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Intresset ftir pension redan frire
pensionsildern blir allt st<irre.
Fcir minga framstir pensionsti
den som ett hiigrande Shangri-
la, en sista chans att njuta av
livet innan ildern tar ut sin riitt.
Men i verkligheten iir kunska-
perna om det egna pensions-
skyddet mycket knappa.
Pensionsinformation har bedri-
vits aktivt i Finland. Informerar
gtir bl a Pensionsskyddscentra-
len, Arbetspensionsanstalter-
nas fcirbund och Pensionsinfor-
mationsbyrin, samtidigt som
pensionsanstalterna har egen
organiserad informationsverk-
samhet. Information om ar-
betspensionen kan man ocksi
fi pi Folkpensionsanstaltens
kontor och pi banker, av perso-
nalen inom social- och hiilso-
virdssektorn; Pensionsskydds-
centralen ordnar utbildning 5t
alla som informerar om arbets-
pensionerna.

Om budskapet inte nir fram, iir
den biista medicinen knappast
att grunda nya informationsor-
ganisationer utan nigonting
helt annat.

Fdr nigra flr sedan undersdkte
Pensionsskyddscentralen - re-
sultatet redovisas i Simo Forss
och Pirkko Jiiiiskeliiinens rap-
port - hur effektiv informatio-
nen i arbetspensionsbroschy-
rerna var. Man konstaterade di
att arbetspensionsinformatio-
nen inte skulle ni ut battre om
kvantiteten tikade, utan'tyngd-
punkten borde fiirskjutas frin
avsiindarcentrerad till motta-
garcentrerad information".
Med andra ord personlig infor-
mation, personlig ridgivning

och andra former av kommuni-
kation, diir mottagaren kan dis-
kutera direkt med avsandaren.

Enligt PSC:s undersdkning iir
viilutbildade ftirsiikrade i aktiv
6lder den biista mottagargrup-
pen niir det giiller tryckta bro-
schyrer med arbetspensionsin-
formation. Diiremot iir de stora
grupperna som snart skall pen-
sioneras ett problem fOr infor-
matcirerna. Yu.j" .frirsiikrad
som ndrmar sig pensions6ldern
borde beredas m<ijlighet att dis-
kutera sin pension med en ex-
pert.

Rekommendationerna i Simo
Forss och Pirkko Jiiiiskeliiinens
undersdkning iir fortfarande
aktuella, det iir ofta besviirligt
fdr den fiirsiikrade att pi egen
hand utreda sitt pensionsskydd
utan sakkunnig hjAlp. Virt pen-
sionssystem iir en ging f<ir alla
en labyrint och det iir svirt att
hitta fram till ritt pension utan
guide.

Diirftir ftirefaller det sj6lvklart
att man ocksi i fortsiittningen
behciver kanaler och evene-
mang diir miinniskor kan disku-
tera och fi ridgivning om sitt
eget pensionsskydd - och alter-
nativa pensionsformer - och
samtidigt fi en uppfattning om
hur stor deras pension i verklig-
heten kommer att vara. Natur-
liga kontakt- och informations-
stiillen har varit Pensionsskydd-
scentralens, pensionsanstalter-
nas och Folkpensionsanstaltens
kundtjiinst och servicedagarna
som ordnast av olika organisa-
tioner. Kanske kan till exempel
pensionsanstalterna i framtiden

satsa pi samarbete niir de infor-
merar om arbetspensioner
framtiden pi lokal nivi? Fr6-
gan fir sitt svar med tiden.
Det grundliiggande problemet
iir att pensionsinformationen
trots energiska f6rsOk inte rik-
tigt nett fram till den vanliga
medborgaren. Diirf6r skulle det
vara fdrnuftigt om de olika in-
stanser som bedriver pensions-
information trots inbdrdes kon-
kurrens kunde rika samarbetet.
Det iir skiil att till exempel
samarbetet mellan Pensions-
skyddscentralen, Arbetspen-
sionsanstalternas f6rbund och
Pensionsinformationsbyrin
omhuldas och effektiveras.
Niir man informerar om pen-
sioner iir det bra att ha ett lengt
perspektiv framit och se vad
den nya teknologin kan erbju-
da. Redan nu iir det i teorin
mtijligt fdr den fdrsiikrade att
kommunicera med sin pen-
sionsexpert via persondator. I
de mest hdgflygande framtids-
visionerna iir det mtijligt ftir
medborgarna att fi uppgifter
om sin kommande pension pi
samma satt som man i dag fir
sitt saldo fr6n bankautomaten.
Fastiin datorer och teknik al-
drig helt ersatter miinniskan,
skall de ocksi beaktas di vi
formar framtidens pensionsin-
formation.

Kari Arola
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MIKKO PELUNEN,' pol.kmd, rrat.kand"
hojektc@vid

kruionss kyddscmtr alens
statistikavfulning

Kvinnoftiretagere stjilper
gamla grlinsstolpar pi
samma sfltt som sina med-
systril inom den offentli-
ga ftirvaltningen genom
att bli allt synligare inom
traditionellt mansdomine-
rade branscher. Kvinno-
ftiretagare iir ett fenomen
som iakttagits i alla delar
aY vlrlden under det
gingna irtiondet, konsta-
terades pfl Ftiretagarnas
15:e viirldskongress som
htills i Helsingfors i augus-
ti 1988.

