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lntegnalion
Ftir nigra minader sedan trddde i kraft en iindring av konventionen
mellan de nordiska ldnderna om social trygghet, varigenom i kon-
ventionen intogs specialbestammelser rtjrande pensioner som berdk.
nas pi grundval av fcirvdrvsinkomst. Enligt de nya bestdmmelserna
har medborgare i ett nordiskt land i ett annat nordiskt land i all-
mdnhet enahanda rtitt tilt pension p6 grundval av fdrvarvsinkomst
som landets egna medborgare. Konventionen innehiller d,ven

bestdmmelser om fcirhindrande av dubbel f<irsiikring samt om sam-
ordning av pensioner, som beviljas av olika ldnder' Andringarna i
konventionen innebdr pA siitt och vis att arbetspensionssystemen
officiellt ansluts ti]l en stdrre enhet, den nordiska socialftjrsiikringen.
Denna utveckling 5r inte pi nAgot sdtt <iverraskande' Det nordiska
samarbetet och det gemensamma nordiska arbetsmarknadsomridet
fiirutsiitter samarbete 6ven inom pensionssystemens krets'

Ifriga om Finlands arbetspensionssystem var dndringen av den
nordiska socialtrygghetskonventionen den fdrsta integrationsfijrete-
elsen pi den internationella arenan. Ddremot dr en utveckling av
motsvarande slag redan kiind inom vAra nationella pensionssystem.
Som ett gott exempel mA ndmnas det samarbete, som skapats och
fortg&ende utvecklas mellan arbetspensionssystemen i den privata
sektorn samt statens och kommunernas motsvarande pensionssystem.
Detta 5r mycket naturligt i ett samhiille, dtir arbetskraftens rtirlig-
het redan dr avsevdrd och fortfar att <ika. Aven pA den internatio-
nella fronten 5r en fortsatt utveckling att viinta. EEC-liindernas
socialfrirs6kringssystem iir bundna av ett antal specialbestdmmelser,
som i framtiden kan strdcka sina verkningar iven till de skandi-
naviska ldnderna. Likas& ftjrbereds inom Europaridets sfdr ett



samarbete betrdffande socialfcirsdkringen. Finland stAr utanftjr
sagda europeiska sammanslutningar, men det vore fdrv6nande, om
utvecklingen diir helt skulle bli utan reflexverkningar pi v6r social-
fdrsdkring.

Integration medfcir utan tvivel vissa fcirdelar. Fcirsdkrad kan
s6lunda garanteras sakenlig och smidig tjdnst och ogrundade fcir-
luster av frirmAner undvikas. Tillika kan dubbel ftirsiikring fcirhin-
dras och av dverflyttningar mellan systemen fdljande besynnerliga
resultat vid bildning av pension Atminstone lindras. Men integration
kan dven fA negativa drag. Samarbete leder tAtt tilt att tekniken blir
invecklad. Aven blir pensionssystemen Atminstone i nigon m6n
beroende av varandra. Den fijr socialfcirsiikringen utmdrkande dyna-
miska faktorn fcirsvagas, emedan vid systemens utvecklande dven
relationerna till samarbetsparterna miste beaktas. Utvecklat till det
yttersta kunde samarbetet fdrutsdtta ett lingt drivet f<irenhetligande
av systemen. DA skulle ettvart systems mcijligheter att anpassa sina
frirmSner efter de egna ftirsdkrades behov sina. Detta dr 6ven orsaken
till, att socialf6rsiikringens representanter i samband med de inter-
nationella integrationsstrdvandena stdmplats som de v5rsta natio-
nalister.

I den nordiska konventionen om social trygghet har man lyckats
bevara en moderat linje, ddr integrationens viktigaste fiirdelar kun-
nat siikras utan for stor administrativ merbelastning och f<ir l6ngt
g6ende ingrepp i fdrdragsldndernas mdjligheter att utveckla sina
system enligt sina egna speciella behov.
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MATTI LOUKOLA

Belnielse InAn lOnetagar-
pensionsl6ns5kning

Det i lagen om pension fdr fciretagare
(FI,PL) och i lagen om pension fcir lant-
bruksfijretagare (LFtiPL) stadgade pen-
sionsskyddet dr obllgatoriskt. Men dA

det inte iir dndamAlsenligt att AISgga
en person, som eljest har ett tillriick-
ligt pensionsskydd, att taga pensions-
fdrsdkring, har Pensionsskyddscentra-
1en fitt befogenhet att befria friretaga-
re frin f<irsdkringsskyldigheten. Ftirut-
sdttningarna f<ir s6dan befrielse ingir
i social- och hdlsovirdsministeriets be-
slut 7. 11. 1969 ang8ende tilliimpning
av 3 $ lagen om pension fiir fciretagare
och 4 $ lagen om pension f<ir lantbruks-
fdretagare. (Ftirfattningssamlingen 673/
6e.)

Fiirutslttningarna fiir befrielse
Regel I
Enligt social- hdlsovirdsministeriets
beslut skall befrielse frin frirsiikrings-
skyldighet medgivas friretagare, som pi
grund av annat iin i lagen om pension
fdr fciretagare, eller i lagen om pension
ftjr lantbruksfciretagare avsett fdrvdrvs-
arbete d,r berdttigad till sfrdant pen-
sionsskydd, att hans Alders- och inva-
lidpension kan berdknas uppge till
minst 250 mark i minaden. Ytterligare
fordras, att foretagarens enligt FtiPL

eller LFciPL berdknade arbetsinkomster
utgcir htigst en fjdrdedel av hans civriga
till pension berdttigande arbetsinkoms-
ter. Friretagarinkomsten fAr sAlunda
vara hcigst en femtedel av fciretagarens
totalinkomst.

Vid berdkning av pensionens belopp
beaktas dven den tid, som SterstAr till
pensionsAldern, men inte ifall det andra
pensionsskyddet enbart grundar sig pi
redan avslutad ftirvdrvsverksamhet.

Annat pensionsskydd btir vara stad-
gat i lag eller offentlig pensionsstadga.
Sidant pensionsskydd iir bl.a. pensions-
skydd enligt APL, KAPL, FdPL,
LFdPL, SIPL, KTAPL, SPL, pensions-
lagen fcir evangelisk-lutherska kyrkan,
pensionsreglementet f<ir Finlands Bank
och pensionsreglementet fdr postban-
ken. Jdmvdt enligt 11 $ APL registre-
rade tilliiggsftjrminer beaktas.

Ddremot dr t.ex. tillgAngar, hyres-
inkomster och livftirsdkring, som s<i-

kanden har, liksom dven av arbets-
givare erlagd extra pension och frivil-
ligt anordnat oregistrerat pensions-
skydd utan betydelse vid priivning av
omstikan om befrielse.

Ej heller kan til1 exempel pension
eller ersdttning enligt folkpensions-
lagen, lagen om skada, Sdragen i mili-
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tdrtjiinst eller lagen om trafikfcirsdk-
ring beaktas emedan de icke dr grun-
dade p5 sdkandens f<irvdrvsinkomster.
Av samma skdl kan inte heller till ma-
ke utgAende pension beaktas.

Regel II
Aven om friretagarens enligt FijPL el-
ler LFiiPL berdknade arbetsinkomster
utgcir mera dn en fjdrdedel av hans rjv-
riga till pension berdttigande arbets-
inkomster, mA Pensionsskyddscentralen
medge honom befrielse fr6n ftirsiik-
ringsskyldighet ifall hans pi annat frir-
vdrvsarbete grundade, i lag eller offent-
lig pensionsstadga frireskrivna pensions-
skydd och hiirtill anslutet pensions-
skydd fcir hans anhririga bcir anses till-
rdckligt. Ocks6 i detta fall skall alltsi
annat pensionsskydd vara stadgat i lag
eller offentlig pensionsstadga och vara
grundat p6 s<ikandens eget fdrvdrvs-
arbete. Aven i rivrigt berdknas pen-
sionsskyddet pi siitt i avsnitt I ovan
ndrmare ftirklaras.

Vid regelns tilldmpning utgor arbets-
inkomsten av frirvdrvsarbetet en bety-
dande del av fiiretagarens totalinkomst.
Ddrfcir dr 6ven en friretagarpension
mera nridvdndig ftir scikanden dn i de
fall, som bertjrs i avsnitt I.

Pensionsskyddscentralen har ansett,
att friretagarens pe annat dn i FdPL
eller i LF6PL avsett f<irvdrvsarbete
grundade enligt lag eller offentlig pen-
sionsstadga utg&ende pensionsskydd
under alla omstdndigheter iir tillriick-
ligt ifall dess belopp dr minst 20 000
mark om &ret, d.v.s. 40 procent av den
hrigsta mcijliga arbetsinkomsten enligt
f6retagarpensionslagarna. Ytterligare
frirutsdtts, att till sagda pensionsskydd

hrir familjepensionsskydd, vars pen-
sionsbelopp, ifall pension skulle utbe-
talas endast till en fcirmAnstagare, dr
minst 10 000 mark i 6ret.

Ansiikan om befrielse
Befrielse frAn ftjrsiikringsskyldighet sti-
kes medelst en siirskild blankett V. Till
ansdkan skall fogas dmbetsbetyg, ut-
redning om arbetsinkomsten av fdre-
tagarverksamheten (pA blankett ftjr ar-
betsinkomstsutredning YT, MT eller
KT) iivensom, ifall annat pensionsskydd
grundar sig pA stats-, kommunal- eller
annan s6dan tjdnstgtiring, intyg av ve-
derb<irande myndighet om scikandens
Itjn och tjdnstgriringstid. Ar fdretagar-
inkomsten grundad pA fcirvdrvsarbete
hos 6ppet bolag, kommanditbolag eller
sammanslutning erfordras ftjr ansrik-
ningens avgdrande dven avskrift av bo-
lagsavtalet. Funktioniir vid bolag borde
i sin ansrikan sdrskilt ange sina Aliggan-
den i bolaget och meddela, huruvida
han ensam eller tillsammans med sina
familjemedlemmar innehar mer dn
hdlften av bolagets aktiekapital.

Ansrikan tillsttills Pensionsskydds-
centralen, men fAr dven inldmnas eller
inshndas till vilken pensionsanstalt som
he1st. Denna dr skyldig att vidarebe-
fordra ansrikningen till Pensionsskydds-
centralen fcir avgtirande.

Befrielse frin fiirslkring
Befrielse beviljas i allmdnhet fcjr fem
6r i g6ngen. Den, som fyllt 55 Ar, kan
helt och h6llet befrias frAn f<irsdkrings-
skyldighet.

Fciretagare befrias i allmdnhet fr6n
ftirsdkringsskyldighet rdknat fr6n dagen
fcir lagens ikrafttrddande den 1. 1. 19?0.
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Men har han en gdllande ftiretagar-
pensionsfcirsdkring, anses denna ha
upphtirt i det tigonblick dA ans<ikning
gjordes och befrielsen beviljas hdrvid
frAn den dag ansiikningen gjordes.

Befrielse giiller all verksamhet, ftir
vilken s<ikanden medan befrielsen dr
gdllande vore skyldig att upptaga fcir-
sdkring. Silunda medftir t.ex. grundan-
de av nytt ftiretag under befrielsetiden
ingalunda, att fdretagaren sedan 4 m5-
nader f<irflutit borde fcir sig anordna
FriPL-pensionsskydd.

Fdretagare, som dr befriad frin fiir-
srikringsskyldighet, fAr inte utan Pen-
sionsskyddscentralens tillst6nd upptaga
fciretagarftirsdkring under tiden fijr be-
frielsen. Ftir nytt intrdde i pensions-
skyddet fordras, att s<ikanden betrdf-
fande sitt hiilsotillst6nd uppfyller av
Pensionsskyddscentralen uppstiillda
krav. Men bedriver fciretagare di tiden
fcir befrielse frAn f<irsiikringsskyldighet
upphiir, fortfarande till lagens tilltimp-
ningsomrAde h<irande f<iretagarverk-
samhet, skall ddremot fcirsdkring upp-
tagas sivida inte befrielse beviljas pA

skild anstikan.

Besviirsf iirf arande
BesvAr ftjr Pensionsskyddscentralens
beslut mA anf6ras hos pensionsndmn-
den och dven pensionsndmndens utslag
hos fiirsdkringsdomstolen. Besvdrsfdr-
farandet 5r sSlunda detsamma som i
tivriga drenden r<irande arbetspension.

