensemble enbart restaurangen
samt att den formella ltjneutbetalningen
genom programbyr5ns frirsorg beror en-
bart av statens arbetsfrirmedlingsmono-
p01.

Vid s6dant fcirhAllande finner vi,
att frAgan om programbyrAernas och
restaurangensemblernas arbetsrdttsliga
st5llning och om anordnande av arbets-
pensioner fcjr musikerna fortfarande dr
helt rippen. Denna uppfattning stcides
av talrika bevis och handlingar, som dr
i v6r besittning.

Suomen ohjelma- ja
konserttitoimistojen yhdistys

trdffat avg6rande, som inte skulle kun-
na tillmdtas nflgon allmdnnare bety-
delse vid tilldmpningen av arbetspen-
sionslagarna pA programbyrAer och
musiker.
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Fcirsdkringsdomstolen fann i sitt ut-
slag, att det var frAga om arbete, som
pi grund av avtal utfcirdes fdr annans
rdkning mot vederlag, varvid lednin-
gen och uppsikten tillkom arbetsgiva-
ren. Parter i avtalet var en program-
byrA och en orkesterdirigent. Avtalet
hade pA orkesterns vdgnar undertec-
knats av dess dirigent. Ddrmed hade
orkestern som ett arbetslag fcirbundit
sig att arbeta frir programbyrins rdk-
ning under dennas ledning och upp-
sikt. En omstdndighet fcir sig dr, att
programbyrin hade tjverfcirt sin led-
nings- och uppsiktsbefogenhet pA den
restaurang, ddr orkestern de olika g6n-
gerna upptrddde. Pensionsskyddscent-

ralens och pensionsndmndens avgdran-
den i saken var grundade pi denna
tolkning och den har godkdnts av fcir-
sdkringsdomstolen i dess utslag. Vid
sidant fcirhillande synes klart, att fcir-
sdkringsdomstolen i fall av motsvaran-
de slag kommer till samma slut.

Enligt Pensionsskyddscentralens
stindpunkt dr fiirsdkringsdomstolens
ifrAgavarande utslag att betrakta som
ett prejudikat, vilket i allmdnhet skall
liinda till efterrdttelse betrdffande re-
lationerna mellan programbyrier och
musiker if rAga om den i arbetspen-
sionslagstiftningen stadgade fcirs6k-
ringsskyldigheten.
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Pensionsskyddscentnalensexpedilion

- Vi fAr bes6k av mycket olika slags
mdnniskor. Det vore svArt att dess ndr-
mare indela de rAdscikande i kate-
gorier. En kvinna kom en dag och fcir-
klarade, att om hon hade en s6dan
makt, skulle hon skicka oss upp att
sitta pA randen av ett moln ftir att
dingla med benen. En sjciman 6ter be-
rdttade, hurusom han lSmnat fyra barn
faderkisa pA Madagaskar. SAdana fall
iir dock undantag och & andra sidan
kan "stamkunder" komma med blom-
mor och karameller fdr att de f6tt god
service, berdttar fru Inger K o s k i n e n
fr6n Pensionsskyddscentralens expedi-
tion.

Pensionsskyddscentralens expedition
dr inrymd i bottenvAningen i huset
Kalevagatan 6. Den inrdttades i okto-
ber 1968 ftir att betjdna medborgarna
i alla arbetspensionsdrenden. Admi-
nistrativt underlyder den Pensions-
skyddscentralens juridiska avdelning.
Expeditionens stadigvarande personal
best6r av tre damer: fruar Anneli
A h o n en, Inger K o s k i n e n och Lee-
na H y v tj n e n. Av dem var fru Aho-

nen Snnu i augusti pA ledighet fcjr att
skcita sitt fcirsta barn. Fruar Ahonen
och Koskinen har redan arbetat vid
expeditionen i flere 6r och fru Hyvti-
nen drygt ett Ar.

Expeditionen sciker ge sA god service
som mrijligt. SvensksprAkiga personer
betjdnas p& modersmAlet. Normalt d,ger

samtalen rum "civer bordet", men om
nAgon viII diskutera pi tu man hand,
sA gAr det f<ir sig i ett ddrfiir reserverat
"konferensrum". Blir ett drende inte
klart i bottenvAningen, kan ndrmare
uppgifter f6s i Pensionsskyddscentralen
i samma hus av nAgon, som dr specia-
Iist pfl problemet i frAga. FrAn expedi-
tionen kan man avgiftsfritt fi Pen-
sionsskyddscentralens broschyrer och
andra publikationer. VAr expedition
har av andra betraktats som ett f<ire-
d<ime. SAIunda har t.ex. statskontoret
inrdttat en motsvarande expedition.

- Antalet bestikande har snabbt sti-
git de senaste Aren. Vi har stundom ftjrt
litet statistik. Den bdsta dagen torde
ha varit den 23. 11. 1970, di expedi-
tionen besciktes av 126 personer. Medel-
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Frukosttimmen iir vanligen den tid, under vilken det kan uppsti, kiier i expeditio-
nen. Arenden, som beriir arbetspensionskort och registerutdrag uppklaras vanligen
snabbt. Diiremot kan en pensionsanstikan nigon ging ta liingre tid. Hiir samtalar
postelion Uuno Hilve (liingst till viinster) med Inger Koskinen om sina arbetsfiir-
hrillanden,

talet bescikande per dag har enligt se-
naste bokfrjring varit <iver 70. Vanligen
5r mindagen den livligaste dagen. Det-
ta beror antagligen pA, att mdnskorna
funderar pA sina problem under ett
veckoskifte och se besluter de att fort
gi och klara upp dem.