Pi ftiretagsamhetens kontinent
elleri Nordamerika 6ren knapp
tredjedel av egenfdretagarna
kvinnor. I Canada iir tv6 tredje-
delar av nyft retagarna kvinnor
och i USA - diir antalet kvinnor
som startar eget ftirdubblats
under en tioirsperiod - iir rent-
av var fiiirde nyfdretagare en
kvinna. Vid irtusendets slut
kommer uppskattningsvis vart-
annat f6retag pi nordameri-
kanska kontinenten ett agas av
en kvinnq fOrutspidde Lois
Ann Stevenson, bitrtidande
professor vid universitetet i No-
va Scotia, Canada.

Enligt professor Monserrat Ole
Valls (ESADE, Spanien) iir an-
delen kvinnofdretagare niistan
lika stor i Europa, men varierar
starkt fr6n land till land. Det
beror frimst p6 kulturella skill-
nader mellan liinderna. Om sta-
tistiken t ex anger att var femte
nyetablerade egenfdretagare i
EG-liinderna iir kvinna, [r mot-
svarande andel i Spanien l0
proc€nt, i Viisttyskland och
Frankrike 25 och i Holland 36
procent.

I de nordiska liinderna har
kvinnorna redan liinge varit en
betydande fdretagargrupp. I
Finland iir var tredje cgcnfOre-
tagare - och har varit redan i ett
par flrtionden - kvinna. Tvi av
fem nyftiretagare (ca 37 pro-
cent) iir kvinnor, ocks6 denna
andel har varit ganska konstant
under en lflngre tid. Den stora
och ofdriindrade andelen kvin-
npfOretagare iir ett tecken pA att
kvinnor och min jiimbordigt
bidrog till det stora uppsvinget
under 80-talet d& antalet egen-
ftiretagare niira nog ftirdubb-
lades. Orsaken till att antalet
kvinnofdretagare inte motsva-
rar den andel de utgrir av ny-
fdretagarna, ar att det ockse
finns mlnga kvinnor bland de
fdretagare som upphdrt med
sin verksamhet. Kvinnorna iir
ocksA i genomsnitt friretagare
under en kortare tid tin miin-
nen, det visar itminstone de
uppgifter som finns om ftireta-
gare som upphtirt med sin ftire-
tagarverksamhet.

Varftir
blir kvinnorna
egenftiretagare?
Ftir minga kvinnor iir nyckel-
orden jiimstiilldhet och livets
eliinde - pull och push - i all-
miinhet bidadera. Orsakerna
till att n&gon startar eget er i
allmiinhet gemensamma fdr
miin och kvinnor, men orsaker-
na har kanske olika tyngd. Pus-
hen iir framfdrallt levnadsfOr-
hillanden, tradition och mtijlig-
heten till sjiilvstiindig verksam-
het.

Fdretagandet kan vara ett steg
pA viigen mot ett sjilvstiindiga-
re liv. I liinder dir kvinnorna
lever under en dominerande
manskultur, kan fdretagandet
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vara den enda vegen till nlgon vara den enda miinskliga nytta land konstaterade att de nya
form av frig<irelse, till en egen som krigen fOrt med sig. verksamhetsid6erna niir de 2ir

fl #}H*--H'HTIf :'ltl; jg::*^rp:s?:l::,I11,xr:8fr #:Irffi Hll*,*ll,lx
arbetsforh6llandei oen Krarr som leoer rn pa lore- ^..t kvinnohotell i London,iaxi,
otrevlig chef ha ,"-#tu.fl SHTgg:9r* Pn 1o'6t"g*- fl
varr0rlnderr.,,tu ,ig'i#",ili; *:::.llfl*-*-;"*,:*gii: ltli:l'l*:?t"f .?:Liffi!'LT
tr"j'fir*il?f Ifi t::ffi#.,'JHdpiiieir::+:i,rui!;1,.*t';glgJfl :*HJltffi ;r;

ir#:p,'*tr*:j}$## Htfitft*!#Hil,'iffi1 ffi:fffi[Hl,]ii'ffi
betsorganisationen ILo' :ir-,nHi'"ffi;L.'bl?iol'1"a'.? *unr" kyinnor hfller sig tiu

ocksi llittare fOr kvinnor att traditionen och startar fdretagKriser hitta en egen verksamhetsid6 inom typiska kvinnoomriden;
ftider ftiretagsamhet o.c.l att ulnyttja sin f6rm&ga att affiirer, restauranger och hotell,
Enligt g.rr.rJdir.ktti, tr*- till6gna sig nytt. st6dfirmor och fdretag inom
crraid trai det visat tig utt "g*- 

kontorsbranschen och h6lso-
itir.iugurai iun nr"ir"rr.r?*- Ftiretaeande vflrden'
hetsbetingelser i-ytterlighetssi er flexi]bltet Efter att ha fattat beslutet att

li!?,H*'3f,ff':$fi"ffill:##- fl,:g,:lro&s. ka* 8c de" flatra 
eget stir kvinnordretaga-