Uppgifter om befriande frAn
f tirsdkringsskyldighet
Vid utgingen av maj m6nad 1970 hade
349 personer stjkt befrielse frin fdr-
sdkringsskyldighet. Av anstikningarna

avsig 325 befrielse frin FtiPl,-ftirsdk-
ringsskyldighet och 24 tuin LF<iPL-ftir-
sdkringsskyldighet. Vid sagda tidpunkt
hade sammanlagt 237 beslut givits. Be-
frielse beviljades i 95 fall och ftirvdgra-
des i 85 fall. Av ans<ikningarna fdrftill
4 och 53 upptogs inte till priivning. De
sistniimnda var sAdana fall, ddr sdkan-
den inte hade htjrt till fdretagarpen-
sionslagarnas tilldmpningsomr6de.

Generellt kan sdgas, att befrielse
stjks av personer med avseviirt stor
inkomst. Bland yrkesgrupperna mi
ndmnas t.ex. 16kare, arkitekter, verk-
stdllande direktorer och jurister. Be-
frielse har fcir det mesta medgivits pi
den grund, att det tivriga pensions-
skyddet i och ftir sig iir tillriickligt,
d.v.s. uppg6r tiII minst 20 000 mark i
minaden. SAdant annat pensionsskydd
har i minga fall varit grundat pA stats-
tjdnst eller kommunal tjiinst. I de fall
di befrielse beviljats Ar ett minatligt
pensionsskydd om 2 000-3 000 mark
mycket allmdnt. Aven fcir scikande, som
hcjr under lagen om pension fdr ar-
betstagare, har det totala pensionsskyd-
det varit avsevdrt hcigt, men dA fri-
viltigt anordnat, oregistrerat tilltiggs-
pensionsskydd inte kunnat beaktas,
utan endast pensionsskyddets APL-
andel, har anstikningen i minga fall
ftirkastats. Anscikan har dven ofta ftir-
kastats pA den grund, att sdkanden inte
pi grund av annat 5n sitt i FtjPL eller
LFtiPL avsedda ftirviirvsarbete har riitt
till i lag eller i offentlig pensionsstadga
ftjreskrivet pensionsskydd. Ansdknin-
gens grund har hiirvid varit bl.a. Iiv-
rdnta enligt lagen om skada, Sdragen
i militiirtjiinst, familjepension eller fri-
villig ftirsiikring hos ftirsiikringsbolag.
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PENTTI KURUNMAKI

La ntlr nu ksf6nelagarnas
;rensionsanstalt

Grundandet

Lantbruksfciretagarnas pensionsanstalt,
LPA, etablerades frir verkstdltigheten
av lagen om pension frir lantbruksftjre-
tagare (LFtjPL). Lagen trddde i kraft
1. 1. 1970. Pensionsskyddscentralen till-
satte pensionsanstaltens delegation den
30 juti 1969, vilken dag kan anses vara
den, d& pensionsanstalten grundades.

Lantbruksfciretagarnas pensionssys-
tem avviker i den grad fr6n <ivriga
arbetspensionssystem och de praktiska
arrangemangen sA mycket frin fcirsdk-
ringsbolagens verksamhetsfdlt, att upp-
rdttande av en sdrskild organisation

fcir LFTiPL:s verkstdllighet ansAgs nOd-
vdndigt.

Den faktiska verksamheten begynte
6. 8. 1969, dA pensionsanstaltens sty-
relse utsig pensionsanstaltens verkstAt-
lande direktrir. Till denna post uts5gs
jordbrukaren Martti Rahnasto frAn
Ilmajoki. Verkstdllande direktcir Rah-
nasto hade tidigare varit verksam inom
lantbruksfciretagarnas organisation sA-
som lantbrukarbefolkningens represen-
tant i underhandlings- och berednings-
uppdrag, som anslcit sig till utveck-
Iingen av pensionsskydd fcir odlarna.
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Verkstiillande direkttir
Martti Rahnasto

Uppgift
LPA:s uppgift dr att dra fdrsorg om
LF<)PL:s verkstdllighet. Anstalten sva-
rar fdr, att de under lagen fallande
lantbruksfciretagarna blir frjrsdkrade
pA siitt lagen frireskriver under 5r 1970.
LPA drar iiven fcirsorg om, att de f<ire-
tagare, som senare kommer att lyda
under lagen blir ftirsdkrade, och om
beviljandet av Slders-, invalid- och fa-
miljepensioner enligt lagen. Av pen-
sionsanstalterna 5r det bara LPA, som
kan bevitja pensioner enligt LFtiPL.
Denna monopol undeldttar P& sdtt
och vis anstaltens verksamhet, men den
frirpliktar dven LPA till att fungera
effektivt och smidigt tiII ftjrmAn fijr
lantbruksf<iretagarna. Enligt anstaltens
reglemente ankommer pi den dven att
avgiva utl&tanden samt att hos Pen-
sionsskyddscentralen gtira framstiill-
ningar betriiffande lantbruksforetagar-
nas pensionsskydd.

Fiirvaltning
LPA iir en till hdlft en offentligtrdtts-
Iig anstalt, vars fdrvaltning niirmast
piminner om arbetspensionskassornas.

LPA verkar under social- och hiilsA-
v6rdsministeriets tillsyn och i intimt
samarbete med Pensionsskyddscentra-
Ien.

Pensionsanstaltens htigsta beslutan-
derdtt utcivas av en av Pensionsskydds-
centralen tillsatt delegation, till vilken
fcirutom ordfdrande och viceordfcirande
hcir 15 tivriga medlemmar. Av dem
skall tvi vara utsedda av finansminis-
teriet och en av social- och hdlsov6rds-
ministeriet. De tivriga 12 medlemmarna
fdretrdder de mest representativa av de

organisationer, som bevakar de ekono-
miska intressena f6r under LFtiPL Iy-
dande personer. Dessa organisationer
gtir sjiilva framstdllningar om, vilka
som skall bli deras representanter' Med
undantag fcir ordfciranden och viceord-
fciranden har varje ledamot en person-
lig suppleant. Delegationens ordf<irande
6r agronom Veikko Ihamuotila och
viceordfrirande verkstdllande direkttir
Markku Kaikkonen.

Pensionsanstaltens styrelseordfciran-
de och - viceordfdrande utses, liksom
delegationen, av Pensionsskyddscentra-
Ien. Dessutom utses tvi styrelsemed-
lemmar av finansministeriet och en av
social- och hdlsovArdsministeriet. De-
Iegationen utser sex av styrelsemed-
lemmarna av representanter fcir de or-
ganisationer, som bevakar de fdrsdkra-
des ekonomiska intressen. Fdr envar
medlem har, med undantag f<ir ord-
fdranden och viceordfiiranden, utsetts
en personlig suppleant. Styrelsens ord-
fcirande dr verksamhetsledare Heikki
Haavisto och viceordfdrande verk-
stdllande direkttir J. E. Niemi'

Delegationen och styrelsen utses fdr
tre 6r i sdnder. Delegationens och sty-
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Social- och hdlso-
vArdsministeriet

Finans-
ministeriet

StyrelsenPensionsskydds-
centralen

En schematisk framstiillning iiver LPA:s organisation.

Delegationen

LPA

Distriktsombud

Pensionsombud

relsens sammansdttning publicerades i
Arbetspension nr 3/1969.

Pensions-
ndmnden

v

Fiskaren

I distrikten dr totalt 24 sk. distrikts-
ombud verksamma.

Ettvart distrikt har vidare uppdelats
i pensionsombudsomr6den, som omfat-
tar en kommun eller nigra mindre.
Man har strdvat till omriden med minst
1000 brukningsheten. I maj 1970 var
pensionsombudens antal 268, av vilka
23 dr verksamma i svenskbygderna.
Nigra distriktsombud verkar dven som
pensionsombud pi sina hemorter.

Pensionsombuden hAller mottagnin-

FrirsSkrings-
domstolen

t

FHltarbetet

Fcir att istadkomma en effektiv rid-
givning och service fcir lantbruksfdre-
tagarna har LPA upprdttat en fiiltor-
ganisation, varvid landet uppdelats i
17 finsk- och 4 svensksprikiga distrikt.

MTK

SLC

Fisk-
producenterna

Sjrimans-
unionen

Odlaren
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gar i kommunerna en eller ett Par
ginger i minaden. De bist6r lantbruks-
f<iretagarna i samtliga pensionsfrigor
samt vid ifyllandet av pensionsansiik-
ningar, arbetsinkomstutredningar, dnd-
ringsanmdlningar osv. Information om
pensionsombuden, deras adresser och
mottagningstider har tillstiillts pressen
och rikligt dven sdnts till lantbruks-
fdretagarna sjdlva, och broschyrer har
distribuerats till sAdana stdllen, ddr
allmdnheten betjdnas.

Pensionsombuden sjdlva dr represen-
tanter fdr odlarbefolkningen och de har
utbildats uttryckligen fijr att sktjta
uppdrag i anslutning till LF6PL:s verk-
sttillighet samt ridgivning. SAviil dist-
rikts- som pensionsombuden skrjter
sina ombudsuppdrag sisom bisysslor.

LPA har organiserat lantbruksftire-
tagarnas fcjrsdkrande pi si sdtt, att av

pensionsanstalten befullmAktigade ar-
betsinkomstutredare besciker samtliga
brukningsenheter pA ijver tv6 hektar
och samtliga fiskarhush&Il f<ir att upp-
g<ira arbetsinkomstutredning. Denna dr
samtidigt en ansdkan om pensionsfdr-
sdkring. Denna vidlyftiga operation,
som strdcker sig till ndrmare 300 000

brukningsenheter, p6gir som bist, och
2 300 av pensionsanstalten utbildade
arbetsinkomstutredare dr sysselsatta
med dess genomfcirande.

LPA
Betrdff ande Lantbruksfciretagarnas
pensionsanstalts interna organisation
mi ndmnas, att pensionsanstalten upp-
delats pi fem avdelningar. Dessa dr
pensionsavdelningen, fdltavdelningen,
informations- och utbildningsavdel-
ningen, fcirsHkringsavdelningen och all-

LpA:s kontorsutrymmen bestir av stiirsta delen av sk, kontorslandskap. C. 80 arbets-
tagare fir plats i det nuvarande utrymmena.
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menna avdelningen. Avdelningarna
uppdelas vidare pi olika byrier, sek-
tioner och arbetsgrupper. Pensionsan-
staltens styrelse har tillsatt diverse
kommissioner att skdta uppdrag i an-
slutning till pensionsavgdrandena. Av
dessa mA ndmnas sektionen fcir avgri-
randen och arbetsinkomstsektionen,
vilka upp till en viss grdns har riitt till
sj:ilvstiindigt beslutfattande i s6dana
fall, di detta ej sker enligt normal-
rutiner, eller di drendena ej fcirs till
styrelsen.

Fcirutom ovanndmnda fcirsdkrings-
operation har pensionsanstalten under
Ar 1970 uppskattats fA motta c. 15 000
pensionsanscikningar. PA grund av sys-
temets inledande skede har det ftirsta
kvartalet icke medfcirt sA mAnga an-
sdkningar som deras jdmna uppdel-
ning pA de olika kvartalen skulle fcir-

utsdtta. Inflytandet av pensionsanscik-
ningar tilltar troligen strax efter som-
maroperationen, under vilken varje
brukningsenhet besciks ftir uppgiirande
av fcirsdkring och dA informationen om
anscikningsftjrfarandet effektivt sprids.
Det torde vara av intresse att konsta-
tera, att c. 40olo av de under det fcirsta
kvartalet inkomna anstikningarna be-
stod av invalidpensionsanstikningar.
Procenttalet iir sA hrigt delvis beroen-
de av, att flera sAdana lantbruksfcire-
tagare, vilkas arbetsofcirm6ga btirjat
fcire LF<iPL:s ikrafttrddande, dock hade
anstikt om invalidpension enligt LFriPL.
Enligt prognoser borde invalidpensio-
nerna utgtira i genomsnitt c. 22-25olo.
Med anledning av materialets knapp-
het ger anstaltens ftirsta verksamhets-
kvartal inte mdjlighet till andra sta-
tistiska dversikter.

12
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PIRKKO KILPINEN

NAgna sillnon olla F6PL'
Yerksaltrhetens utveckling

Anstikningar om f<irsdkring enligt lagen
om pension fdr f<iretagare hade vid
mitten av maj inkommit till ftirsiik-
ringsbolagen 80 012 stycken. Antalet dr
dubbelt sA stort som vid utg&ngen av
Ar 1969 dA det var 38 574. Aven anta-
let till pensionskassorna inkomna an-
scikningar har ftjrdubblats i 6r. Vid
irsskiftet fanns 729 och i maj 1595 an-
siikningar om f6rsdkring.