- Ftjr det mesta fAr personalen
bitrrida vid uppgrirandet av pensions-
ansdkningar. Sedan dr det arbetspen-
sionskort det mest dr frAga om. Det
hdnder, att arbetspensionskort f<jrsvin-
ner och att arbetstagare kommer och
klagar, att de inte alls har fitt nAgot
arbetspensionskort, ehuru de anser, att
de borde ha ett sidant. MAnga fr5gor
gdrs ocksA angeende registerutdrag.
Varje dag har expeditionen arbete med
bestdllningar av arbetspensionskort
och med granskning av arbetsfcirhAl-
landeuppgifter i dessa kort. Talrikast

grirs frflgor rijrande "andra saker" och
dessa dr av se mangahanda slag, att de
inte kan ndrmare klassificeras. Mycket
fr&gar man oss ecksi angAende folk-
pensionerna och annat socialskydd, be-
rdttar damerna vid expeditionen.

Aven Sverigefinliindare vill ha r&d
I allmdnhet rir de r&dstikande frAn Hel-
singfors eller dess omgivningar. SA var
det ocksi den dagen, dA intervuerna
gjordes. Undantag dr nAgra personer,
som gdr t.o.m. en lAng resa just fcir
att klara upp sina arbetspensionsfr&-
gor. PA sommaren har vi dven haft be-
s<ik av ett antal finldndare. som arbetar
i Sverige.

Henry HeIlstr6m, 34, bestikte fcir
fcirsta gingen expeditionen fdr att giira
ansrikan om arbetspension. Han hade
upphrirt att arbeta i juni 1967. Han dr
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pl5tslagare till yrket och arbetade vid
flere ftjretag i branschen innan han
insjuknade. Senast var han anstdlld
som timmerman vid en ingenjdrbyrA.

Han hade frAn Esbo sjukforsdkrings-
byri fitt htjra, att arbetspension kan
sdkas genom Pensionsskyddscentralen.
Han visste inte, att han i en bank eller
en postanstalt hade kunnat fi hjtiip frir
att skriva sin pensionsanscikan. Herr
Hellstrcim konstaterade, att han nog
skulle ha begagnat sig av denna mdj-
lighet, om han kiint till den, ty han
hade di inte behcivt fara in till huvuds-
taden frAn Alberga. Denna intervjuade
var dock ncijd med de anvisningar han
fick i expeditionen och trodde, att an-

Henry Hellstrtim

s6kningen nog blev bra p& allt sdtt.
Herr Hellstrcim hade fcirst fAtt rAd av

grannar, som sjiilv dr pensionerade.

Helmi Valden
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Genom informationsmedia hade han in-
te fAtt veta mycket. Han fdrmodade,
att televisionen kan vara den effekti-
vaste fcjr medlarcn av sociall;unska,p.

Aven Helmi Valden hade ett vik-
tigt, om ocksA inte sA allvarligt skdl att
besrika expeditionen Kalevagatan 6.
Senaste vir intogs hon pi sjukhus, ddr
man mdrkte, att hennes fddelseAr var
oriktigt antecknat i henne; arbctspen-
sionkort. Ddrftir kom hon nu fcir att
uppge sitt riktiga fcidelseir till Pen-
sionsskyddscentralen. Fru ValCen haCc
frirst inte vetat, var hon kunde fA ett
nytt arbetspensionskort med riktiga
uppgifter. Hon hade f<irst bladat i tele-
fonkatalogen. Ddr hittade hon bland
namn, som borjar med "Tyrieldke" (ar-
betspension) Ty<ieldkekassat (arbets-
pensionskassorna). P& detta sdtt fann
hon slutligen Pensionsskyddscentralen.
l'ru Valden var nlgot road av att hon



m6ste f cirete dmbetsbevis innan man
"trodde" pA hennes riktiga fcidelseAr.

Fru Valden visste nog, att det finns
niigot sidant som Pensionsskyddscent-
ralcn, men hade inte klart fcir sig, vad
den har fcir uppgifter. Fru Valden hade
fAtt pensionsinformation bflde genom
tidningspressen och genom televisio-
nen. Pi hennes arbetsplats hade man
inte pratat om pensionsdrenden, eme-
dan de dnnu inte var aktuella fcir n6-
gon ddr.

Postiljonen Uuno H i 1v e hade av en
arbetskamrat, som bdr ut post till Pen-
sionsskyddscentralen fatt r6det, att
upps<ika expeditionen. Fastdn herr Hilve
ndrmast underlyder lagen om statens
pensioner, ville han fA klarlagt, huruvi-
da n6gon av hans bisysslor skulle be-
rdttiga honom till arbetspension inom
den privata sektorn. Han har jdmte
sitt ordinarie arbete arbetat vid Kan-

sallisteatteri (Finska Nationalteatern)
och vid Operan. Vidare har han silt
biljetter pfl Stadion. Ftjr att utreda den

Tyyne Pasonen

pensionrdttsliga betydelsen av dessa bi-
sysslor rekvirerades ett registerutdrag,
som utvisar hans hos PSC registrerade
arbetsfijrhAllanden. Han kan uppenbar-
ligen erh511a dven arbetspension, ty
han hade i tiden fAtt ett arbetspen-
sionskort.

Fru Tvyne Pasonen behdvde fcir
andra gingen fA service i vir expedi-
tion. Hon hade arbetat vid statens
verkstad och nyligen blivit pensione-
rad. Sedan hennes man avlidit hade
hon fAtt familjepension dven frAn ar-
betspensionssystemet efter ha stikt
pension genom v&r expedition. Nu kom
hon med sin skattebok ftir att den
skulle skickas till pensionsanstalten.
Skatteboken hade blivit kvar hos en
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tidigare arbetsgivare och pA den f<irsta
pensionsraten hade inneh5ll gjorts en-
ligt gammal tabell.