lig verksamhet -*i*ir* [Tr:r],1.1, i #ueistive? ,o- ltn inf<ir helt nva och oviintade

miinniskansrtirmagaocrr-l;-*T:":":*,**H"lTii;:Xllm$1,[Ut#fl,;,1"#,I
nyttjandet av mat-eriella till- ::i]:f.:T::11i1:Y:-::111- ockss hennes fiuiugu kottega
glt',ulun3#,ltti",ffl,Fii*:t"t,:-":?Ttr"$rl$itftrff hHH?:trnT*":"*
i&1, anspassar sig efter forhil- I3TY,"^':1J:::::TLti*:?: kvinnoforetagrna kommer au
randenai omgivringen och re- illri*rft':fl?t'if,"1,6*T:: i:lr,*Jir"ff*,,frll:,,.Tfuver pi deras villkor' sigt, att upskatta ocksa de sm6 i-'
Eggnfdretagande kan vara ditaljerna, att snabbt bedrima Kraltrg vaflo av loretaganoe'
kvinnans ltisning nir hon vill liigetochattstlndigtomorgani-
trygga sin egen och familjens sera verksamheten. Detta iir
f<irstirjning. I instabila eller out- kunskap som iir direkt tilltimp-
vecklade ftirhillanden kan bax i smaftiretagarens vardag.
egenf6retagande - officiell eller o._-,...-_^ _
oTta helt iilofliciell - vara den Pl*Kturomvanorngen I sam-
."ou .tijrietriii" utt furr" rfi lLl:1,:^:d^g4tts' arbete, lev-
och skaffa brod et fam^iii;:rffi nadsalder, fritid och viirdering-
exemper sndliisa d;- ;;il; TjI"1P: Ittt^lva verksamhets-

'i*rihr"t pali,*#i #;E; :H19'ljtr",11"*9:: Ill-
oordning i samhiillsstruktu;en .u3t'^ lloT- ::' :::ii]:,::I-
och binier miinnen till ftlrin- to,m ocn.. lnom servlceDran-
tano.,-i"t. piooui.tiu ;i;#- Tl1tL1,-"0*rhuvudtaget - har
het. Kvinnorna f6r Jffi;a; gy,nnat kvinnliga'verksamhets-
uppgifter som mdnnen liimnar. [::L::lj"rnnorna nar ocKsa

Alt iran diirigenom blivit med- Iunnlt oem'
veten om kvinnors intellektuel- Valerie Hammond frin Ashrid-
la och fysiska fdrmiga torde ge Management College i Eng-
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Pensions-Yarmas verkstdllande direkttir
Juhani Kolehmainen

OPPl{A
II

DONRARlIA
TItt EUROPA

- Vi kan inte skvdda oss I och med EG kommer r6rlig-
genom artt stiinga vira lllll och harmoniseringen giil-

E 1,1..., yt""i'- -eiti l?l*"JitTi:,:[JIA#:11stirka vir konkurrens- na och varje stat som ansluterkraft. sig till det europeiska ekono-

si hiir siiger pensions- ffi*.':#l[?*i"ffiT::J,h:
Varmas verkstlllande di- drag i sin nationella lagstift-
rekttir Juhani Kolehmai- ning.
nen med anledning av den Verkstiillande direktor Juhani
livliga EG-debatt som just Kolehmainen menar att utliin-
nu fligir. Ftir egen del iir ningar.fdrr eller senare miste
hari vi-nig att aipna dd- q:i Tgiti*::l,l"I::*:i*l,'..'i . r . cen IInsKa arDetspenslons- ocnrarna IOr UUaIrOSK KOn- olycksfallsf6rs6kringsmarkna-kurrens. den.

- Utlflnning$ - det mi Mot bakgrunden av det borde
sedan vara fiiga om span- f*t+'9+*" ftirbiittra sin egen
jorer eller sveiskar J ffir ffitivitet och konkurrens-

giirna grunda pensions- ^-*'
fursikriirgsbolag i Fin' Kolehmainen.ser ingen.l4g
r-a1d,.mef aetta'mnstel*;f*;,t?l'# jINI',ttiHl[
fall ske inom. r&m-en S, rai ii, opi;;ilh;io-, uo-
finsk lagstiftning. Viktigt lag somGrkar i enlighet med
iir ocksl att kapitalet diri- vir lagstiftning och som hiller
geras pi ett siitt som stiir- kapitalet kvar i Finland'
fier din linska samhiills- Ddremot vill Kolehmainen inte
ekonomin. gi med p& att^utltndska bolag

Iflffi1ffiJ.1;,r":'#ilil;
att exportera kapitalet.

1il"l:$:lllsn3-'..n
olycksfallsftirslikrin g
Inom EG har bankerna och

irmry$:f'#ffil'dle
ning som fdrbiittrar lcinsamhe-
ten och 6kar volymen och som
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bida parterna diirfdr har intres-
se av.