De till fcirsdkringsbolagen inkomna
ans<ikningarna 6kade kraftigast i ja-
nuari och februari, och diirefter har
takten ddmpats. Den 15 januari hade
47 857 anstikningar inkommit, vilket
innebdr en dkning frin irsskiftet med
24 olo', den 15 februari var antalet

64425, cikningen under en minad 300/0.

Motsvarande tillviixtprocenter ftir mars,
april och maj var 14, 7 resP. 5.

Vid Srets ingAng inledde tre nya pen-
sionskassor sin verksamhet: Pdlsdjurs-
uppfodarnas Pensionskassa, Bensiini-
kauppiaiden Eldkekassa och Yrittiijien
Eliikekassa Oma, av vilka den sistndmn-
da uteslutande bedriver verksamhet
enligt FciPL.

Fram till mitten av maj hade c. 400

f<iretagarpensioner beviljats. Av dessa

utgjordes 83 0/o av Slderspensioner, 8
0/o av invalidpensioner och 9 0/o av
familjepensioner. De beviljade pensio-
nernas storlek var i genomsnitt respek-
tive 300, 250 och 200 mark i mAnaden.
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FiinetagaFen och FaiPL

- Har ni redan upptagit fiirsikring
enligt FiiPL,

- hade ni nigra sv6righeter dirvid,
- fick Ni tillriickligt med upplys-
ningar,

- vad iir ur Er synpunkt mest be-
tydelsefulla i arbetspensionsskyddet,

- anser Ni, att Ert pensionsskydd
redan iir tillriickligt, eller borde dess
nivi hiijas, trots att detta skulle med-
ftira en fiirhtijning av premierna, och

- i hurudan riktning tinskar Ni, att
fiiretagarpensioneringen skulle utveck-
Ias?

Redaktionen stiillde dessa frAgor till
fyra fdretagare, av vilka en iir kdp-
man, en friscirska, en idkare av smi-
industri och en apotekare.

Kcipman Saima Jalakas Ager se-
dan 5r 1945 en kolonialvaruaffiir i Hel-

singfors. I affiiren arbetar dessutom
hennes make och ett bitrdde. vardera
i arbetsfrirhAllande.

Fru Jalakas ansig, att FriPl-fcirsiik-
ringspremierna 5r ftjr htiga. "T.o.m.
bankfrciken fcirundrar sig river belop-
pet, ndr jag betalar in pengarna. Det
gdr ocksi mAnga av mina bekanta, vil-
kas arbetspension bekostas av arbets-
givaren. Jag tinskar, att staten skulle
ersdtta itminstone en del av premien
eftersom arbetsgivarna betalar de an-
stdlldas premier. Fciretagarpensione-
ringen borde faktiskt utvecklas sA, att
staten skulle rdcka ut en hjdlpande
hand. Det vore cinskvdrt Atminstone frir
sm6fdretagarnas del. Jag iir emellertid
ncijd <iver, att de dldre kcipmdnnen kla-
rar sig med en relativt kort betalnings-
tid. Premierna kan ej mera hiijas, ty
de utgiir redan nu en ansenlig btirda."
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Saima Jalakas EIsa Kurppa

"Tillrdckligt med information har jag
nog fitt och forsdkringen blev tagen
redan pA fjolArets sida. Mest upplys-
ningar fick jag vid en av KdPmanna-
fcirbundet anordnad information, ddr
fr5gor i anslutning till fcirsdkringen
behandlades. Flera fcirsiikringsbolag har
sdnt rikligt med material angaende
FdPL, och tidningspressen har dven
publicerat en del om systemet. Jag fyll-
de i forsiikringsanstikningen tillsam-
mans med frirsdkringsbolagets repre-
sentant. Nigra svArigheter vid upp-
skattningen av arbetsinkomst hade jag
inte, och inte heller i andra fr6gor",
sade fru Jalakas.

Friscirmestaren EIsa KurPPa frSn
Kajana upptog dven hon fcirsdkring re-
dan i fjol. Fru Kurppa har varit verk-
sam som fiiretagare 16 &r, och hon har
6 anstdllda i sin affdr. Fru KurPPa
anser sig ha fAtt tillriickligt med upp-
lysningar om FtjPL vid informationer
och ur broschyrer och dagstidningar.

Esko Rapala Olavi Hell6n

"PensionsAldern ftir kvinnliga f<ire-
tagare borde sdnkas med minst fem 6r,
ty Atminstone i min bransch tir 60 6r
fyllda friscirskor inte mera populdra.
Yrket dr dessutom synnerligen anstrdn-
gande, och efter Artionden 'p& fiitter'
tycker jag man kunde f& komma litet
lindrigare undan pA sina gamla dar.
Jag har sjdlv arbetat som anstdlld i 15

6r och haft eget i 15, si jag kdnner
till hur anstrdngande och krdvande det
hdr arbetet iir bAde fysiskt och psy-
kiskt", framhdll fru Kurppa.

"Pensionens belopp iir tydligen ald-
rig tillriickligt stort. Nivin kunde gdr-
na hrijas men si, att inte premierna
stiger. Fcir ndrvarande har fdretagaren
sA mycket sociala avgifter att betala,
att en <ikning av dem inte 5r m<ijlig
med tanke pA fciretagets ldnsamhet, det
mA sedan vara fr&ga om ens egen pen-
sion."

"Invalidpensionen anser jag vara vik-
tigast, ty sjukdom dr det tr6kigaste en
fiiretagare kan rika ut ftjr."
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"I princip iir ftiretagarpensioneringen
bra, men f.n. torde den befinna sig un-
der utveckling. Ett fel i det nuvarande
systemet anser jag vara, att mannen
inte erhAller familjepension efter sin
hustru, fastiin hon dr ftiretagare och
inkomstfrjrvdrvare", sade direkttjr Esko
Rapala frin Viidksy. Han dr bolags-
man i <ippet bolag. Fabriken tillverkar
fiskedrag och sysselsdtter 160 personer.

"Familjepensionen dr i mitt tycke
den betydelsefullaste delen i pensions-
skyddet, ty mAnga affdrsmdn och f<ire-
tagare dtir ftjre 50-Arsildern, och di dr
det bra att ha ndgot slags skydd fcir
familjens utkomst."

TiII en b<irjan var direktrir Rapala
osaker om, huruvida han faller under
F<iPL eller APL. Han har emellertid
upptagit ftirstikring enligt FciPL. "Infor-
mationen angeende den nya pensions-
fcirsdkringensformen har varit god. Den
har sktjtts dels av den lokala f<iretagar-
organisationen, dels av fcirsiikringsbola-
gen. Jag har inhdmtat upplysningar i
nigon mAn ocks6 frAn massmedia, men

kunskapen har dock biist spritt ut sig
genom 'fr6n mun till mun'-metoden."

Aboapotekaren Olavi Hell6ns
FriPl-fcirsiikring anordnades genast ef-
ter lagens ikrafttrddande hos Farmacie-
k6rens i Finland Pensionskassa. "Man
hade inte sA mycket besvdr fcir att fA
ftiretagarfcirsdkring. Uppskattningen av
arbetsinkomst var ndrmast det, som jag
sjdlv m6ste gdra, men det var inte hel-
ler sv6rt."

"Det dr sv6rt att sdga, huruvida det
lagstadgade pensionsskyddet vore till-
riickligt om nAgot hdnde. Det skulle
knappast rhcka till, men tillsammans
med en livfrirsiikring kan det garantera
ett tillfredsstdllande skydd. Fcirsdk-
ringspremien anser jag vara h<ig. De
unga kommer att med tiden fi betala
in ansenliga belopp, de dldre kommer
lindrigare undan. Det iir ju kdnt, att
FtjPL-f<irsiikringspremien stiger ndsta
6r, vilket dnnu kan accepteras, men sti-
ger de mera dn s6, blir det nog litet
ftir betungande", konstaterade herr
Hell6n.
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PIRKKO RIMMES

l( ned itlllns5kni n gens
utveckling in t969

Pensionsskyddscentralens hela kredit-
fiirsdkringsbest8nd uppgick den 31. 12.

1969 till 925 milj. mark. Av detta be-
lopp var det bestind, som utgdrs av
lAn samt av ansvars- och fondunder-
skott, det sk. egentliga kreditf<irsdk-
ringsbestindet, 794 milj. mark. Under
ir 1969 cikade detta med 24 0/0. Av det
egentliga best6ndet utgtirs fortfarande
stdrsta i delen, 82 0lo, av den kredit-
f<irsdkrade AterlSningen. Denna vdxte
under iret med 25 olo. De motsiiker-
heter, Pensionsskyddscentralen erh5llit,
tdcker 45 olo av det egentliga bestAn-
det, och den premieunderkastade delen
var 31. 12. 1969 mk 440 milj. F<irutom

l&n och ansvarsunderskott omfattar
kreditfijrsdkringen dven pensionsstiftel-
sernas och pensionskassornas <ivriga
placeringar, vilkas totalbelopp vid ut-
g6ngen av ir 1969 var 131 milj. mark.
Dessa placeringar har emellertid an-
setts vara mycket sdkra, ty den Pre-
mieunderkastade delen dr endast 2 0/o

av hela beloppet.
Av tabellen nedan framgir, hur kre-

ditfcirsdkringsbestindet fiirdelade sig
31. 12. 1969 per kreditfcjrsiikringstyp
och per pensionsanstaltstyp.

Kreditf iirsiikringspremieinkomsten var
5,6 milj. mark 5r 1969, och dkningen
var silunda 23 olo. TilI iterftirsdkrar-

Fcirsdk- Pen-
rings- sionsstif-
bolag telser

1000 mk 1000 mk

Pen-
sions-
kassor

1000 mk

Arbets-
pensions- ,orr*kassor
1000 mk

BestAn-
dets tik-
ning un-
der Aret

olo

Del
av be-
stAndet

olo

Aterlining
Placeringsl6ning
Ansvarsunderskott

309 648
48 298

547

250 135
2 629

61 ?39

650 89?
79 221
63 554

82,0
10,0
8,0

24,2
28,7
14,4

91 114
18 780 I 514
I 268

Totalt 358 493 314 503 111 162 9 514 793 672 100,0 24,4

Andel av bestAndet 0/o 45,2 39,6 14,0 1,2 100,0

Bestindets tikning
under iret 26,3 21,4 26,9 25,1 24,4
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na erlades 9 0/o av premieinkomsten.
Den genomsnittliga premieprocenten
berdknad pi hela bestdndet var 0,61 0/o

och beriiknad pi best6ndet nedsatt med
motsiikerheter och realtdckning 1,25 0lo.

Under Sret intrdffade 18 skadefall,
dvs. fall av kreditfdrsiikringskunds
konkurs, i vilka Pensionsskyddscentra-
lens ansvar dr 9,2 milj. mark. Frjr
stcirsta delen av detta belopp finns
motsdkerhet, varfdr det slutliga ersdtt-
ningsbeloppet torde bli avsevdrt ldgre.
I ersiittningsreserven reserverades 1,0
milj. mark fdr dessa konkurser. Un-
der iret erlades i ersdttningar pA grund
av skador under tidigare ir 0,6 milj.
mark.

Kreditfcirsdkringsreserverna uppgick
31. 12. 1969 till totalt 26,1 milj. mark,
av vilket belopp premiereserven ut-
gjorde 3,0 milj. mark och ersdttnings-
reserven 23,1 milj. mark. Reserverna
dkade under 6ret med 32 0/0. Av de pla-
ceringar, som utgiir tiickning fcir re-
serverna hade stcirsta delen, 93 0/0, 15-
nats ut till arbetsgivare inom arbets-
pensionslagarnas krets.

Aterfrjrsdkringsavtalen med 18 in-
hemska frirsdkringsbolag fcirblev ofdr-
dndrade, och den stcirsta enskilda kre-
ditfcirsdkringsansvarigheten dr fortsdtt-
ningsvis 13 milj. mark. Antalet Ster-
ftirsdkrade kreditfcirsdkringsansvarig-
heter uppgick till 21.