Fru Pasonen hade mycket bra reda
pi hur man stiker pension. Hon kdnde
ocks& vdl till, vad Pensionsskyddscent-
ralen dr och dess adress. Fcirtroende-
mannen vid hennes arbetsplats hade

Socialkalalogen

I det socialvdsendet och hdlsov&rden
blir alltmer omfattande har det ansetts
nridvdndigt, att samla de viktigaste
hithrirande upplysningarna och riden
i en l<ortfattad uppslagsbok, ddr man i
en problemsituation kan finna uppgif-
ter om de frjrsta behrivliga Atgdrderna
och om de tjdnster samhdllet anordnat.
Social- och hdlsovArdsministeriet, so-
cialstyrelsen, medicinalstyrelsen, Pen-
sionsskyddscenralen, Folkpensionsans-
talten, Centralforbundet frirsocialvArd,
Eorsdkringsbolagens centralfcirbund
dvensom de kommunala centralorgani-
sationerna Finlands svenska kommun-

givit henne rAd ftjr srikande av pen-
sion. Hennes man Ater hade arbetat i
ndrheten av Pensionsskyddscentralen.
Hon visste ocks6, att man kan skrita
sina pensionsdrenden i en bank eller i
en postanstalt, men tyckte det var bdtt-
re att vdnda sig till arbetspensionssys-
temets centrala verk.

fcirbund, Finlands stadsfrirbund och
Suomen Kunnallisliitto (Finlands kom-
munfcirbund) har i samverkan utarbe-
tat en sAdan "Socialkatalog", som i ok-
tober skall delas ut till varje hem i
Finland. Den finsksprAkiga upplagan
utkommer i 1 600 000 exemplar och den
svensksprAkiga i 160 000 exemplar. So-
cialkatalogens uppgifter angaende
markbelopp riverensstdmmer med si-
tuationen den 1. 6. 1971. Material rti-
rande det sociala omridet blir i aII-
mdnhet snabbt fcirildrat, men uppgif-
terna i socialkatalogen torde fcirbli till-
rdckligt noggranna under tvA d tre ir.
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IIEIMEIi SUNDBERG

Anlretsol6nrnigans odelbanhet

Inom pensionssystemen dr det brukligt,
att med ordet arbetsofcirmAga beteckna
ett tillstAnd, som orsakas av sjukdom,
lyte eller skada och som utg<ir ftjrut-
sittning fcir erhAllande av invalidpen-
sion. "Arbetsofcirmiga" skulle tyda pA

ett tillst6nd, ddr det inte dr mcijligt
att utfora nigot som helst arbete. Be-
greppet arbetsofcirm&ga uppfattas docl<
i pensionssystemen i allmdnhet inte sA

absolut, utan arbetsoftirmAga anses f6-
religga dven dA vederborande dnnu har
kvar en viss del av sin arbetsfcirmAga.
Aven vArt arbetspensionssystem stir
pA sistsagda stindpunkt. Arbetstagare
eller f<iretagare anses enligt arbetspen-
sionslagarna vara arbetsofcirmrigen dA

han inte fcirmAr utfdra sitt tidigare
arbete eller annat arbete, som med
beaktande av hans 6lder, yrkesskicklig-
het och dvriga omstdndigheter btjr an-
ses vara ldmpligt fcir honom och trygga
honom en skdlig utkomst.

Det dr inte alldeles sdllsynt, att en
pensionsscikande inte helt och hAIIet
har upphtirt med sitt ftirvdrvsarbete,
utan fortstitter att arbeta, om ock myc-

ket mindre dn tidigare. Detta gdller
kanske sdrskilt ftiretagare, men i n5gon
mAn dven arbetstagare. Ar en pen-
sionssdkandes arbete, jiimfort med
hans tidigare arbete, si obetydligt, att
det inte kan anses trygga honom en
skiilig utkomst, hindrar detta arbete
inte, att invalidpension beviljas.

Exempel 1. En inom APL:s om-
r&de arbetande arbetstagare har
medan han var frisk fortjiinat i me-
deltal 1 000 mark i mAnaden. Han
insjuknar, och dA ordnar arbets-
givaren 6t honom ett ldttare del-
dagsarbete med en lcin pA 300 mark
i m&naden.

I detta fall fortgAr sAlunda samma
arbetsfcirhAllande, men dess villkor har
fcirdndrats och lcinen har nedgatt rett
avsevdrt. Pensionsanstalten kan mycket
vdl anse, att arbetet efter denna fdr-
dndring inte tryggar en skdlig utkomst
och, ifall dvriga f<irutsdttningar ftire-
ligger, beviljar invalidpension. Pensio-
nens storlek bestdms enligt arbetstaga-
rens lcinenivi ftire insjuknandet, s&le-
des 1 000 mark i mAnaden och den oms-
tdndigheten, att arbetsfcirhillandet
fortgfir och arbetstagaren ftirtjdnar 300

32



mark i m&naden inverkar inte p& be-
loppet av den invalidpension, som ut-
betalas.

Det ovansagda torde vara alldeles
ostridigt enligt v6r gdllande lagstift-
ning. Likasi anser man allmdnt, att
resultatet dr alldeles detsamma, ifall
en arbetstagare sedan han insjuknat
sriker sig till ett alldeles annat arbets-
frirhAllande, ddr l<inen dr mindre i sam-
ma m&n som i fallet ovan. Ddremot har
i praktiken meningsskiljaktighet yppat
sig om fcirfarandet d& en arbetstagare
arbetat jdmsides i tvA eller flere ar-
betsfcirhillanden och pA grund av sjuk-
dom upphdrt att arbeta i n8got av dessa
arbetsf<jrh6llanden, men inte i aIla.

Exempel 2. En arbetstagare inom
APL:s krets har som frisk arbetat
jdmsides i tvi arbetsfrjrhAllanden.
I arbetsfrirhAllandet A har han
frlrtjdnat 700 mark i mAnaden och
i arbetsforh8llandet B 300 mark i
mAnaden. Han insjuknar och 15m-
nar arbetsfcirhAllandet A, men fcir-
mAr fortsdtta med sin bisyssla, ar-
betsfcirhillandet B.

I detta fall gdller meningsskiljaktig-
heten frAgan, huruvida invalidpension
skall beviljas dven pA grund av ar-
betsfrirhillandet B. Ddr fortsdtter han
ju att arbeta och man kan fr6ga, huru-
vida nAgot pensionsfall Snnu intrdffat.