- I Sverige har det uppstatt ett
finansvaruhus, som iir sA stort
att svenskarna snart meste iipp-
na sina griinser ftir utldndsk
konkurrens. Enligt Kolehmai-
nen kommer utvecklingen i Eu-
ropa att piverka ocksi fOrhil-
landena hiir uppe i Viisteuropas
nordostligaste utpost.
Kolehmainen piminner dock
om att fOrsiikringsmarknaden i
Finland awiker frin motsva-
rande marknad i de flesta andra
llinder i och med att arbetspen-
sions- och olycksfallsfOrsiik-
ringen hiir hos oss iir lagstad-
gad.

- Ocksi om bank- och ftirsiik-
ringssektorn niirmar sig va-
randra i Finland, si iir det vik-
tigt att den hiir formen av f6re-
tagsftirsiikring bibeh&ller .sin
sj?ilvstiindiga st2illning, betonar
Kolehmainen.

Kolehmainen tror fdr sin del
inte att bankerna i framtiden
kan ta hand om t ex pensions-
frirsikringen, trots att individu-
ella ftirsiikringar kanske kom-
mer att gi att ktipa 6ver disk i
morgondagens bank.
Kolehmainen ser det som en
uppenbar f6rdel att den frivilli-
ga och den lagstadgade fdrstik-
ringen hos oss dr sammanlln-
kade till en helhet.
* Geuom att undanta arbets-
pensions- och olycksfallsf6r-
siikringen frin den gemensam-
ma marknaden skulle vi pi kort

sikt vii{a oss fr&n utliindsk kon-
kurrens, men efter det att kon-
kurrenterna p& allvar kommer
in pi den finska marknaden
skulle en isolering av det lag-
stadgade systemet uppfattas
som en ojust skyddsmur.

Vi exporterir kunnande
Enligt verkstiillande direkttir
Juhani Kolehmainen iir det fin-
ska arbetspensionssystemet ut-
mirkt och fir pi inga villkor
splittras tiX fdljd av det nya
europeiska samarbetet.

Tviirtom anser Kolehmainen
att Finland har mycket att dela
med sig 6t andra lbnder - som
exempel niimner han att
Schweiz med intresse tagit del
av vf,.ra erfarenheter.

knsions-Varma har ocksi ex-
porterat s&dan finltindsk know
how till Sovjetunionen, som le-
gat till grund ftir den sovjetiska
debatten och beslutsprocessen.

Vidare har Pensions-Varma
g&tt med i det s'amnordiska liv-
och pensionsftirslikringsbola-
get Nordben, vars kontor 5r
bellget pi 6n Guernsey i Engel-
ska kanalen. Aktionirer i
Nordben iir utom Pensions-
Varma de stOrsta pensionsfdr-
siikringsbolagen i Sverige, Nor-
ge och Danmark.

Nordben har specialiserat sig pi
att frirsiikra nordbor som arbe-
tar utomlands.

- Verksamheten bidrar till att
det nordiska pensionsskyddet

kan garanteras oberoende av
sysselslttningslandet - dessut-
om kan Nordben ftirmedla eu-
ropeisk know how till de nor-
diska liinderna.

Morgondagens pensioner
Hur ser di vflrt finl5ndska pen-
sionssystem ut i morgon? Harvi
mtijlighet att i framtiden betala
de pensioner som utlovats?
Kolehmainens svar tir ett tvek-
kist men inte villkorsl<ist JA.
Han resonerar si hiir:

- Vert pensionssystem iir opti-
malt uppbyggt och det h&ller
ocksi i framtiden.

- Omdennationalekonomiska
tillviixten iir 2,5 procent p& irs-
nivl och om linliindarna inte i
alltftir htig grad struntar i att
f0rvflrvsarbeta eller inte alltftir
iwigt gir i fdrtida pension, sl
kommer vi nog att t o m &t de
stora irsklasserna kunna betala
de pensioner som i tiden utlo-
vats.

- De pensionerades levnads-
standard kan ju inte heller n6-
gonsin vara hrigre iin hela natio-
nens levnadsstandard. Vi kan
erbjuda just ett s&dant pen-
sionsskydd som nationen har
rtd med.

Interuju: Ifuri Arola
Foto: Hati Aiho



UTKOMSTSKYDD UilDER
REHABILITEMMGSTI IIEU

Arbetspensionsanstalter-
na kunde tidigare sttida
rehabiliteringsklienter
genom att bevilja tidsbe-
grlnsad invalidpension.
Nu underliittas rehabili-
teringsklientens ekono-
miska situation di arbets-
pensionsanstalterna btir-
jar utbetala en lagstadgad
rehabiliteringspennin g.
Invalidpension skall inte
mer beviljas i ftirsta hand,
utan att det ftirst utretts
om den stikande kan
genomgi rehabilitering.
Socialftirsikringens reha-
biliteringsregler skrivs om
och samarbetet mellan
myndigheterna effektive-
ras.

Ftirblittringarna ingir i en rege-
ringsproposition som Overliim-
nades 2.11.1990 (RP nr 259).
Propositionen iir avsedd att trii-
da i kraft den I oktober 1991.

Arbetspensionsanstalterna
kommer alltsi denna ging att
ha tid att frirbereda sig f<ir de
nya uppgifterna.