Generaldirektiiren fiir Riksfiirsiikringsverket i Sverige Lars-Ake A s t r ti m bestikte Fin-
land i april pi, inbjudan av Pensionsskyddscentralen. Under besiiket bekantade han sig
metl pensionssystemen i virt Iand och giistade Pensionsskyddscentralen den 3 april till-
sammans med tiverdirektiir Leif Hultstriim och byrichef Emmerick Ahlstriim,
varvid han informeraile arbetspensionssystemets representanter om den aktuella ut-
vecklingen i Sverige. I bilden fr.v. iiverdirekttir Hultstrtim, verkstiillande direktiir
Kaikkonen, generaldirektiir Astrtim, avdelningschef Aarnio, byrichef Ahlstriim och
tlirektiir Sundberg.
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SEPPO PIETILAINEN

Orn halvening av huslrondes pension

Enligt 6 $ 2 mom. LF6PL 6ger lant-
bruksftjretagare rdtt att erhAlla 6lders-
pension oberoende av huruvida han
fortsdtter sin f<iretagarverksamhet eller
ej. Ett undantag frAn denna regel finns
dock. Utfrir Iantbrukstagare fortfaran-
de husbondearbete pA i lagen avsedd
brukningsenhet, utbetalas ndmligen till
honom endast hdlften av pensionen.
Detta "halveringsstadgande" har inta-
gits i lagen ddrfcir, att staten inte del-
tar i bekostandet av husbondes 6lders-
pension ifall han Snnu efter pensions-
Sldern fortsiitter sin odlingsverksam-
het. Detta framgAr av 13 $ 1 mom.
LFdPL. Med andra ord: odlarna svarar
sjiilv helt och hillet ftjr de halverade
Alderspensionernas kostnader.

FiirutsEttningarna fiir halvering

Enligt stadgandets ordalydelse f<irut-
siitter halvering:

1) att pensionstagaren ftire pensions-
Aldern utfcirt husbondearbete,

2) att han efter uppnidd Pensions-
Alder fortsdtter detta arbete och

3) att arbetet utfdrs p& en bruknings-
enhet, som omfattar minst 2 pensions-
hektar.

Av f<irstndmnda f<irutsdttning ftiljer,
att ifall lantbruksfciretagare under sin
aktiva tid inte alls utftirt husbonde-
Aligganden, halveras pensionen inte.
Som exempel mA niimnas det fallet, att
husbonde och husmoder b6da Slders-
pension och husbonden avlider. Aven
om husmodern di skulle mottaga hus-
bondeskapet pA gArden, sA fir hennes
pension inte halveras. Oklart 5r, hur
man skall frirfara i fall, diir lantbruks-
fdretagare tidigare arbetat som hus-
bonde, men upphtirt med husbonde-
arbetena redan fdre pensionsildern.
DA i halveringsstadgandet talas om att
f ortf arande utfcira husbondearbe-
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te, kunde man sdga, att fcjrutsdttningar
fijr halvering saknas. Om husbonden
sAledes fdre pensionsildern klart upp-
givit sin ftiretagarverksamhet t.ex. ge-
nom att 6vergi till annat yrke, borde
hans pension i enlighet hdrmed inte
halveras, dven om han under pensions-
tiden av nAgon orsak 6nyo skulle ut-
ftjra husbondearbeten. Stadgandets dn-
dam6l kunde nog fcirutsdtta halvering
av pensionen.

Halveringsstadgandet kan enligt det
ovansagda gdlla de personer, fcir vilka
fastst5llts husbondes arbetsinkomst. I
vissa fall har dven frir husmoder kun-
nat faststdllas arbetsinkomst utdver
hennes egen andel. Som ett exempel
mi ndmnas ett sidant fall, att hus-
bonden varit sjuk och husmodern jdm-
te sitt eget arbete utftirt iiven en del
av husbondens Aligganden. Skall s6-
dan husmoders pension halveras om
hon fortsiitter arbete i dess tidigare
omfattning? FaIIet skall uppenbarligen
avgijras beroende pA vilkenderas arbe-
ten, husmoderns eller husbondens, pen-
sionstagaren huvudsakligen utfcirt. Var
arbetet frdmst husbondearbete, dr hal-
vering mbjlig.

Den andra frirutsdttningen fcir halve-
ring dr att lantbruksftiretagaren fort-
sdtter med husbondearbetet medan han
fAr pension. Overliter pensionstagaren
sin ldgenhet t.ex. till sin son, skall hal-
vering inte verkstdllas. Hela pensionen
skall utbetalas dven di pensionstagare,
som civerlitit sin liigenhet, blir kvar
ddr och arbetar som familjemedlem
och saken fciriindras inte alls Sven om
han ddr skulle utftira samma iliggan-
den som medan han var husbonde. Hal-
vering skall inte heller utfciras i det

fallet, att odlingsverksamheten pA lii-
genheten helt och h6llet instiills.

Om ddremot pensionstagaren behAl-
ler ldgenheten i sin besittning och od-
lingsverksamheten fortsdtts, gdller det
att mycket noggrant prdva frigan om
halvering. Till utgSngspunkt skall up-
penbarligen tagas, att pensionstagaren
pA liigenheten utftir samma Sligganden
som fcirut. Men utreds det, att han upp-
hcirt med en vdsentlig del av de tidi-
gare husbondearbetena, kan rivervdgas
att l6ta pensionen fcirbli hel. Enligt
den stindpunkt, som omfattas av
Lantbruksftjretagarnas pensionsanstalt
(LPA) behciver pensionstagaren inte
upphrira med aIIa sina tidigare 6liggan-
den. Han kan dnnu delta i ledningen
av arbetet pA ldgenheten eller utfiira
en del ldttare sysslor av hobbynatur
utan att detta fciranleder halvering av
pensionen. Enligt LPA:s uppfattning dr
den omstdndigheten avgdrande, huru-
vida en viisentlig frirdndring av den
tidigare stdllningen intrdffat.

Pensionstagaren skall alltid utreda,
till vem han dverldmnat sina tidigare
iligganden, ifall han uppger, att han
upphcirt med husbondearbetet. Finns pA
ldgenheten t.ex. en son eller en annan
familjemedlem eller en annan husbon-
de, kan husbondens Aliggande civerldm-
nas till denna. Detsamma giiller man-
lig arbetstagare pi ldgenheten. Ddr-
emot har LPA ansett, att halvering dr
ndra, dven om pensionstagaren skulle
uppge, att han civerf<irt sitt arbete pA
husmodern eller en dotter. PA samma
siitt torde ett sidant fall bedtjmas, ddr
enligt uppgift tillfiillig frdmmande ar-
betskraft begynner utftjra arbetena el-
ler om t.ex. odlingssdttet eller produk-
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tionens inriktning tillika vdsentligt fdr-
Sndras, kan frigan komma i en annan
belysning. Har husbonden direkt tjver-
g6tt frAn invalidpension till Alderspen-
sion, dr det tdmligen klart att pensio-
nen fortsdtter som hel pension. Den
tredje fcirutsdttningen 5r, att husbonde-
arbetet utfrjrs pA en brukningsenhet om
minst tvi omvandlade hektar. Endast
i detta fall skall halvering verkstdllas'
Husbonden kan siledes beh5lla en del
av den lSgenhet han dgde och fortsdtta
att bebruka denna andel. Hdrvid har
han endast att se till, att hans ldgen-
het dr mindre dn 2 pensionshektar. Od-
lingssdttet intensitet har ddremot in-
gen betydelse. Men om den ldgenhet
pensionstagaren behAllit och stamld-
genhet dr i sambruk, dr det mcijligt att
han anses utftjra husbondearbete pA de
gemensamt brukade ldgenheterna.

Att ge allmiinna regler i frAgan om

halvering av Pension dr sv&rt och i
mAnga fall dven Sndam&lsltjst. FrAgan
mAste avgdras skilt fdr varje bruk-
ningsenhet med beaktande av dess spe-
ciella ftirhAllanden och av f<irefintliga
personer.

Akerrescrveringsliigenheter
Pi Akerpaketldgenheter skall tilldmpas
stadgandet i 6 S 4 mom. LF<iPL enligt
vilket lantbruksfdretagare, som ingAtt
Skerreserveringsavtal, anses utftjra hus-
bondearbete pA brukningsenheten un-
der avtalstiden. I dessa fall har LPA
absolut inte nigon -mtijlighet till priiv-
ning. Alderspension skall halveras dven
dA husbonden dr helt oftirmdgen till ar-
bete. T.ex. i ett sAdant f all, att hus-
bonden pA en 6kerpaketeringsldgenhet
fir invalidpension och uppnir pen-

sionsAldern, nedgAr sAlunda hans pen-
sion med hdlften rdknat frin b6rjan
av den minad dA han uPPnSr Pen-
sions&Idern.

Halveringsstadgandet gdller endast

AkerpaketeringslSgenhets husbonde'
Har pA en sAdan lSgenhet funnits dven

en husmoder, blir hennes pension inte
halverad.

Halverings begynnelse och upphiirande
I normalfall begynner halvering vid
den tidpunkt, frAn vilken Alderspension
beviljas. Mdjligt dr dock, att husbonde
ftirst civerg6tt till he1 pension, men att
pensionen skall bli halverad ldngre
fram. S& skall fcirfaras t'ex. d& en son,

till vilken iliggandena dverfdrts, Idm-
nar lSgenheten samt husbonden Anyo
pAtager sig sina tidigare Sligganden'
S&dant fatl skall av husbonden anmS-

las till LPA. Pension halveras likasA,

ifall liigenhetens ikrar paketeras me-
dan husbonden har ildersPension'
Halveringen begynner dA avtalet trdder
i kraft.

Har ildersPension begYnt som halv
pension, dndras den till he1 pension
if all husbonden senare upphtir med

husbondearbetena. Han ska1l anmdla
detta upphtirande till LPA och tillika
utreda, till vem han civerldmnat sina

Aligganden. Pensionen dndras till hel
pension frin btirjan av m&naden efter
anmSlningen. Retroaktiv dndring torde
inte vara mdjlig utom ifall det ut-
reds, att LPA:s tidigare beslut var tiIl
den grad felaktigt att sAdana i 21 a $

APL angivna ftirutsdttningar ftirelig-
g€r, att pensionsanstalten sjiilv kan
rdtta sitt beslut.

LPA har haft att Prciva ett fall, ddr
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en husbonde anmelt, att han vid en
viss framtida tidpunkt (t.ex. efter 3
mSnader) 6verl6ter sin ldgenhet eller
sina Sligganden till sin son. En sidan
anmalan har inte ansetts vara till-
rdcklig, utan pensionen har halverats
och saken ldmnats beroende ddrav, att
husbonden gdr en ny anmdlan de if-
rAgavarande anordning dr omedelbart
frirestiende.

Vid dndring av halv pension till hel
pension eller vice versa miste man all-
tid ty sig till prcivning. LpA m6ste
ddrfcir i s&dana drenden ge ett beslut,
till vilket skall fogas besvdrsundervis-
ning.

Vilket slags pension halveras
Halverigsstadgandet gdller endast
LFciPl-pension. Beviljas jdmte LFdpL-
pension dven APL-, KAPL- eller
FciPl-pension, hdnfrir sig halveringen
endast till pensionens LFcipl-del.
LFciPl-pensionen beaktas vid halvering
sidan den dr efter samordning. I den
LFTiPL-pension grundande Icinen kan
finnas med fcirutom husbondes arbets-
inkomst jdmviil fcir arbete som husmo-
der faststdlld arbetsinkomst. pensionen
kan vara grundad pi arbete bAde som
idkare av gerdsbruk och som fiskare.
Skall i si fall LFciPl-pensionen halve-
ras helt och hillet eller endast till den
del den grundar sig pA verksamhet som
husbonde? LPA har tolkat halverings-
stadgandet efter ordalydelsen och hal-
verat hela pensionen.

Uppskjutande av pension

Onskar husbonde inte uppge husbon-
deskapet genast di han fir pension,

kan han undgi halveringsstadgandets
verkan genom att tillsvidare uppskjuta
sin pensionsansrikan. Stjker han pension
ftirst di han upphtirt med sina hus-
bondearbeten, f6r han hel pension.
Dessutom ijkas pensionen med upp-
skovsfiirhcijning, som berdknas p6 hela
Slderspensionen.

Uvervakningen i friga om
halveringsstadgandet

Har husbonde beviljats hel ilderspen-
sion, skall LPA dvervaka huruvida han
utfcir husbondearbete och vid behov
halvera pensionen. Vid civervakningen
m<iter samma svirigheter som betrdf-
fande sjdlvsteindiga fciretagare med in-
validpension. LPA:s rivervakningsit-
gArder dr tillsvidare pA planerings-
stadiet. Som en mrijlighet har tjver-
vdgts, att pensionstagaren dA och d6
skulle tillsiindas en medelst dator ifylld
blankett, som inneh6ller en frirfrflgan
om stdllningen pfl brukningsenheten.
Aven beskattni.ngsuppgifterna kan ut-
nyttjas vid civervakningen.