Det dr skdl att Aterkomma till defi-
nitionen pA arbetsof cirmiga i arbets-
pensionslagarna. Enligt 4 $ 3 mom.
APL och 4 $ 2 mom. KAPL f<irutsdtts
fcir erhAllande av invalidpension bl.a.,
att pensionsstjkanden dr oftirm<igen att
utfrjra sitt tidigare arbete eller annat
arbete, som bdr anses trygga honom
en skdlig utkomst. Ordalagen utvisar
enligt mitt ftjrmenande, klart att med

tidigare arbete avses hela den tidigare
arbetsinsatsen och inte en tiIl visst
arbetsfijrh6llande eller viss fdretagar-
verksamhet hcirande del ddrav. I annat
fall vore det inte nigon mening i att
betrdffande arbete, som utfcirs i stdllet
fcir tidigare arbete, fordra, att det tryg-
gar en skiilig utkomst. - Ddrest i ovan
anfrirda exempel 2 invalidpension bor-
de beviljas endast pi grund av arbets-
fcirhillandet A, skulle man fr6ga sig,
i vilket skede arbetstagaren borde be-
viljas invalidpension fcir arbetsfcjrhil-
Iandet B. Ar svaret det, att pension
skall beviljas de arbetstagaren pA
grund av sjukdom avslutat detta sitt
arbetsfcjrhAllande, kan man fr6ga, in-
verkar det pi avgdrandet, att han f<jr-
mAtt fortsdtta i det andra arbetsftir-
hAllandet, som visserligen inte tryggar
en skdlig utkomst, men ddr l6nen dock
dr lika stor som i arbetsfrirhillandet
B. Se uppkommer Sven fr6gan, hur
man borde fcirfara ifr6ga om tidigare
fribrev. Borde ftir varie fribrev sdrskilt
rivervdgas, huruvida invalidpension
skall beviljas dven pi grund av fri-
brevet? Di man ytterligare konstaterar,
att samma prtivning arbetsfcirh6llande-
vis uppenbarligen fijr konsekvensens
skull borde tilldmpas dven vid beslut
om indragning av pension dA veder-
bcirande AterfAtt sin arbetsfrirmiga,
inser man de stora praktiska sv6rig-
heter en sAdan stindpunkt medftir.

Enligt mitt fcirmenande m6ste det
anses klart, att man inte i arbetspen-
sionssystemet kan dela upp arbetsofcir-
mAgan och anse en fijrsdkrad vara
arbetsftir ifriga om ett arbetsf<jrhAllan-
de eller en f6retagarverksamhet och
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tillika anse honom vara arbetsofcirmci-
gen betrdffande andra arbetsfrirhAllan-
den eller friretagarverksamheter. Tvdr-
tom, arbetsofcirmigan skaII bedcimas
med hdnsyn till den fcirsdkrades hela
arbetsinsats, och om den fcjrsdkrade
vid sAdan bedcimning dr att betrakta
som arbetsofrirmtigen, d.v.s. som berdt-
tigad till invalidpension, miste han an-
ses vara det "civer hela linjen". Denna
regel kunde kallas "principen om ar-
betsftirmAgans odelbarhet".

Regeln har f&tt stcirre betydelse ge-
nom friretagarfcirsdkringens ikrafttr6-
dande. LF6PL och FciPL stadgar var-
dera, att det inte finns n&gon riitt till
invalidpension pAl grund av arbetsofcir-
mAga, som intrdtt frire lagens ikraft-
trddande.

Ecempel 3. Pensionsscikanden
har en liten jordldgenhet, vilken
han bebrukat som husbonde och
har av denna ftiretagarverksamhet
haft en arbetsinkomst, som enligt
de i LFijPL stadgade grunderna

utgjort 3 000 mark om Aret. Jdmte
detta arbete har han utfcirt olika
slags KAPl-arbeten och p& detta
siitt fcirtjiinat 7 000 mark om &ret.
Sedan hans hdlsotillstAnd fcirsdm-
rats ser han sig pi h<isten 1969
ncjdsakad att upphtira med KAPL-
arbetena, men fortsdtter sitt arbete
som lantbruksftiretagare. PA vin-
tern 1971 anser han sig ha blivit
ofrirmiigen dven till sistndmnda ar-
bete och sciker pension.

I detta fall kan arbetsofrjrmigan en-
ligt min uppfattning inte bedcimas skilt
fcir KAPL-arbetena och skilt fcir sig
betrdffande lantbruksftiretagarverk-
samheten, utan arbetet mAste ses som
en helhet. Det dr mycket m<ijligt, att
stikanden skall anses ha blivit arbetso-
fcirmcigen di han upph<irde med KAPL-
arbetena pA hristen 1969 och i si fall 5r
han inte alls berdttigad till LFciPL-in-
validpension pA grund av denna sin
arbetsof6rmiga. Frirst ifall han sena-
re AterfAr sin arbetsfrirmAga kan han
i grund av ny invaliditet fA invalidpen-
sion dven enligt LF6PL.
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LAURI KOIVUSALO

FnAn F6ns5kningsdorrrstolen

Utslas m 78711701401;
givet den 31. 3. 1971
Kassaf<irvaltaren A. S., som var fcidd
den 6. l. 1927, hade stikt APl-invalid-
pension, varvid A. S. uppgav sig ha
upphiirt att arbeta i februari 1967 pi
grund av sjukdom. A. S. hade senast
varit anstdlld hos H. O. under tiden
15. 6. 1966-28. 2. 1967. Pensionsans-
talten hade den 22. 1. 1970 ftirkastat
anscikningen, endrt scikanden inte kun-
de betraktas som arbetsofcirm6gen. A.
S. scikte dndring i pensionsanstaltens
beslut hos pensionsndmnden, som fann,
att A. S. varit ofdrmdgen till arbete
under minst ett &rs tid r6knat frAn
Iebruari 1967. Pe grund hdrav upphdv-
de pensionsndmnden det civerklagade
beslutet och Aterfcirvisade drendet till
pensionsanstalten frir ny, lagenlig be-
handling.