Pensionsanstalten
utreder rehabiliterings-
mtijligheterna
Pensionsanstalten skall kon-
trollera att den sdkandes reha-
biliteringsmcijligheter klarlagts
innan anstalten fattar beslut om
invalidpension. Det nya stad-
gandet prioriterar rehabilite-
ring i stiillet f6r pensionsalter-
nativet. Skyldigheten att klar-
liigga den sOkandes mdjligheter
till rehabilitering giiller f<irutom
arbetspensionsanstalterna iiven
Folkpensionsanstalten.
Utredningsskyldigheten kom-
mer sdkert att fdrliinga hand-

liiggningen av pensionsansdkan
i vissa fall, till exempel nir den
s6kande sjiilv inte iir intresserad
av rehabiliteringsalternativet.
Innan pensionsanscikan avslis
skall pensionsanstalten hiinvisa
arbetstagaren till rehabilitering
eller till exempel medicinalvird.
Pi si siitt understryks systemets
ansvar ocksi di man inte kan
bevilja stdd i form av pension.
Denna hiinvisningsregel iir en
slags sista siikring.
Normalt borde rehabiliteringen
bdrja redan di sjukdom hotar
och inte ftirst di arbetstagaren
ansdker om pension.

Rehabiliterin gspennin gen
Ir sttirre Hn pension
En betydande iindring ur ar-
betspensionssystemets syn-
punkt iir stadgandena om reha-
biliteringspenning. Nigra pen-
sionsanstalter har visserligen re-
dan tidigare utbetalat rehabili-
teringspenning, dvs pension un-
der rehabiliteringstiden. Den
nya rehabiliteringspenningen iir
en avgcirande fOrbiittring av re-
habiliteringsklientens ut-
komstskydd. Den iir betydligt
storre :in den tidigare rehabilite-
ringsfdrminen och fcirutsiitt-
ningarna f6r att rehabiliterings-
penning skall betalas dr nog-
grannt definierade.

Rehabiliteringspenning enligt
arbetspensionslagarna utbeta-
las niir arbetspensionsanstalten
fattat beslut om att den ftirsiik-
rade skall genomgi rehabilite-
ring. Om beslutet fattas av ni-
gon annan instans betalar Folk-
pensionsanstalten rehabilite-
nngspennlngen.

Pensionsanstaltens beslut om
rehabilitering och behovet av
rehabiliteringspenning tillkom-
mer vanligen i en situation nzir
arbetstagaren iinnu inte iir sjuk-
pensionerad. I si fall besttims
understddets storlek pi basen
av den beriiknade pensionen.

Rehabiliteringspenningen mot-
svarar summan av arbetstaga-
rens grundpensioner ftirhrijd
med 33 procent. Grundpensio-
nernafinnsangivnai8$4
mom. lagen om pension fOr
arbetstagare (APL). Det bety-
der att tilliiggspensionens andel
inte beaktas.

Den pensionsanstalt som ord-
nar rehabiliteringen faststtiller
och utbetalar hela rehabilite-
ringspenningen. En pensions-
anstalt inom den privata sek-
torn skall alltsi iiven beakta
fribrevspensioner frin kommu-
nal och statlig anstiillning.
Pensionsanstalten betalar reha-
biliteringspenning frir de kalen-
derminader under vilka rehabi-
literingsklienten iir fdrhindrad
att ftirviirvsarbeta p g a rehabi-
literingen. Understddet kan
ocksi utbetalas under en liingre
tid om det iir en f6rutsattning
f<ir att rehabiliteringen lyckas.

Atergingen till fdrviirvsarbete
efter rehabiliteringen underliit-
tas av ett rehabiliteringsunder-
stdd som utbetalas efter prciv-
ning om det visar sig vara siir-
skilt viktigt frir att klienten skall
kunna sysselsiittas.

Ett s k rehabiliteringsunderstcid
enligt prdvning uppgir htigst
till rehabiliteringspenning ut-
riiknad frir sex minader.

Pensionstagare fAr
tio procent av
rehabiliterin gspennin gen
Ett rehabiliteringsbeslut kan
dven giilla en arbetstagare som
redan fir pension. I vissa fall
kan pensionen ocksi bdrja ut-
betalas under rehabiliteringspe-
rioden. Ocksi en sidan pen-
sionstagare kan fi rehabilite-
nngspennlng.
Rehabiliteringspenningen f<ir
pensionstagare iir l0 procent av
summan av hans grundpensio-
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Reformpaket om rehabilitering trflder i kraft n[sta htist

ner samt folkpensionens basdel,
tilliiggsdel och barntilliigg.
Folkpensionen med tilliigg be-
aktas sidan den var ndr rehabi-
literingspenningen bcirjade 16-
pa.

Aven rehabiliteringspenningen
fcir pensionstagare dr en helhet
och den utbetalas av den pen-
sionsanstalt som ordnar rehabi-
literingen, medan pensionsta-
garens pensioner utbetalas av
respektive anstalt liksom tidiga-
re.