I vissa fall ankommer det pA en an-
nan pensionsanstalt dn LPA att bevilja
en LF<iPl-pension, som kan bli halve-
rad. Detta dr m<ijligt ifall husbonden
di han uppn6r pensionsildern varit i
APL-arbetsf<irhillande eller bedrivit
FriPl-verksamhet. Den APL- eller
FciPl-anstalt, som beviljat pensionen,
skall iiven ombesdrja den rivervakning
halveringsstadgandet frirutsdtter. Anser
sig anstalten inte kunna ombescirja
<ivervakningen, finns den utvdgen, att
i grund av 12 $ 3 mom. ApF avtala, att
utbetalningen och dvervakningen hiin-
skjuts till LPA.
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Halveringsstadgandets framtid
Vid trdffandet av avgdranden i LPA
har framgAtt, att halveringsstadgandet
ftjrsdtter de smi liigenheterna i sdmre

Idge dn de stora. PA en sttirre bruk-
ningsenhet finns i allmiinhet familje-
medlemmar eller andra personer, till
vilka husbonden kan dverldmna sina

Aligganden och ddrigenom undgis ha1-

vering. Pa mindre ldgenheter finns
inga s6dana personer och har husbon-

den inte arvinge, som vore beredd att
mottaga ldgenheten, blir husbondens
pension, som i och ftir sig Ar liten'
halverad. Dessutom dr det sv6rt att
fe till stind en effektiv dvervakning'

Pi grund hdrav vore det skdl att
civervdga, huruvida hela stadgandet
borde upphdvas eller ersdttas med ett
mera dndamilsenligt system' Om dess

upphdvande har bl.a' en motion inlSm-
nats till riksdagen.
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SIRKKA SILvENNoINEIt[

Va! av det garnla pensionssyslernet
inorn I(TAPLS:s krels

Avhandling vid Tampereen Yliopisto fcir socialfiirsdkringsexamen; i fcirkortning.

Sedan lagen om pension frir kommunala
tjdnsteinnehavare och arbetstagare trdtt
i kraft den 1 juli 1964, gavs mrijlighet
fcir de tjdnsteinnehavare och arbetsta-
gare, som redan uppnAtt rritt till pen-
sion enligt den gamla, siledes kommu-
nens egen pensionsstadga, att vdlja, om
de tinskade sin pension i enlighet med
den gamla eller i enlighet med den
nya pensionstadgan. Anmdlan om valet
skulle griras fcir utgAngen av Ar 1g66.

I min underscikning har avsikten va_
rit att utreda de motiv, vid vilka strjrs-
ta vikten fdsts vid detta val. Likasi
avsAgs att fA klarhet ddri, huruvida de
som gjort sitt val hade haft en till_
rricklig kdnnedom om systemen, p& vil-
ken deras val grundade sig. I under-
scikningen fdstes iiven uppmdrksamhet
vid, om det mdjligen fcirekom mdtbara
skillnader i motiven ftir valet och i
kunskapsmdngden mellan olika 6lders-
klasser liksom dven mellan olika yr-
kesgrupper och medlemssamfund. Li-
kasi syftades till att utreda, hur stor
tillfredsstdllelsen med det sluiliga valet
var vid tiden fcir undersiikningen.

Insamling av material
Understjkningsmaterialet insamlades
genom postfcirfrigning. Basgruppen ut-
gjordes av de omkring 1.350 tjdnstein-
nehavare och arbetstagare, som hade
valt pension enligt det gamla pensions-
systemet. Fr6geformuldr siindes till 263
personer, som fcirdelade sig mellan
kommunala pensionsanstaltens med-
lemssamfund enligt friljande:

Helsingfors 118 pers.
Tammerfors 12
Abo 24 ,,
Ovriga stdder 79
Kcipingar 7 ,,
Landskommuner 2 ,,
Kommunfcirbund 2l ,,

44,9 o/o

4,6 olo

9,1 o/o

30,0 0/o

2,6 olo

o,g o/o

g,o o/o

167 personer itersdnde fr6geformu-
liiret, dvs. 63,5 0/o av alla dem som fAtt
formuliiret.

DA ndstan tre 5r fcirflutit sedan valet
gjordes, dr det pi denna grund skdl
att med en viss reservation beakta re-
sultaten. Det har ju varit svArt att
komma ihig situationen sidan den
tedde sig dA valet gjordes. Information,
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som erhellits senare, har kunnat in-
blandas i svaren om den ridande si-
tuationen Ar 1966' Med beaktande av

det ringa antal Atersiinda formuldr kan
man inte av undersdkningsresultaten
dra nAgra speciellt sdkra slutsatser,
men en allmdn uppfattning om de fak-
torer, som inverkade pi valet torde un-
dersdkningen ge.

Understikningens resultat

1. Inf ormationen
Informationsverksamheten verkar att
ha varit rdtt effektiv, ty ungefdr hdlfen
eller 43 0/o av alla svaranden uppger
sig ha fitt tillriickligt med upplysning
om alternativen ftir pensionssystemen,
och endast 17 0/o av de svarade sdger
sig ha fitt alldeles ftjr litet upplys-
ning. Vid en granskning av Yrkes-
gruppsfordelningen konstaterades, att
personer i ledande stiillning syntes ha
fAtt de bdsta upplysningarna. De dver-
lSgset mest effektiva informationsmed-
len var kommunala pensionsanstaltens
broschyr samt arbetskamraterna. Ntijda
med den information man fAtt var man
i samma utstrdckning i samtliga med-
lemssamfund. Av kommunernas cent-
ralorganisationer erhijlls information
lika mycket som av kommunerna.

2. Ftrrdelarna i det gamla
pensionssYstemet

D5 alla de personer, som undersdk-
ningen omfattade, hade valt pension i
enlighet med det gamla pensionssyste-
met, iinskades utreda, vilka fcirdelar
viiljarna hade ansett vara de viktigaste.
Trygghetssynpunkter och ekonomiska

synpunkter syntes ha inverkat mest pA

valet.

Det gamla pensionssystemet kdnner
inte till begreppet "viss tids invalid-
pension", utan om pension belviljas, sA

beviljas den som fortg6ende pension.
Detta ansAgs s&som viktigt av ungefiir
hdlften av svarandena. Varken mellan
olika yrkesgrupper eller mellan olika
medlemssamfund kunde nigra skill-
nader mdrkas, men vad ildersgruppsin-
delningen betrdffar verkade det, som
om ju yngre en person dr, desto stcirre
avseende fdster han vid att pensionen
dr best6ende. Aven den sk. "avskeds-
tryggheten", som det gamla sYstemet
ger och enligt vilken pension genast
erh6lles, om anstiilld utan egen fdrskyl-
lan avskedas, ansAgs speciellt i de yngre
ildersgrupperna utgdra en fcirdel i det
gamla systemet. Det fcirtroende, som
man kdnde gentemot det gamla syste-
met, kommer dock tydligast fram ddri,
de 10? svaranden dvs. ungefdt 64 0lo av
dem, uppger, att pA deras va1 inver-
kade i hrig grad den omstdndigheten,
att det gamla systemet kdndes tryggare.
I nAgon m8n har denna kdnsla inver-
kat pi 34 svarandens beslut och endast
10 svaranden har ldmnat denna punkt
helt och hAllet obesvarad. OcksA hdr
fcjrefaller det, som om man i de yngre
Aldersgrupperna skulle ha fdst stcirre
vikt vid tryggheten dn i de iildre fr1-

dersgrupperna. Tydliga skillnader mel-
lan olika yrkesgrupper och mellan o1i-
ka medlemssamfund kunde inte konsta-
teras.

Bland de ekonomiska sYnPukterna
ans6gs sAsom den viktigaste ftirdelen
vara det sdtt, pi vilket pensionerna
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fdrhtijles i det gamla systemet (pen-
sionerna f<irh<ijs samtidigt med de ak-
tivas liiner). Over hdften uppger, att
detta i htig grad inverkat pA deras
beslut. Sisom en ndstan lika viktig
fcirdel har man ansett den omstdndig-
heten vara, att ingen samordning fdre-
tas i det gamla systemet. Varken i 61-

ders-, yrkes- eller i medlemssam-
fundsgrupperna kunde i detta fall
konstateras n&gra ndmnvdrda skillna-
der.

Viktigaste av de andra f<irdelarna vi-
sade sig vara den ldngre pensionseldern
i den gamla pensionsstadgan i ftirhAt-
lande till det nya systemet. AlIt som
allt 63 svaranden uppgav, att detta
ftjranlett dem att vdlja pension enligt
det gamla systemet och nesta lika m6n-
ga eller 50 uppgav, att de ansig detta
vara det viktigaste motivet fcir sitt val.
Man tinskar s&ledes i tidigaste mcijliga
skede erh&lla pension.

3. Ft rdelarna i det nya
systemet

I frigeformuldret uppriiknades mAnga
fcirdelar inom det nya pensionssyste-
met. Avsikten med detta var att fA
fram, hur stor kdnnedomen om det
nya systemet var och vilka de bdsta
fcirdelarna ansigs vara. Ndstan hiilften
av alla dem som Stersdnde formuldret
hade dock ldmnat denna punkt obesva-
rad. Detta beror troligtvis p5, att man
fdst sA stor vikt vid f<irdelarna i det
gamla systemet, att man valt det utan
att bry sig om att ndrmare utforska de
eventuellt goda sidorna i det nya sys-
temet.

Vid trygghetssynpukter och ekono-
miska synpunkter hade man ocksi hdr

fiist stort avseende. Den korta ka-
renstiden (4 m6n.) och kontinuitetsprin-
cipen (pensionsfijrm&nen g5r inte fdr-
lorad, fastdn det kommunala tjdnste-
ftjrh6llandet upphdr innan pensions-
6ldern) hade mest lockat till att vtilja
det nya systemet. SAsom den viktigaste
frirdelen i det nya systemet ansAgs det
vara, att dvertidsersdttning och andra
tilliigg beaktas vid utrdkning av den
lcin, som utgcir grund fcir pensionen.
Att kommande tjiinstetid beaktas sisom
pensionstid syntes inte ha varit siirskilt
Iockande och inte heller rehabiliterings-
mtijligheten. P& detta torde Sldersfdr-
delningen bland de personer underscik-
ningen omfattade ha inverkat.

Ntijda - Missntijda

AIlt som aIlt 120 eller ungefiir 72 0lo av
dem som svarat uppgav sig vara ntijda
med sitt val och endast 41 eller ungefdr
21 o/o ingrade sig. De som var ndjda
med det val de gjort syntes vara flere
dn de, som uppgav sig ha fett till-
riicklig information om pensionssyste-
men. Hdrav kan man sluta sig till, att
man i efterhand inte mera tdnkt pA sitt
val, utan att man iir ncijd med att valet
gjorts. Detta iir naturligt ftir deras del,
fcir vilka pensioneringen inte dnnu bli-
vit aktuell.

St6rsta orsaken till, att man ingrat
sig valet, synes vara den omstiindig-
heten, att man fdrst efterAt fett infor-
mation om det nya systemet. Och stcirs-
ta delen av dem, som Sngrar sitt val,
finns i de Sldre ildersgrupperna, vi1-
ket ocks6 visar, att dA pensioneringen
ndrmar sig, si vaknar intresset ftir pen-
sionsskyddet.
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Ny mtijlighet att viilja

Redan pA grund av det ringa antal som
Sngrat sitt val kunde man antaga att
sttirsta delen alltjiimt skulle vdlja pen-
sion enligt det gamla systemet, dven
om de fick m<ijlighet att pA nytt vtilja.
SA gick det ocks6, ty ungefdr 76 0lo av
de svarande uppgav, att de st6r fast i
sitt beslut och endast 14 o/o av dem
hade upptiickt, att de gjort ett f<ir dem
sjdlva ofcirm6nligt val.

SAsom av ftiljande tabell framgAr
stiger antalet med sitt beslut ntijda ju
yngre Sldersklasserna dr. I de allra
yngsta Sldersgrupperna ir 1930-1939
fcidda, dr man ndstan till 100 0/o alltjdmt
fijr det gamla systemet. Detta verkar
ftirvAnande, ner man beaktar de ftir-
delar det nya systemet erbjuder spe-
ciellt de unga. Hdr btir man dock
beakta, att frir deras del har pensione-
ringen inte Annu blivit aktuell, varfrir
de inte heller har klargjort fcir sig fcir-
delarna.