Pensionsanstalten scikte dndring i
pensionsndmndens beslut hos ftjrsdk-
ringsdomstolen, som i sitt utslag, som
heir kommenteras, fann skdl icke hava
ftirebragts till dndring av pensions-
ndmndens beslut.
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Av handlingarna framg8r, att A. S.
tidigare tv6 ginger hade scikt APL-
pension, ndmligen 18. 11. 1967 och 19.
11. 1968. B&da gingerna fdrkastade s6-
vdl pensionsanstalten som pensions-
ndmnden anscikningen pi den grund,
att A. S:s arbetsofrirm5ga inte kunde
antagas ha fortgitt utan avbrott minst
ett 6r. Andra gAngen hade A. S. ytter-
ligare scikt dndring hos f<irsdkrings-
domstolen, som i utslag 9. 10. 1969
dvenledes frjrkastade ansdkningen. DA
A. S. senast, den L2. L2. 1969, scikte
pension, gav pensionsanstalten Snyo
f6rkastande beslut. Pensionsndmnden
har ddremot ansett, att de tidigare av-
gtirandena varit grundade p& oriktig
och bristfdllig utredning samt att A. S.
varit arbetsofcirmrigen under minst ett
flr frin februari 1967 och Aterfrirvisat
Srendet till pensionsanstalten. Detta
beslut har ej dndrats av fdrsdkrings-
domstolen, vars utslag hdr behandlas.

TiIl sin senaste anscikan hade A. S.
fogat ett nytt, den 9. 10. 1969 utfdrdat
ldkarutlAtande om sitt hdlsotillstAnd.
Att frjrsdkringsdomstolen med dndring



av sin tidigare stAndpunkt ansett A. S.
ha varit arbetsof<irmrigen redan fr6n
februari 1967 torde bero just pA denna
nya utredning. Det hade framgAtt, att
A. S:s arbetsofcirmAga, betrdffande vars
varaktighet full visshet inte kunnat er-
hillas pA grund av den tidigare utred-
ningen, fortgAtt utan avbrott minst ett
ir. Grundad anledning fdrel5g sAlun-
da, att rdtta de tidigare avgdrandena
s&vitt angAr bedrimningen av arbetso-
f<irmAgan. Utslaget dr tillika fcirtydli-

Undersiikt annorstddes

HElsans inverkan pa
I6ntida uttag aY pettsion

Underscikningar i England och USA
pA 1950-talet bevisade, att svag hdlsa
var den avgcirande faktorn dA man
avgjorde, huruvida man skulle riverg6
till pension, detta oberoende av, om
det var fr&ga om pensionering f<ire
eller i den egentliga pensionsildern. I
USA hade allt flera industriarbetsta-
gare pA 1960-talet tillfiille att <iverg6
till pension inom ramen fcir privata
ftiretagspensionssystem fdre den pen-

gande betrdffande tolkningen av 21 a g

2 mom. APL i sA mAtto, att enligt ut-
slaget kan de lSgre instanserna, pen-
sionsndmnden och pensionsanstalten,
utan hinder av frirsdkringsdomstolens
utslag rdtta beslut, resp. utslag till den
ftirstikrades fcirm6n utan att frirsdk-
ringsdomstolens utslag Sterbrytes. Frir-
utsdttning dr, att ny utredning, som
vdsentligen verkar pA drendet, kan er-
hillas.

sions&lder om 65 ir, vilken tilliimpas
i det allmdnna pensionssystemet fcjr
lcintagare, utan att deras utkomst blev
nedsatt i f<ir h<ig grad. Vid mitten av
decenniet blev det fcirtida uttaget av
pension sA allmdnt, att t.ex. av arbets-
tagarna vid en bilkoncern tiver hdlften
<ivergick till pension innan den nor-
mala pensionsAldern.

Bland medlemmarna i USA:s bilin-
dustriarbetstagarfcirbund utfijrdes i
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slutet av 1960-talet en undersdkning,
vars syfte var att utreda, huruvida
svag hdlsa alltjdmt var den tyngst vd-
gande orsaken till tidigt pensionsut-
tag.*) Underscikningen omfattade 725
manliga pensionstagare i Sldrarna 60-
65 6r. FdrfrAgningsblanketten returne-
rades av 60 o/o av dem, till vilka den
sdnts. De fcirfr&gade anmodades frir
egen del sdtta de faktorer, som inverkat
pi hans fcirtida pensionering, i viktig-
hetsordning. De valbara orsakerna var
friljande: ncijdhet/missnrije med arbetet,
arbetskamraterna, arbetsledningen och
pensionsfdrmAner, hdlsotillst6ndet, samt
tjnskemAlet om kingre fritid. Svarsgi-
varna indelades i yrkesgrupper enligt
den arbetsbeskrivning, de sjdlva ldm-
nade.

Undersrikningen gav vid handen, att
hdlsan inte ldngre var viktigast som
orsak till tidig pensionering. Mera vd-
sentlig hade blivit vissheten om, att en
tillrdcklig pension stod att fA. Ndstan
hdlften av de tillfr6gade hade stdllt
denna visshet i frdmsta rummet vid
avgdrandet, huruvida han skulle ta ut
pensionen tidigare. Endast en av fyra
ansAg sin svaga hdlsa vara den frdmsta
orsaken. Mera fritid hade 20 0/o av sva-
randena cinskat sig, 6 0/o var missncijda
med arbetet och endast c. 3 0/o var miss-
ncijda med arbetsledningen.

Over hdlften, 53 0/o av alla svarsgi-
vare, ansAg att en faktor hade varit
avgdrande vid beslutet om ftirtida uttag

av pensionen. Hos dem, som uppgav
tv6 avgdrande faktorer, var den andra
oftast tinskemilet om ldngre fritid (c.
21 0lo). SAsom fciljande uppgavs tilI-
rdcklig pension (c. 13 0/o) och f<irst ddr-
efter framkom svag hdlsa. Fdrre dn en
av tio svarande (c. 8 0/o) ansig, att svag
hdlsa varit den andra av tvA avgdrande
orsaker. Tv& tredjedelar av svarandena
ndmnde inte sitt hdlsotillst6nd i nigot
sammanhang.