Rehabiliterings-
paragrafen preciseras
De allmiinna grunderna f6r be-
viljande av rehabilitering iir i
stort sett oforandrade. Arbets-
pensionsanstalterna tillhanda-
hiller fortsiittningsvis yrkesin-
riktad rehabilitering. Medi-
cinsk rehabilitering ges endast i
samband med den yrkesinrik-
tade. Det allmdnna stadgandet
har reviderats men innehillet iir
i sak ofdriindrat.
En ny fdrutsiittning fdr rehabi-
litering 6r att den ftirstikrade
skall ha riitt till pension fdr
iterstiende tid vid den tid di
rehabiliteringsbeslutet fattas.
Med andra ord skall ett rehabi-
literingsbeslut fattas medan den
fdrsiikrade iinnu iir anstiilld el-
ler inom ett ir efter efterkaren-
sen. Pi si siitt blir rehabilitering
och rehabiliteringspenning ak-
tuella i fall diir alternativet fcir
pensionsanstalten kan vara att
betala ut heleffektiv arbetslds-
hetspension till den fdrs6krade.
Rehabilitering iir fortfarande
en f<rrmin som 6r beroende av
pr6vning och arbetstagaren kan
inte dverklaga ett negativt reha-
biliteringsbeslut. I detta avseen-
de awiker rehabiliteringen in-
om arbetspensionsystemet frin
rehabiliteringen inom olycks-
falls- och trafikfcirsdkringen d6r
den fdrsiikrade kan sdka iind-
ring. Besviirsrdtt har ocks[ en-
ligt de nya stadgandena den
som iir missniijd med rehabilite-
ringsbeslut som givits av Folk-
pensionsanstalten.

Ddremot kan rdtt till rehabili-

teringspenning och beslut om
penningens belopp dverklagas i
vanlig ordning hos pensions-
niimnden och fOrsiikrings-
domstolen.

Pensionsskyddet
kvarstir under
rehabiliteringstiden
Rehabiliteringen kan misslyc-
kas och den f6rsiikrade finna sig
tYungen att ansOka om invalid-
pension. Rehabiliteringstiden
har di skjutit upp pensionsfal-
let och den fdrsiikrade kan fdr-
lora riitten till heleffektiv pen-
sion om det f6rflutit mer in ett
ir mellan arbetsfcirhillandet
och pensionsfallet.

Diirf<jr inftirs ett stadgande i 6 $
3 mom. APL enligt vilket efter-
karensen fdrliings om den fdr-
siikrade fitt rehabiliteringspen-
ning. Detta giiller iiven Folk-
pensionsanstaltens rehabilite-
ringspenning och ersiittning
frin olycksfalls- och trafikfdr-
sdkringen.

Rehabiliteringsklientens f<ir-
miner skyddas ocksi av ett
annat stadgande i 6 $ APL. Om
rehabiliteringsklienten blir ar-
betsofrirmcigen inom ett ir efter
det att rehabiliteringspenningen
upphOrt, anses arbetsofdrm8-
gan ha bcirjat redan di rehabi-
literingsbeslutet fattades. I si
fall faststiills pensionen enligt
arbetstagarens inkomstnivi
fdre rehabiliteringen. Detta
stadgande giiller endast fdrsiik-
rade som fitt rehabilterings-
penning enligt arbetspensions-
lagarna.

Rehabiliteringstiden riiknas in-
te till intjiinandetid och beriitti-
gar diirfcir inte till pension. Det-
ta kan i vissa fall betyda att
pension inte intjiinas till milsatt
nlva.

Aven FPA beviljar
rehabiliterin gspennin g
Rehabiliteringen inom arbets-
pensionsystemet iir inte reform-
paketets huvudinnehill. Folk-
pensionsanstalten fir egna re-
habiliteringslagar: lagen om re-

habiltering som ordnas av folk-
pensionsanstalten och lagen om
rehabiliteringspenning. Ocksi
olycksfallsf<irsikringens och
trafikfdrsiikringens rehabilite-
ringslagar skrivs om.
Folkpensionsanstalten skall i
vissa fall ersatta medicinsk eller
yrkesinriktad rehabilitering,
och kan ocksi efter pr<ivning
ersiitta annan rehabilitering.
Avsikten med laglndringarna
iir inte att ftiriindra arbetsf6r-
delningen mellan i ena sidan
Folkpensionsanstalten och 6
andra sidan olycksfalls- och tra-
fiKdrsiikringen eller arbetspen-
sionssystemet.

Folkpensionsanstalten beviljar
rehabfiteringspenning niir an-
stalten ger den fdrsiikrade reha-
bilitering eller niir rehabilite-
ringen ordnas enligt nigot an-
nat system in socialf6rsiikring-
en, till exempel folkhiilsolagen
eller lagen om fciretagshiilso-
vird. Frirminen som utbetalas
enligt lagen om rehabiliterings-
penning iir i allmiinhet lika stor
som dagpenningen som utbeta-
las enligt sjukfdrsiikringslagen.

Lagen om
rehabilteringssamarbete
Avsikten med lagreformen 5r
ocks6 att betona samarbetet
mellan de olika myndigheter
och inrdttningar som deltar i
rehabiliteringsverksamheten.
En siirskild lag innehiller stad-
ganden om klientservicesamar-
bete inom rehabiliteringssyste-
met.