Den procentuella andelen av dem,
som alltjdmt viiljer pension enligt det
gamla pensionssystemet inom olika &l-
dersgrupper

Aldersgrupp

1891-1899
1900-1909
1910-1919
1920-1929
1930-1939

Av fiiljande tabell framg6r, i vilka
yrkesgrupper det gamla systemet fort-
farande anses vara det bdttre.

Den procentuella andelen av dem,

som alltjdmt viiljer pension enligt det
gamla pensionssystemet inom olika yr-
kesgrupper.

Yrkesgrupp o/o-tal

I ledande sttillning
ByrApersonal
Yrkesutbildade
Icke yrkesutbildade

Antalet med sitt val tillfredsstdllda
varierar mycket inom medlemssam-
funden, sAsom av friljande tabell fram-
gir.

Den procentuella andelen av dem,
som alltjdmt vtiljer pension enligt det
gamla pensionssystemet inom olika
medlemssamfund.

Medlemssamfund o/o-tal

70
61

79
74

80
50
69

72
00
50
80

1

Helsingfors
Tammerfors
Abo
Ovriga stdder
Kcipingar
Landskommuner
Kommunfrirbund

o/o-tal Oversiktavundersiikningsresultaten

Vid granskning av understikningens re-
sultat fcjrefaller det, som om det ftir-
troende man kdnt fcir det gamla syste-
met skulle har varit en av de fdrndmsta
orsakerna till att valet gjordes till fcir-
mAn frir det gamla systemet. Det nya
kdnde man inte till, da man inte ennu
hade hunnit fAr nigra praktiska erfa-
renheter av det. De, som ndrmade sig
pensionsAldern i det gamla systemet eI-
ler vilka redan uppnitt fulla pensions-

60
63
7B

73
93
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5r, var inte sdrskilt intresserade av det
nya systemet, de visste ju att de i var-
je fall skulle f5 pension enligt det
gamla. Hdrav kommer det sig sdkert
delvis, att man var rdtt ndjd med in-
formationen, man frigade inte heller
si mycket efter sAdan. Stcirsta delen av
svarandena hade inte kiint sig tilltalade
av det nya systemet, eller sA hade frA-
gan ldmnats helt och hAllet obesvarad.
Man dr ncijd med sitt val si ldnge pen-
sioneringen inte iir aktuell. Men dA

bdrjar man f<irst verkligen jdmfcira
f6rdelarna.

Betydelsen av rltten att sjiilv fi viilia

Avsikten med att ge statens och kom-
munernas tjdnsteinnehavare och ar-
betstagare m<ijlighet att sjdlva gdra sitt
val dr den, att redan uppn6dd fcirm6n
inte fAr fcirminskas. Person, som redan
uppnAtt riitt till pensionsskydd, btir ha
mdjlighet att bevara denna ftirmin, ifall
den dr fcirm6nligare ftjr honom. Sv6-
righeten ligger ddri, om dessa personer,
fcir vilka pensioneringen blir aktuell
frirst efter flera 5r, verkligen kan veta,
vad som for dem skulle vara den biis-
ta kisningen. Att veta detta, dr ocksA
ndstan en om<ijlighet, da fdrhallandena
liksom dven pensionslagen under 6rens
lopp hinner dndras. Valet grundar sig
da n6dvunget pA rdtt obestdmda
omstdndigheter. SAsom i det fciregAende
framgick, var stdrsta orsaken till att
valet frill pA det gamla systemet den,
att man hade f<irtroende fcir det. Om
det nya systemet brydde man sig inte
ens att skaffa sig n5gra upplysningar
ftjrrdn pensioneringen blev aktuell. DA
man ytterligare beaktar dels, att de

yngre ildersklasserna fdste stcirre av-
seende vid trygghetskdnslan dn de dldre
Aldersklasserna, och dels det, att dA
pensionsildern rycker ndrmare, si v6-
xer intresset fcir det nya systemet, di
uppkommer frigan, om man genom
denna mojlighet ftjr de berdrda per-
sonerna att sjdlva vdlja uppnitt den
ursprungliga avsikten. Detta gdller all-
deles speciellt de yngre Aldersklasserna.
Man har kdnt till den ftjrmAn, som re-
dan uppnitts, men man har inte vetat,
hur denna ftjrm8n dndras, blir den
bdttre eller blir den sdmre, beroende
pi vilket pensionssystem man vdljer.
Genom att l6ta den anstiillda sjdlv
besluta enligt vilket system han onskar
fA sin pension, flyttar man ocksi 6ver
ansvaret pi honom. A andra sidan synes
det, som om detta varit syftet, ty av de
utfrflgade personerna ansAg st6rsta de-
len, att rdtten att sjdlv fi vdlja varit
nridvdndig. Endast 11 0/o av dem upp-
gav stdda ett sidant system, som au-
tomatiskt skulle omfatta allesamman.
Den bdsta lcisningen fcir en enskild per-
son vore vdl, att dA pensioneringen blir
aktuell, skulle pensionen utrdknas bAde
enligt det gamla och enligt det nya sys-
temet, och sedan skulle den stiirre pen-
sionen beviljas.

Av praktiska skdl dr en sfldan l<is-
ning dock inte genombcirbar annat dn
mrijligen under en kort riverg&ngstid
efter det det nya systemet triitt i kraft.
Det frirefaller, som om valet bdr gtiras
och risken mAste tagas. Genom en ef-
fektiv informationsverksamhet kan
dock risken f6s att nedg8, en ny lag
dndras ju i allmiinhet inte till det sdmre
och i den gamla ftiretas knappast n6g-
ra dndringar alls.
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LAURI KOIVUSALO

Fnin liins5kni n gsdorrr stolen

Utslag Nr 3320/67/956 (PSC:s register-
kod nr. 3.04.05): Arbetspensionskassan
hade beviljat i Ule5borgs stad hemma-
hrirande milaren A. L., i KAPL-Pen-
sion pA viss tid 128,26 mk/min. Fdr
tiden 1. 2. 1966-28. 2. 1967. Social-
ndmnden i UleAborgs stad hade i en till
arbetspensionskassan den 20. 9. 1969

inkommen ansdkan hemstdllt, att A. L:s
pension skulle utbetalas till niimnden.
Arbetspensionskassan hade i beslut av
den 25. 10. 1966 bestdmt, att pensionen
skall utbetalas till sagda socialndmd ftjr
att anvdndas tiIl A. L:s framtida fiir-
scirjning.

A. L. stikte dndring hos Pensions-
ndmnden, som iindrade arbetspensions-
kassans beslut setillvida, att endast de
fcir tiden efter den 30. 9. 1966 utg$en-
de pensionsraterna skulle erlSggas tilI
socialndmnden, endr pensionskassan
inte hade riitt att bestdmma, att A. L.
ftjr redan ftjrfluten tid beviljad pension
skulle utbetalas till socialndmnden. I
utslaget sades dven, att socialndmnden
inte hade rdtt att anvdnda den pension,
som skulle utbetalas till niimnden, till
ersiittande av A. L. eller hans anhtiriga
mtijligen beviljad socialhjiilp. Vid sA-

dant f<irhAllande bestdmde pensions-
ndmnden, att pensionen ftir tiden 1. 2.

1966-30. 9. 1966 skulle erldggas till
A. L. sjdlv.

Socialndmnden siikte dndring i utsla-
get. I sammanhanget ftirebragtes dven
utredning om att A. L. avlidit den 29'

8. 1967.
Fcirsdkringsdomstolen fann sk51 icke

f6religga till iindring av det 6verkla-
gade utslaget.

Pensionsndmndens och fiirsiikrings-
domstolens ovan refererade stindpunkt
torde ndrmast grunda sig p5 HD:s stiill-
ningstagande i samband med lagen om
olycksfallsf<irsdkring. I denna lag finns
ett stadgande om erldggande av pension
till socialndmnd av samma innehAll
som det i APL. HD har ndmligen i
ett utslag (25. 3. 1960 Hiipakka) ansett,
att det inte kan bestdmmas, att er-
sdttning, som beviljats fdr forfluten tid,
siledes f<ir tid innan socialndmndens
ans<ikan, ska11 erldggas till socialndmn-
den.

Utslag nr 372716711318 (PSC:s register-
kod nr 3.21.10): Pensionsanstalten hade
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medelst beslut av den 26. 8. 1966 med
sttid av APL och KAPL beviljat i Hel-
singfors stad bosatta, den 1. 8. 1940
frjdda arbetaren J. M. invalidpension frir
tiden 1. 10. 1965-31. 12. 1966. Pensio-
nens belopp var 1. 10.-31. 12. 1g6b
109,11 mk/min. och under 61 1966
119,18 mk/min. J. M. hade varit i
KAPl-arbete under Ar 1963. Dessutom
hade han varit i Pargas Kalkbergs Ab:s
tjdnst 16. 8. 1963-30. 9. 1964 och arbe-
tat vid Kotileipomo Markkanen ja Siik
bendmnda bagerifciretag 26. 4. 1965-1?.
9. 1965. Vid faststeillandet av pensio-
nens belopp hade beaktats frirtjdnster-
na i KAPl-arbetena, ovannemnda ar-
betsfcirhAllanden dvensom framtida
tjdnstgciringstid rdknad frin det sista
arbetsfcirhAllandets upphcirande till
pensionsildern. Ddrefter hade pensions-
anstalten medelst beslut av den 19. 1.
196? beviljat J. M. fortsatt pension
rdknat frin den 1. 1. 1967. I sitt beslut
konstaterar pensionsanstalten, att den
sjukdom, som er den huvudsakliga or-
saken till J. M:s arbetsofcjrm6ga, be-
gynt fcirst efter det hans arbetsfrjrh&l-
Lande till fciretaget Markkanen ja Siik
upphrirt. Vid sidant ftirhillande skulle
pensionens belopp p& grund av ovan
angivna fcirvdrvsinkomster och arbets-
ftirhAllanden utan beaktande av fram-
tida tjAnstg<iringstid faststdllas fill 9,42
mk i mAnaden.

Pensionsndmnden, ddr J. M. s6kte
dndring i sistneimnda beslut, undanroj-
de pensionsanstaltens beslut av den 19.
1. 1967 och fcirordnade, att till J. M.
skulle i pension, berdknad enligt de ti-
digare grunderna, utbetalas 127,57 mkl
m6n. rdknat fr&n den 1. 1. 1967. Som
skdl anfcir pensionsndmnden, att pen-

sionsanstaltens belopp och vid sidant
fcirhAllande inte utan hinder av sitt
tidigare beslut kan dndra pensionsbe-
loppet J. M. till nackdel. Ny behandling
iir mrijlig endast ifall frAga dr om i 21 a
$ APL nemnt beviljande av fcirvdgrad
fcirm6n eller utcikande av redan be-
viljad fcirmAn.

Pensionsanstalten scikte dndring.
Frirsdkringsdomstolen fann pensions-

anstaltens beslut av den 26. 8. 1966 icke
utgdra s6dant myndighets avgijrande,
som skulle vinna laga kraft betrdffande
J. M:s fortsatta pension. Vid sSdant
frjrhAllande hade pensionsndmnden icke
pi anfrirda skdl bort undanrdja pen-
sionsanstaltens beslut av den 19. 1. 196?.
Med hdnsyn hdrtill upphdvde frirsdk-
ringsdomstolen pensionsndmndens be-
slut och ldt drendet fcirbli vid pensions-
anstaltens beslut 19. 1. 196?.

Frirsdkringsdomstolens st&ndpunkt
synes tyda p5, att varje enskilt pen-
sionsbeslut skall betraktas som en sjdlv-
stdndig helhet och att ett tidigare be-
slut s6lunda inte skall tdggas till grund
fcir nytt beslut i drende rcirande sam-
ma person. Faktiskt 5r ju det ofta s6,
men nAgon processuell bundenhet frjre-
ligger inte hdr enligt fcirsdkringsdom-
stolens stAndpunkt. I den fcjrvaltnings-
rdttsliga lagskrivningen, som hdr ndr-
mast dr ifrAga, har man utgett fren
att tilldmpningen av processuella nor-
mer inte sker sA strikt som vid de atl-
mdnna domstolarna. Att ge ett nytt
beslut utgrir, ehuru fr6ga dr om fort-
sdttande av fdr viss tid beviljad pen-
sion, en ny sakenhet och avgciranden i
tidigare beslut strdcker inte sin verkan
diirtill.
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FnAgor och svaF

"Arbetspension" har iippnat en spalt
for frAgor och svar. En ftjrsta ftjrfrA-
gan har inkommit. Den Aterges nedan
jiimte redaktionens svar.