En jiimfdrelse mellan arbetets be-
skaffenhet och hdlsotillstindet utvisa-
de, att vid arbete, som krdver mindre
yrkesskicklighet, t.ex. vid det lcipande
bandet, var svag hdlsa avgcirande i hcig-
re grad dn i s6dant arbete, som tarvar
stor yrkesskicklighet. En fcirklaring till
detta kan eventuellt ligga i arbetets
karaktdr. Arbetstagare med stcirre yr-
kesskicklighet fdrmAr ldttare anpassa
sin arbetsrytm tiII sin fysiska presta-
tionsfrirm6ga. Detta iir ej mcijligt lika
ofta i de fall, ddr maskinen bestem-
mer arbetstakten.

Denna underscjkning utvisade, att
svag halsa i detta material inte var av
si avgrirande betydelse, som tidigare
undersokningsresultat gav vid handen.
Man mAste emellertid ta i beaktande,
att de understikta arbetstagarna inte
som helhet motsvarar alla arbetstagare
i F<irenta Staterna redan p& grund av
sina fdrhAllandevis bdttre pensionsftir-
mAner.

+) Early Retirement: A Comparison of PoorHealth to Other Retirement Factors. ,,Jour-
nal of Gerontology", 1/1971.
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Nya cirkul6n
Cirkuldr nr 16 behandlade fdrdndrin-
gar i arbetspensionslagarna. Det utde-
Iades till arbetspensionsanstalterna.

CirkulSr nr 17 angick anscikan om
och beviljande av barntilldgg. Distri-
butionen densamma som ovan.

I cirkuldr nr 18 meddelades om dnd-
ringar i den statliga pensionslagstift-
ningen. Distributionen densamma som

Pensionsskyddscentralens forskningsav-
delning utfdr en unders<ikning av pen-
sionsanstikningarnas behandling i syf-
te att miita handldggningstiden och de
pA denna inverkande faktorerna. Ma-
terialet insamlas som bdst och omfat-

ovan.
Cirkuldr 19 innehrjll anvisningar om

registrerbara tilliiggsfiirmAner till de
pensionsanstalter, som bedriver verk-
samhet enligt APL, FdPL och LFciPL.

Med cirkuldr nr 20 underrdttades ar-
betspensionsanstalterna om frirh<ijning
av folkpensionen och av den allmdnna
familjepensionen.

tar de i pensionsftirsdkringsbolagen,
arbetspensionskassorna samt pensions-
kassorna och -stiftelserna behandlade
ansdkningarna. Resultaten tillstdlls
pensionsanstalterna dA underscikningen
fiirdigstdllts.

PensicDnsans6kningarnas behandlingunders6ks
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Uepgillen orrr ;tensionstagaFna
Enligt prelimindra meddelanden till Pensionsskyddscentralen uppgick de av ApL-,
FdPL-, LFdPL- och KAPl-pensionsanstalterna beviljade, den 81. 3. 1g?1 gdl-
lande pensionerna till det antal och de belopp i medeltal, som nedanstAende ta-
bell utvisar.
Alderspensioner

Pensionsanstalt Pension i medeltal
Mdn Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt

APL-pensionsanstalter
Pen s i onsf cirsii k ri n gs
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

APl-pensionsanstalter tot.
FciPl-pensionsanstalterna
LFTiPL-pensionsanstalten

Alla arbetspensionsanstalter 42 838
lnvalidpensioner

22355
1 431
4264

14 788

161
260

39
80

238
24t
288
248
300
46

Lt7
197

APl-pensionsanstalter tot.
FtiPL-pensionsanstalterna
LFciPL-pensions anstalten
KAPL-pensionsanstalter

16 533
406

2 t87
2 401

150
210

43
85

226
277

70
129

16 519 301
296
95

134

991
2 445

,, 1ro
AIla 42 684 64 211 200 178

Alders- och invalidpensioner

Pensionsanstalt Pensionstagare Pension i medeltal mk/m6n
Miin Kvinnor TotaIt

Alla 188
Dessutom erhdlls APl-tilliiggspension av 1 011 av de ovannemnda elderspensionstagarna :medelpelopp av 489 mk/man., och av 602 av invalidpensionstagarna med ett medelbeloppmk/mAn.
Familjepensioner

med ettaY 372

Pensionsanstalt

AIla ter

15 438
1 371
5 546

15 785
2 405
3 518

3t 223
3 776
I 064

318

363

159
160
170

2t 708
809

3 768
1 590

44 063
2 240
8 032

16 378

333

(t
t2t

27 875 70 713 743

Pensionsanstalt Mdn Totait
Pension i medeltal mk/mAn

Totalt
APl-pensionsanstalter

Pensionsf cirsiikringsbol.
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

12 036
965

3 518

13 251
1 19?
2 085

25 287
2 162
5 603

292
JJ'
323

t44
166
181

214
,L'

277
33 052

1 397
4 632

25 130
2t 527 133

Total t MAn Kvinnor

474
336
064

27
2
I

036
602
603

29
3
5

56 510
5 938

14 667

306
364
348

241
282

1R'
162
t74

APL-pensionsanstalter
Pensionsf cirsdkringsbol.
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

APl-pensionsanstalter tot.
F<iPl-pensionsanstalterna
LFciPL-pensionsanstalten

38 241
I 215
5 955
3 991

38 874
2 422
6 709

37 517

320
312
68

729

77 175
3 637

12 664
41 508

757
243

4L
83

239
289

55
124

85 522 49 402 L34924 | 216 139

Antalet
pensioner

Pension i
medeltal
mk/min

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
APL-pensionsanstalter

Pensionsf rirshkringsbolag
Pensionskassor .........
Pensionsstiftelser .......

I 246
631

2791

218
252
22t

7 7L2
566

2 592

5 128
460

I 272

72 840
1 026
3 864

17 730
1 012
L 773

11 930

APl-pensionsanstalter totalt
FriPl-pensionsanstalterna ..
LF<iPL-pensionsanstalten ..
KAPL-pensionsanstalter

11 668
573
843
572tl

22t
200

55
101

10 870 6 860
482
976

5 7046

530
797
226

19 656 173 78 423 t4 022 32 445
Ovannamnda medelbelopp-omfattar inte familjepensioner eniigt APL-tiUeggsfOrmenerna. Dessa pen-sinoners antal var 571 och medelbelopp 406 'mk/men. Familjepension enligt tittaggstiirmAnernd er-hAUs av 558 ankor och 483 barn.