Delegationen fdr rehabilite-
ringsdrenden koordinerar sam-
arbetetet liksom tidigare pi
riksplanet. I anslutning till varje
sjukvirdsdistrikt grundas en
samarbetskommission och i
varje kommun en samarbets-
grupp ftir klientservicen.
Arbetspensionsanstalterna iir
representerade i delegationen
fcir rehabiliteringsiirenden. Om
ett drende som bercir arbetspen-
sionssystemet - vare sig det iir
en principiell friga eller giiller
en enskild person - tas upp till
behandling i ett liigre samar-

betsorgan, skall en representant
f6r systemet hciras.

Lagen om rehabiliteringssam-
arbete betonar myndigheternas
och servicesystemens ansvar f6r
helheten. Men lagen om samar-
bete kan inte ensam skydda
rehabilteringstagare frin att
ramla mellan paragraferna.
Det vrisentliga dr i vilken anda
den gemensamma uppgiften
genomfcirs.

Rehabiliterin g tillftir
arbetslivet kvalitet
Rehabiliteringspenningen be-
riiknas rika folkpensions- och
arbetspensionssystemets irliga
kostnader med omkring 100
miljoner mark. Fcirbiittringen
av olycksfalls- och trafiKdrsiik-
ringen kostar l5 miljoner mark.

Systemet minskar & andra sidan
kostnaderna fiir andra social-
fdrsiikringsutgifter. Siirskilt
stor iir inbesparingen i de fall
som rehabiliteringen ersdtter el-
ler skjuter upp en invalidpen-
slon.

Det nya systemet ger ett effek-
tivare utkomstskydd under re-
habiliteringstiden. Behovet av
rehabilitering klarliiggs, men
det nya systemet tvingar ingen
att ta emot rehabilitering. Ar-
betstagaren kan kiinna sig trygg
under rehabiliteringstiden.
Rehabiliteringen cikar medbor-
garnas mcijligheter till ett aktivt
liv. Om arbetsmiljdn samtidigt
fdrbiittras, hdjs kvaliteten pi
arbetslivet. Pi si siitt minskar
behovet av invalidpensioner
och andra fdrtidspensioner.
Detta kommer att vara av stor
vikt under de niirmaste irtion-
dena di tillgingen pi arbets-
kraft hotar att sjunka.

SEPPO PIETILAINEN
jur.lic., viceh.

Vice VD och juridisk
direktdr vid

Pe ns i ons s s k y d ds c ent r a le n
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SABBATSLEDIGHET I
frin ide till konkret

ftirslag
Med sabbatsledighet avses en ledig period som Ir lingre iin en vanlig semester,
en ledighet di man kan 'Iadda upp" och anviinda sin tid som man sjilv tinskar.
Sabbatsledighetsid6n tog steget frin utopi till konkret ftirslag niir sabbatsledig-
hetskommissionen som arbetat under arbetsministeriets ledning avllmnade sitt
betlnkande i mars (Kommitt6betlnkande 1990:5).
I betlnkandet granskas utvecklingshenderna i det finllndska samhlllet med
siirskild vikt pi arbetstidspolitiken. Vidare redogtirs ftir tidigare erfarenheter av
lingre ledigheter, i Finland och andra llnder. Slutligen ger kommissionen ett
ftirslag om hur sabbatsledigheten kan genomftiras.
Tidningen Arbetspension presenterar kommissionens arbete i tvi artiklar. Kimmo
Norrm6n, informattir och forskare vid Pensionsskyddscentralens planeringsavdel-
ning redogtir ftir syftet med sabbatsledigheten och ftir kommissionens motivering-
ar till reformftirslagen. I den andra artikeln granskar Bo Lundqvist, specialforska-
re vid Pensionsskyddscentralens forskningsavdelning, de modeller som kommis-
sionen valt ftir genomftirandet.
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Sabbatsledigheten tiflnar
olika syften

Sabbatsledi ghetskommis-
sionen tar upp nigra all-
miinna utvecklingslinjer
som piverkar hela sam-
hiillspolitiken. Frigan om
det kommer aff linnas till-
rlickligt med arbetskraft i
virt land i framtiden har
stiillts allt oftare under
den senaste tiden. Under
perioden 1970-1985 Yar
tillgingen pi arbetskraft
ovanligt stor, men i dag iir
situationen en annan. Un-der 1980-talets senare
hiilft har arbetskraften in-
te alls tikat.I fortsflffning-
en kommer den aktiva be-
folkningens andel att tika
obetydligt fram till om-
kring 2005, varefter den
btirjar sjunka.