Fiirfrigan angiende pensionens tillviixt
Ar 1923 ftidda muraren NN hade vid
en trafikolycka Sdragit sig en skada
och ddrfiir varit borta fr8n sitt arbete
i 26 m8nader och fick trafikfdrsdk-
ringsersdttning fdr denna tid.

Skadan konstaterades ha blivit helt
botad, men NN fick i sista skedet en
grav blodpropp, som sannolikt medfdr
varaktig arbetsoformiga.

Uppkom f6r NN arbetsPension under
den tid han fick fdrsdkringsersdttning
och inte var i arbete? DA hans sista
arbetsftjrhSllande upphdrde 25 mAnader
innan blodproppen uppkom, sA fr6gas,
huru och Pi vilka inkomstgrunder
beaktas "kommande ir" vid berdknin-
gen av arbetsPensionen?

Ar enligt Er &sikt pensionsskyddet
sakenligt anordnat med hdnsyn till s6-

dana fall som fallet NN? Ifall brist-
fdlligheter konstaterats ftireligger pla-
ner att avhjdlPa dem? Hurudana? HT

Svar:
Enligt 6 $ 3 mom. APL rdknas sisom
till pension berdttigande tid i allmdnhet
eiven tiden mellan invaliditetens bcirjan
och pensionsildern ifall invaliditeten
begynt innan ett &r fcjrflutit frAn ar-
betsftirhAllandets upphtirande. Enligt
KAPL iter f<irutsdtter beaktande av
s.k. framtida lon, att arbetstagaren un-
der ett och ett halft Ars tid innan han
insjuknade fdrtjiinat i 7 S 1 mom.
KAPL angivet grdnsbelopp (Ar 1970 i
allmdnhet 1 5?6 mark, fcir lantbruks-
friretagare 394 mark).

Den i fdrfrAgningen ndmnda NN har
uppenbarligen utan avbrott varit ar-
betsofrirmcigen sedan trafikolyckan.
Sjukdomen, lytet eller skadan, som dr
den huvudsakliga orsaken till hans in-
validitet har fiirdndrats under invalidi-
teten. Detta inverkar dock inte pi NN:s
rdtt att vid berdknandet av pension fA
till godo s.k. framtida tjdnstgciringstid
eller kommande ltin.

Invalidpension kan beviljas retroak-
tivt ldngst ftjr en tid av ett &r innan
pension sokes. Sriker NN pension efter
att ha varit arbetsofcirm<igen i 26 mi-
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nader, beviljas pensionen fr6n den tid-
punkt, dA NN:s arbetsofcirm6ga fortgitt
<iver 14 mflnader.

Samordning av pensionerna medfdr
uppenbarligen, att pension inte utbeta-
las f6r den tid, fcjr vilken NN fick er-
sdttning enligt trafikfcirsdkringslagen.
Det oaktat har tidpunkten d& pensio-
nen begvnte, vilken skall konstateras i
pensionsbeslutet, betydelse fcir NN. Vid
berdkning av framtida Slderspension
eller av invalidpension i grund av ny
arbetsofrirmAga beaktas ndmligen som
till pension berdttigande tid dven tid,

frir vilken pensionstagare f5tt enligt 6 g
3 mom. APL eller 7 g 1 mom. KAPL
bestdmd invalidpension. Sisom s6dant
"erhillande av pension" beaktas dven
sAdan tid fcir vilken pension beviljats
dven om pensionen pi grund av sam-
ordningen inte skulle utbetalas.

DA si dr, bcir vederbrirande, dven
dA arbetspension till fciljd av samord-
ning inte utg6r, scika pension, emedan
det kan inverka pA beloppet av hans
Alderspension och i vissa fall dven pi
familjepensions belopp.

32



Pensionslnyggheten i olika lSnden 1969
FrAn bdrjan av sin verksamhet har
Pensionsskyddscentralen ansett det som
en av sina uppgifter att bl.a. samla in
och till de finldndska beslutsfattande-
nas fdrfogande ldmna upplysningar om
utvecklingen av pensionssystemen i
andra ldnder. I den serie, som publi-
ceras i detta syfte, har nu den fjdrde
delen "Eliiketurva eri maissa vuonna
1969" kommit ut. Boken dr redigerad
av Margaretha Aarnio och Jouko
Janhunen, och den best5r av kort-
fattade men det oaktat rdtt detaljerade
redogrirelser fcir de allmdnna pensions-
systemen i 20 ldnder. Dessutom ges en
kort dversikt om, hurudana l<isningar
man pi olika hAll kommit till i vissa
centrala frAgor i pensionstryggheten.
Sidana frAgor dr bl.a. pensionstrygg-

Ftjrutsdttning fcir att tillhiira f<iretagar-
pensionslagarnas krets iir att veder-
brirandes arbetsinkomst uppgflr till ett
visst minimibelopp. Enligt LFtiPL ford-
ras dessutom, att g6rdsbruk bedrivs pi
brukningsenhet med minst tvi hektar
jordbruksjord. Uppfyller bruknings-
enheten eller fdretagarens arbetsin-
komst inte dessa fcirutsdttningar, kan
fdretagaren frivilligt ansluta sig till
pensionsskyddet. S&dan frivillig frirsiik-
ring kan dock inte beviljas retroaktivt.

hetens omfattning, frirutsdttningarna
fijr erh6llande av olika pensionsfcirm5-
ner, grunderna frir uppkomsten av rdtt
till pension, pensionstrygghetens fi-
nansiering och systemens organisation.

I den nu utkomna boken behandlas
ndrmast de pensionssystem, till vilka
huvuddelen av l<intagarna i vederbti-
rande land hdr. Friretagarpensionssys-
temen har tilldelats mindre utrymme
endr den fdregAende delen behandlade
fciretagarnas pensioner ("Yrittiijien eld-
keturva eri maissa"), och dessa uPP-
gifter stdmmer i allmdnhet fortfaran-
de. Denna del, som utkom 5r 1967,

samt den nya kan bestdllas frAn Pen-
sionsskyddscentralen, Kalevagatan 6,

Helsingfors 10.

Ftir fiiretagare, som h<ir till de dldsta
Sldersklasserna, beror storleken av med
grundpensionsskyddet 6verensstdmman-
de pension pi ett avgdrande sdtt ddrav,
att som till pension berdttigande tid
helt och hAllet medrdknas tiden mel-
lan arbetspensionslagarna ikrafttriidan-
de och pensionsildern. Diirfijr borde
dven frivillig fcirsdkring fis att giilla
frin den 1. januari 1970.

Siirskiit lantbruksftiretagarna har
inte haft tillrticklig kdnnedom om mdj-

Andning ay lOnelagarpensiorlslaganna
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ligheten att frivilligt ansluta sig till
pensionsskyddet. Fciljaktligen har en
sAdan dndring i fciretagarpensionslagar-
na ansetts ntidig, att frivillig grundfcir-
sdkring kunde beviljas retroaktivt frin

Bet5nkande orrrsocialskydd

F6netagarnas delegalion
Pensionsskyddscentralen har den 6 maj
besluti.t komplettera fciretagarnas dele-
gation genom att utse vicehdradshciv-
ding Juhani Sandelin frAn Metall-

den 1 januari innevarande 5r ifall fcjr-
sdkring scikes i Ar. En regeringspropo-
sition med detta syfte har <iverldmnats
till riksdagen den 22 maj 1970.

industriidkarnas Fiirbund till personlig
suppleant frir delegationsmedlemmen,
verkstiillande direktdren Erkki He ik-
konen.

knigsinvalideFnas
Pensionssystemkommitt6ns fjiirde del-
betdnkande iiverldmnades den 22. 5.
1970 till socialministerin. Betdnkandet
behandlar socialskydd frir krigsinvali-
derna och ddrav pikallad lagstiftning.
Kommitt6n anser, att fcir att bevara
c'rsdttningsnivAn borde detta social-

Nya cinkul5n
Cirkul.dr nr 8/70 bercjrde de uppgifter,
som behcivs ftir utredande av pensions-
anstalternas rimsesidiga ansvar, samt
vissa statistiska uppgifter. Cirkul6ret
distribuerades till de pensionsanstalter,
som bedriver verksamhet enligt lagar-
na om pension fcir arbetstagare.

Cirkuldr nr 9/70 innehcill grunderna
fcir fcjrskott pi ansvarsftirdelning fdr Ar
1969 samt ett beslut angiende faststdl-
lande av i APL 12 a $ 1 momentet av-
sedd fcjrsdkringspremie och av betal-
ningstidpunkten. Cirkuldret distribue-
rades till arbetspensionsanstalterna.

skydd stdllas i relation till kine- och
frirtjiinstnivins utveckling genom att
binda justeringsftirfarandet frir ersdtt-
ningsbeloppen vid det i lagen om pen-
sion fcir arbetstagare avsedda ltjne-
indexet.

Cirkuldr nr 10/70 bercirde Sndringen
av den nordiska konventionen angeen-
de social trygghet. Distributionen sked-
de till de pensionsanstalter, som be-
driver verksamhet enligt lagarna om
pension ftir arbetstagare.

Cirkuliir nr 11/?0 berdrde grunder
frjr den fcirskottspremie, som frin 1. 1.

1970 skall erldggas ftjr ersdttande av
Pensionsskyddscentralens kostnader.
Det distribuerades till de pensions-
anstalter, som bedriver verksamhet en-
ligt lagarna om pension fcir arbetsta-
gare och f<ir fciretagare.
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Uppgillen om Pensionslagarna
Enligt prelimindra meddelanden till Pensionsskyddsc-entralea uppgick de av API:-
ocfr "faei--pensionsanstalterna beviljade, den 31. 3. 1970 giillande pensionerna tirll
aef antat o.h a. belopp i medeltal, som nedanst6ende tabell utvisar. Antalet s&-
dana enLigt F<iPL octr LFtiPL beviljade Alders- och invalidpensioner, som-inte in-
gAr i meJelbeloppen nedan var 127 och deras medelbelopp -156 mk/mAn, och
i.rt"t"t familjepinsioner var 12 och medelbeloppet 175 mk/m&n' Dessa familje-
pensioner e.irOlts av 12 dnkor och 23 barn'
Alderspensioner

Pension i medelt. mk/mAn.

Totalt Mdn

192

Invalidpensioner
Pensionstagare Pension i medelt. mk/min.

Alders- och invalidpensioner

Dessutom erhtills APl-tillaggspension av ?98 av de ovannemnda ilderspensionstaBarna med ett me-
delbelopp av 461 mk/men.,-octr av 4?5 av invalidpensionstagarna med ett medelbelopp av 336 mk/
mAn.

FamiI jepensioner
Pens. i
medelt.
mk/mAn

Pensionstagare
Pensionsanstalt

Alla lter
Ovannamnda medelbelopp omfattar inte familjepensj.oner enligt APl-ti1leggsfdrmenerna. Dessa
pensioners antat var eSO-meaelbetopp 393 mk/me'n.-Familjepension enligt tilleggsftirmAnerna erhAlls
av 435 ankor och 418 barn.

Pensionsanstalt

Pensionsf tirsiikringsbolag
Pensionskassor .........
Pensionssti ftelser

Pensionstagare

Mdn Kvinn. TotaIt
t2 123

1 081
4 765

11 283
1 725
2 986

23 406
2 806
7 751

285
331

145
146
150

2t8
217
257

17 969
t2 04t

15 994
I t25

33 963
r3 166

298
107

146
74

227
104

APL-pensionsanstalter
KAPL-pensionsanstalter
Alla arb.pensionsanstalter 30 010 I 17 119 4t 129 222 t42

Pensionsanstalt
Mdn TotaitI{vinn. Miin I{vinn. Totait

131
151
162

t92
217
241

298
90,

I 555

2 923
Pensionskassor ..
Pensionsstiftelser

13 206
18 884

o 599
889
8661

19 154
1 617
4 789

12354
1 696

25 560
20 580

264
t2t

13?
84

203
118

Alla arb.pensionsanstalter 32 090 14 050 46 140 180 131 165

Pensionsanstalt
Pensionstagare Pension i medelt. mk/min.