Kvinnor Mdn Kvinnor

retspensionsanstalter

KAPL-pensionsanstalter
)etspensionsanstalter



R6surn6 en lrangais
Suppl6ment pour enfants i charge
(Article p. 11-13)
On donne dans cet article des chiffres re-
Iatifs au suppl6ment pour enfants ir charge
qui a 6t6 inclus Ie 1.7.71 dans Ie r6gime
des pensions du travail. Ces chiffres ont
6t6 calcul6s sur la base d'un sondage. On
estime qu'il y a environ 20.000 pensionn6s
qui y ont droit. Sur ce nombre environ 90
p. 100 reqoivent une pension d'invalidit6
et 10 p. 100 une pension de retraite. Ce
suppl6ment est 6gal d 20 ou 40 p. 100 de la
pension suivant qu'il y a un ou plusieurs
enfants d charge. Pour les pensions d'inva-
lidit6 l'augmentation moyenne est de 51
marks par mois et pour les pensions de.
retraite de 35 marks par mois. On 6value
d environ six millions de marks les frais
suppl6mentaires occasionn6s par ce supp-
l6ment.

Les pensions du travail aux Pays-Bas
(Article p. 14-19)
L'auteur poursuit ici la pr6sentation du
r6gime n6erlandais des pensions commenc6e
dans le num6ro pr6c6dent. Voici maintenant
le tour des r6gimes des pensions du travail.

Protection sociale de l'6tutliant
et de la maitresse de maison
(Editorial p. 3-4)
Aprds f int6gration des travailleurs ind6pen-
dants dans le r6gime des pensions du tra-
vail, on a attir6 d plusieurs reprises 1'atten-
tion sur le fait que les 6tudiants et les
maitresses de maison composent les derniers
groupes importants qui d6pendent unique-
ment de la pension nationale. La commis-
sion du r6gime des pensions a d6jd pu au
d6but du mois de juin dernier d6poser un
rapport sur les pensions de r6version et
d'invalidit6 des 6tudiants. Esp6rons que ce
rapport aboutira le plus rapidement
possible i une r6alit6 l6gislative. Bien que
la commission ait pr6vu que l'Etat finance-
rait int6gralement ce r6gime, on pense que
personne n'aura de motif d en freiner Ia
mise en application en invoquant les diffi-
cult6s que rencontrent les finances publi-
ques. Les d6penses totales qu'occasionne-
rait ce r6gime seraient peu 61ev6es car les
cas d'invalidit6 et de d6cds sont heureuse-
ment assez rares chez les 6tudiants. Tou-

tefois, dans 1es cas ou un tel malheur ar-
live, le r6gime ainsi pr6vu pourrait agir
d'une faqon d6cisive sur la destin6e d'un
6tudiant ou de ses enfants.

A ce que I'on sache, Ia commission ne
s'est pas encore pench6e sur la protection
sociale des m:ritresses de maison. En re-
vanche, on s'y est int6ress6 ailieurs, comme,
par exemple dans certaines organisations.
Au printemps dernier, d l'occasion de la
r6union de la commission de politique so-
ciale du Conseil nordique, on d6battit d'une
proposition faite par les deux membres
finlandais et dans laquelle on souhaitait
une am6lioration de la protection sociale
des maitresses de maison dans tous les
pays nordiques, entre autres, en ce qui
concerne les pensions du travail. Cette pro-
position ne provoqua cependant pas
1'enthousiasme des rep16sentantes des or-
ganisations f6minines nordiques qui avaient
6t6 invit6es A la r6union. Elles consid6rdrent
qu'utiliser Ie concept "maitresse de maison"
pour obtenir des avantages sociaux parti-
culiers ne ferait qu'accroitre et non dispa-
raitre la distribution traditionelle des r6les
entre ]es sexes. Il vaudrait mieux -sans
tenir compte du sexe ni de la situation au
sein de la famille- chercher d ce que tous
ceux qui sont amen6s A rester A la maison
pour s'occupel de petits enfants, d'un ma-
lirde ou de personnes Ag6es, puissent b6n6-
ficicr d'une pension de travail pour le
tcmps oir ils travaillent chez eux. Outre les
maitresses de maison on trouve aussi dans
cette cat6gorie, par exemple, des c6libatai-
res qui soignent des parents Ag6s ou des
frdres et soeurs orphelins.

Pour I'instant on n'a organis6 nulle part
de protection sociale d ceux qui ex6cutent
des travaux m6nagers au sein de leur fa-
mille. Comparativement ir maints autres
pays, la situation qui rdgne dans les pays
nordiques est meilleure dans ce sens que
la pension nationale garantit de toutes
faqons une certaine s6curit6 de base it
chacun. Dans les pays of toutes les pen-
sions n'existent qu'en fonction des revenus
et otr iI n'y a pas de s6curit6 fondamentale
correspondante, I'id6e a 6t6 que la pension
de l'homme garantisse aussi les revenus de
la femme qui, en cas de d6cds de son mari,
regoit une pension de r6version. Mais toutes
les autres qui travaillent ir la maison ne
recoivent rien et leur situation est moins
que sfire. C'est aussi ce qui peut arriver i
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une femme qui divorce. En Allemagne
occidentale, on a r6cemment pr6sent6 un
projet selon lequel, encas de divorce, il
faudrait pratager 6galement entre les 6poux
les droits d Ia pension qui se sont accumu-
l6s au cours du mariage. La maitresse de
maison qui ne b6n6ficie d'aucune protec-
tion sociale recevrait ainsi Ia moiti6 des
droits i la pension de son mari. Mais ce
proc6d6 ne r6soudrait qu'une partie des cas
of Ie fait de rester d Ia maison peut 6tre
fatal du point de vue de 1a pension. D'ail-
leurs, malgr6 la pension nationale, ces cas
existent aussi chez nous. Pour une personne
qui s'est sacrifi6e A s'occuper des siens,
m6me temporairement, ce sacrifice peut
devenir beaucoup plus lourd que pr6vu si
elle tombe malade ou si eIIe a 6t6 suffisam-
ment longtemps s6par6e de son travail pour
que ses droits cessent de jouer dans les
questions de pension d'invalidit6. II faudrait
s6rieusement se mettre A chercher les
moyens de combler ces lacunes.

Les 6tudes i l'6tranger
(Article p. 36-37)
Dans ce r6sum6 on rend compte d'une
6tude faite aux Etats-Unis sur les motifs
qui poussent :) prendre sa retraite. On nota
d I'occasion d'enqu6tes men6es au cours
des ann6es 50 que le mauvais 6tat de sant6
influait le plus sur cette d6cision. Une
autre 6tude, r6alis6e d la fin des ann6es 60
parmi les ouvriers de f industrie automo-
bile, montra qu'aujourd' hui la d6cision
de prendre sa retraite est plus souvent mo-
tiv6e par I'assurance d'avoir une pension
suffisante. Prds de la moiti6 des personnes
interrog6es tenaient cette raison pour 1a
plus importante. Cette 6tude faisait aussi
apparaitre, entre autres, qu'un mauvais
6tat de sant6 poussait plus d prendre leur
retraite ceux qui exergaient un m6tier
exigeant moins de comp6tence profession-
nelle que les autres.

Guide social
(Article p. 31)

On a r6uni en un court r6pertoire les
renseignements et conseils les plus impor-
tants concernant I'hygidne et Ies disposi-
tions sociales. Ce r6pertoire pourra servir
de "premier secours" civique a ceux qui
peuvent se trouver en difficult6s. Le Centre
National des Pensions du Travail a collabo-
16 avec les pouvoirs publics, les organisa-
tions et certains instituts d l'6tablissement
de ce guide. Au mois d'octobre, on Ie
distribuera dans chaque foyer finlandais. Il
a 6te tir6 d 1.600.000 exemplaires en finnois
et 160.000 en su6dois.

Les arr6ts du tribunal des assurances
(Article p. 35-36)
Un juriste expose ici un arr6t relatif au
rejet d'une demande de pension d'invali-
dit6. On peut y constater que des instances
inf6rieures peuvent librament rectifier un
arr6t du tribunal en faveur de I'assur6.
Cette action pr6suppose que l'on obtienne
de nouvelles iustifications ayant un effet
essentiel sur l'affaire.

Questions d'actualit6 sur le r6gime
tles pensions
(Article p. 5-10)
Le ministre Jussi Linnamo, pr6sident de ia
commission des r6gimes de pensions, donne
un aperQu du septiime rapport partiel d6-
pos6 par la commission au cours de trois
ans de tlavaux. Pour conclure. Linnamo
constate clue Ie temps des r6formes n'est
pas encorc venu pour les r6gimes de pen-
sions et qu'on a encore grand besoin de
travaux de recherche, d'6claircissements et
d'un changement d'attitude,
De la protection sociale des musiciens
d'orchestre
(Article p. 23-26)
L'Association finlandaise des bureaux de
concert et de programmes a, dans une lettre
qu'elle nous a adress6e, comment6 le
compte rendu ques nous avions donn6 dans
notre journal sur un arr6t du tribunal des
assurances concernant Ia juridiction du
travail dans les rapports entre Ie musicien
et ie bureau des programmes. Le service
juridique du Centre National des Pensions
du Travail y r6pond dans cet article.
Le service du public au Centre
(Article p. 27-31)
On rend compte ici des tAches du service
du public du Centre National des Pensions
du Travail. Aprds avoir interrog6 les
employ6s de ce service, 1'auteur constate
que la clientdle en est trds vari6e. Trois
personnes travaillent en permanence dans
ce service cr66 en 1966 et qui d6pend
administrativement du service juridique.
employ6 grdce tr des cabines isol6es. Ce
On peut aussi y servir les clients de langue
su6doise. De m6me, il est possible de s'y
entretenir confidentiellement avec un
service reqoit en moyenne plus de 70
clients par jours -Ie record 6tant de 126.
Ils viennent en g6n6ral de Ia r6gion de
Helsinki. On a demand6 d quatre clients
pris au hasard ce qui les avait amen6 ici,
comment ils avaient eu connaissance de ce
service et d'oir ils avaient obtenu les
renseignements sur leur pension et quels
6taient leurs souhaits d ce sujet.
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Abandonner les petites exploitations
agricoles

On est en train de mettre au point en Fin-
Iande un r6gime de pension pour les agri-
culteurs qui abandonneront leur terre. On
verserait ainsi une pension au cultivateur
qui, avant d'avoir atteint l'Age de Ia retraite,
abandonne l'agriculture et vend son exploi-
tation d l'Etat ou d un particulier en vue
d'am6liorer la structure de I'agriculture.

II existe en Angleterre un r6gime
semblable qui est en vigueur depuis 1967.
L'auteur de cet article, qui est le secretaire
de la commission pr6paratoire du r6gime
des pensions pour I'abandon des terres,
constate que le r6gime anglais peut 6tre
consid6r6 comme le moyen terme des 16-

gimes des autres pays. Tel quel ce r6gime
ne convient cependant pas aux conditionsqui rdgnent en Finlande. L'Angleterre ne
connait pas Ie probldme de Ia surproduc-
tion agricole, alors qu'en Finlande cette
pension d'abandon a pour but essentiel de
r6duire la capacit6 de production agricole.

En se basant sur les statistiques, on peut
constater que Ie r6gime anglais des pen-
sions d'abandon a d6marr6 plus lentement
qu'on ne s'y attendait. C'est un ph6nomdne
g6n6ral qu'on a aussi observ6 dans ies
autres pays. II est possible que la raison
en soit due d Ia prudence g6n6rale des
paysans et i leur d6sir de ne pas changer
ce qui existe. Ce n'est que lorsque le voisin
a abandonn6 son expioitation et regu une
pension qu'on ose alier d6poser sa demande
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