MAn Kvinn. Totalt Miin Kvinn. TotaIt
Pensionsf tirsEkringsbolag
Pensionskassor .........
Pensionsstiftelser

21 678
1 809
7 688

20 882
2 6L4
4852

42 560
4 423

t2 540

27L
Jlo
3t2

139
148
155

206
2L7
25r

31 175
30 925

28 348
2 B2l

59 523
33 746

284
116

t42
80

2r7
113

62 100 31 169 93 269 200 137 179

APL-pensionsanstalter
KAPL-pensionsanstalter
Alla arb.pensionsanstalter

Antal
pens. Ankor Barn Totalt

Pensionsf rirsiikringsbolag
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

5

1

483
455
898

201
tro
2t3

5 150
392

1 823

3 714
364
986

I 864
756

2 809

APL-pensionsanstalter
KAPL-pensionsanstalter

7 836
4 404

206
95

7 365
4 t74

5 064
4 473

72 429
8 64?

11 539 I 537 21 07612240 166
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R6surn6 en Inanc;ais

Unification
(Page 3)

Il y a quelques mois on apporta d Ia con-
vention nordique de la s6curit6 sociale unemodification qui permit d,y inclure desstipulations sp6ciales concernant les pen-
sions proportionnelles aux revenus. Con-
form6ment d ces nouvelles stipulations, tout
ressortissant d'un pays nordique a g6n6-
ralement les m6mes droits d Ia pension
proportionnelle que les ressortissants dupays nordique dans lequel il se trouve.L'accord contient aussi des clauses pour
6viter la double assurance et pour accorderentre elles les pensions consenties par
chacun des pays. La mise en applicationde cette modification revient en quelque
sorte d officialiser le rattachement desr6gimes des pensions du travail A cet
ensemble plus important qu,est la s6curit6sociale nordique. C'est une 6volution qui
n'est en aucune fagon surprenante. La col-laboration nordique et la zone communedu march6 du travail dans les pays nordi-ques pr6supposent aussi que l,on coopdre
dans le secteur des r6gimes de pensions.

Pour ce qui concerne le r6gime finlan-
dais des pensions du travail, la modification
apport6e i la convention nordique de las6curit6 sociale fut le premier ph6nomdne
d'unification enregist16 A l,6chelIe inter-nationale. En effet, A l,6chelle nationale,
c'est une 6volution que l,on observe depuis

longtemps avec nos r6gimes de pensions.
Pour citer un bon exemple: la coop6rationque l'on a cr66e, et que l,on continue d
d6velopper, entre les r6gimes des pensionsdu travail du secteur priv6 d,une part etles r6gimes nationaux et communauxcorrespondants d,autre part. C,est une
chose tout A fait naturelle dans une soci6t6
oir la mobilit6 da la main-d,oeuvre est d6jdtrds grande et croit sans cesse. ll fautaussi s'attendre d une 6volution continue dl'6chelle internationale. Les r69imes d,as_
surances sociales des pays du March6 com_mun sont li6s par des clauses sp6cialesqui, un jour, pourraient bien se faire sentirjusqu'aux pays nordiques. De m6me, auConseil de l'Europe, on pr6pare un pro_gramme de coop6ration touchant les as_surances sociales. La Finlande se trouveen dehors de ces associations europ6ennes,mais il serait 6tonnant si l,6volution quis'y passe n'avait aucun effet sur no[.us6curit6 sociale.Il est ind6niable que l,unification pr6_sente un certain avantage. On peut faireb6n6ficier les assur6s d\rn service soupleet ad6quate et leur 6pargner des peries
i-nutiles. On peut en m6me temps 6viier ladouble assurance et att6nuer, au moins, lescons6quences singulidres des changementsde r6gimes qui se font sentir dans la for-mation d'une pension Mais I'unification aaussr des c6t6s n6gatifs. La coop6rationconduit facilement d une technique plus
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complexe. Ainsi, 1es regimes de pensions
deviennent d6pendants les uns des autres,
du moins dans une certaine mesure. Le
facteur dynamique propre d 1a s6curit6
sociale s'affaiblit parce qu'iI faut tenir
compte des rapports avec les autres parties
d mesure que les r6gimes se d6veloppent.
Une coop6ration d6velopp6e A I'extr6me
pourrait pr6supposer une uniformisation
pouss6e des r6gimes. C'est alors que dispa-
raitraient les possibilit6s de chaque r6gime
d'adopter ses int6r6ts aux besoins de ses
propres assurtis. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle on a reproch6 aux repr€sen-
tants de la s6curit6 sociale de pratiquer un
nationalisme de mauvais aloi lors des con-
f6rences internationales pour I'unification.

On a r6rrssi A conserver dans Ia conven-
tion nordique de 1a s6curit6 sociale une
attitude raisonnable. On a pu y garantif
les principaux avantages de l'unification
sans occasionner un surcroit important de
la charge administrative et sans trop g6ner
Ies possibilit6s de chaque pays signataire
de d6velopper ses r6gimes selon ses besoins
propres.

D6gagement de I'obligation de s'assurer

(Article, pages 8-12)
On examine dans cet article le possibilit6
de d6gager les travailleurs ind6pendants et
les exploitants agricoles de l'obligation de
contracter une assurance comme le veut
la loi sur les pensions. Le Centre national
de pensions des travailleurs peut autoriser
certains travailleurs de ces cat6gories A ne
pas contracter d'assurance si leur protection
sociale et cel]e de leurs familles est suf-
fisamment garantie d'une autre fagon.

L'institut des pensions des exploitants
agricoles

(Article, pages 8-12)
Le d6but de 1970 vit I'entr6e en vigueur
de la loi sur les pensions des exploitants
agricoles qui int6resse environ un demi
million de personnes. On pr6sente das ce
num6ro l'acticit6 et l'organisation de I'ins-
titut des pensions des exploitants agricoles
fond6 Ie 30. 7. 1969, les stades de sa
cr6ation, sa mission, son administration,
son service conseil En ce moment m6me,
2.300 employ6s de l'Institut mettent au
clair les revenus de prds de 300.000 ex-
ploitations. Environ 15.000 demandes de
pensions arriveront probablement d l'Ins-
titut cette ann6e.

Les pensions des travailleurs ind6pendants
en chiffres
(Article, page 13)

Au 15 mai, 80.012 travailleurs ind6pendants
avaient d6pos6 une demande d'assurance
auprds des compagnies d'assurances. Ce
nombre est ie double de ce qu'il 6tait au
d6but de l'ann6e. Les demandes depos6es
aux caisses de pensions ont crtr sur Ie
m6me rythme. La p6riode d'accroissement
Ie plus rapide fut enregistr6e en janvier
et f6vrier avec un taux de croissance de
20-30 p. 100 par mois. Plus tard ce taux
retomba A l0 p. 100. Au d6but de 1'ann6e,
trois nouvelles caisses de pensions furent
mises en service. Au 15 mai, on avait
accord6 environ 400 pensions de travailleurs
ind6pendants dont 83 p. 100 de pensions de
letraite.

L'assurance-cr6dit en 1969

(Article, pages 17-18)

A ta fin de 1969 I'ensemble du portefeuille
d'assurance-cr6dit du Centre national de
pension des travailleurs s'6levait i 925 mil-
lions de marks. Le portefeuille net 6tait
de ?94 millions, soit un accroissement de
24 p. 100 en un an. La majeure partie -82 p. 100 - du portefeuille net se compo-
sait de cotisations revers6es sous forme de
pr6ts; 1es contregaranties dont disposait le
Centre repr6sentaient 45 p. 100 du porte-
feuille net. Outre les pr6ts et les d6ficits
de risque, les autres placements des fon-
dations et des caisses de pensions, au total
131 millions de marks, relevaient de l'as-
surance-cr6dit. Les revenus des primes
d'assurance-cr6dit atteignaient 5,6 millions
d la fin de 1969, soit un accroissement de
23 p. 100. Les r6serves de l'assurance-cr6dit
6taient de 26,1 millions au total, ce qui re-
pr6sente une augmentation de 32 p. 100
pour L969. Les employeurs relevant de la
l6gislation sur les pensions du travail
avaient emprunt6 93 p. 100 des placements
qui servent de couverture.

Lorsque Ia retraite des agriculteurs est
r6duite ile moiti6
(Articie, pages 19-23)

Conform6ment aux termes de la loi sur les
pensions des exploitants agricoles, tout
agriculteur peut faire valoir son droit it
la pension de vieillesse lorsqu'il arrive ir
I'Age de la retraite, soit 65 ans. Il peut
toucher cette pension m6me s'il poursuit
son activit6 au-deld de cette limite. Toute-
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fois, s'il continue i travailler aprds son
passage d la retraite, une clause sp6ciale
exige qu'on ne lui verse que la moiti6 de
sa pension. En revanche, sa femme tou-
chera toujours l'int6gralit6 de sa pension
bien qu'elle continue i travailler pendant
sa retraite.

La r6duction de moiti6 de la pension de
retraite d'un exploitant agricole est surtoutun acte de politique agricole. On a voulupar lir faire en sorte que l'exploitant agri-
cole qui a atteint Ia limite d'Age abandonne
son activit6 pour la laisser d des mainsplus jeunes. Dans cet article, qui a 6t6
r6dig6 par M. S. Pietiliiinen, directeur juri-
dique de I'Institut des pensions des exploi-
tants agricoles, on examine les questions
juridiques soulev6es par cette r6duction dela pension. On y constate aussi que cette
stipulation peut mettre les petits agricul-
teurs dans une situation plus d6favorable
vis-d-vis des exploitants plus importants.
C'est dir au fait qu'il n'y a g6n6ralement
pas d'enfants ni d'autres membres de Ia
famille qui travaillent dans une petite ex-ploitation et auxquels I'exploitant pourrait
c6der son activit6. Bien qu,il n'y ait pas
de successeur, on est quand m6me amen6
ir r6duire la pension de moiti6.

La possiblilit6 de choisir dans Ie r6gime
communal de pensions
(Article, pages 24-28)
En 1964 on r6forma la loi de pensions desfonctionnaires et des travailleurs com-
munaux de fagon i Ia faire correspondred la nouvelle l6gistation sur les pensionsdu travail. Les salari6s communaux qui
6taient alors en Age d'obtenir une retraite
conforme aux anciennes prescriptions sevirent offrir la possibilit6 de choisir entreles deux formes de pensions. Le choixdevait 6tre fait avant la fin de 1966.
L'auteur, qui 6tudie les assurances sociales
d l'universite de Tampere, fit une enquOte
sur les principales raisons qui d6termind-
rent ce choix. En m6me temps, on essayade voir si les int6ress6s avaient dispos6
d'informations suffisantes sur chancune des

solutions et dans quelle mesure les classes
d'Ages et autres facteurs influencdrent le
choix. On tint aussi compte selon les
possibilit6s de la satisfaction que la solution
adopt6e procura.

L'auteur dit que l'information fut efficace
car 43 0/o des personnes interrog6es d6clard-
rent qu'elles avaient 6t6 suffisamment in-
form6es et l? 0lo seulement se plaignirent
de l'avoir 6t6 trop peu. Tous ceux qu'onavait interrog6s avaient choisi I'ancien
r6gime avant tout pour des raisons de
s6curit6 et financidres mais aussi d cause
du niveau peu 6lev6 de l'Age de la retraite.
Environ 72 0/o d'entre eux 6taient satisfaits
de leur choix et 24 0lo le regrettaient. En
g6n6ral ce regret 6tait dO au fait qu'ils
n'avaient approfondi les avantages offerts
par le nouveau r6gime qu'aprds avoir fait
leur choix. Il n'y eut que 11 0/o des personnes
interrog6es qui d6clardrent 6tre pour un
r6gime qui serait applique automatiquementir tous sans qu'il soit n6cessaire d'avoir
recours A un quelconque droit de s6lection.

La protection sociale dans le monde en 1969
(Article, page 33)

Dds le d6but de son activit6, le Centre
national de pensions des travailleurs a
consid6r6 qu'il lui appartenait de rassemb-ler et de mettre d ia disposition des res-
ponsables finlandais des informations sur
le d6veloppement des r6gimes 6trangers de
pensions. Le quatridme volume de la s6rie
publi6e d cette fin vient de paraitre. La
"Protection sociale dans le monde en 1969"
est un compte rendu assez court mais
relativement d6taill6 sur les r6gimes g6n6-
raux de pensions dans 20 pays.

Le tableau de la page 35

contient des donn6es sur les b6n6ficiaires
de la pension de retraite pour le premier
trimestre de l'ann6e 1970. Outre les donn6es
num6riques sur les retrait6s on y trouve
aussi les valeurs en marks des pensions
moyennes.

ARBETSPENSION kan prenumereras bl.a. frin Pensionsskyddscentralen, adress Kaleva-gatan 6, Helsingfors 10. En Arg6ng (4-6 nummer) kostar 3 mark.
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