Att fdrutse hur efterfrigan pi
arbetskraft kommer att utveck-
las iir 6nnu svirar iin att fcirutse
hur tillgingen pi arbetskraft
utvecklas. Alla ekonomiska
prognoser, inte minst fdrsrik att
fdrutspi hur den ekonomiska
tillviixten kommer att piverka
sysselsdttningen, innehiller fle-
ra osikerhetsfaktorer. Pi den
framtida arbetsmarknaden
fdrekommer antagligen ocksi
bide yrkesbetingade och regio-
nala skillnader. Pi liingre sikt
kan en knapp tillging pi arbets-
kraft till och med hiimma den
ekonomiska tillviixten.
Den genomsnittliga pensionsil-
dern har fortsatt att sjunka, och
enligt nigra mindre enkiiter iir
intresset ftir tidigpensionering
stort bland de yrkesarbetande.
Fastiin arbetet fortfarande 5r av
central betydelse, har det visat
sig att fritiden viirderas allt mer.
Att Finland blir [ldre iir ett
faktum nu ndr de stora Slders-
klasserna ndrmar sig pensions-

ildern. En stor del av de som
liimnar arbetsmarknaden iir
l5gutbildade, medan den ge-
neration av unga som i dag
kommer ut pi arbetsmarkna-
den i allm6nhet iir htigt utbil-
dad. Det iir ett faktum som
ocksi piverkar fdrutsiittning-
arna fdr ekonomi och produk-
tion. Ekonomi och arbetsmark-
nad bildar en helhet och det iir
svirt att fdrutse utvecklingen
inom de olika delarna.

Arbetstiden
har minskat
Under 1980-talet minskade lOn-
tagarnas irliga arbetstid med
cirka en halv procent i iret.
Semesterlagen iindrades 1984
si att semesterriitten efter en
anstiillningstid pi minst ett ir
blev 30 dagar i stiillet fdr tidiga-
re 24 dagar. Veckoarbetstiden
fdr skiftarbete f<irkortades 1980
och 40-timmars arbetsveckan
har fdrkortats genom arbets-
marknadsavtal. Dessa arrange-
mang har ocksi Okat trycket pi
att semesterritten vidgas ocks6
ftir dem som arbetar mindre iin
40 timmar i veckan.
Arbetstiden har ocksi blivit
kortare genom familjepolitiska
itgarder. Ftirtildraledigheten
frirliingdes 1985 och 6rets in-
komstpolitiska helhetslcisning
innehdll en fdrliingning av mo-
derskapspennings- och fdriil-
drapenningsperioden. Arbets-
avtalslagen iindrades si att f<ir-
iildraledigheten kan frirliingas
med virdledighet fram till det
att barnet fyller tre 6r.
Ocksi pensionspolitiken har
medverkat till att den samman-
lagda arbetstiden fdrkortats.
Fdrtidspensionsreformen som
genomftirdes 1986 innebar stdr-
re individuell rdrlighet. Redan
1982 infiirdes fdrtidspensionen
fdr frontveteraner.
Niir man talar om utvecklings-
trender och arbetstid iir det skiil

att namna systemet med flex-
ibel arbetstid som gjort det mdj-
ligt fiir allt fler arbetstagare att
sjdlva reglera sin arbetstid.

90-talets
arbetstidspolitiska
utmaningar
S abbatsledighetskommissionen
frirutspir att friljande krav
kommer att stiillas pi arbets-
tidspolitiken under 90-talet:
l) Arbetstidspolitiken skall
stdda f0r6ndringar i bransch-
och yrkesstruktur.
2) Den ekonomiska integratio-
nen och internationella konkur-
rensen ftirutsatter att den Opp-
na sektorns konkurrensvillkor
och behov av arbetskraft beak-
tas.
3) Den fiirhflllandevis knappa
tillgingen pi arbetskraft iir ett
problem.
4) Trots bristen pi arbetskraft
kommer arbetsliishet och ut-
slagning fortfarande att fdre-
komma inom vissa omriden
och branscher.
5) Att befolkningen blir 2ildre
f6r inte leda till ett passivt sam-
hiille, utan milet m6ste vara
"ett aktivt samhiille" som mi-
nar om att medborgarnas pres-
tationsfdrmiga uppriitthills li-
vet ut.
6) Ftiriindringar i ekonomi och
produktion fdrutsiitter flexibla
organisationer.
7) Arbetstagarna vill ha indi-
viduellt flexibla arbetstider.
8) Arbetssamfunden miste
klara av att uppratthilla de
anstiilldas arbetsfrirmlga och
-motivation.
9) Behovet av vird och om-
virdnad rikar di befolkningen
blir 51dre. Ordnad omvirdnad
kriiver 6kade arbetsinsatser, vil-
ket minskar mOjligheterna till
arbetstidsfdrkortningar. Om
rrdrsamfund och anh6riga del-
tar i omvirdnaden, kan arbets-
tiderna fcirkortas.

Kommissionen anser att arbets-
tidspolitiken under 1990-talet
skall klara b6de krav pi indi-
viduella och flexibla arbetstider
och fciretagens krav pi effektiv
produktion. Att sammanjiimka
dessa m8,l iir k[rnan i arbets-
tidspolitiken.

Yad iir
sabbatsledighet
Eftersom sabbatsledighetsdis-
kussionen inte har pigitt sar-
skilt liinge, har kommissionen
inte velat begriinsa mdjligheter-
na till vidareutveckling genom
alltfdr sniiva begreppsdefinitio-
ner. Vissa kriterier skall dock
uppfyllas fdr att en ledighet kan
kallas sabbatsledighet:
l) Sabbatsledigheten iir en le-
dighet som iir liingre 6n en
vanlig semester.
2) Sabbatsledighet iir ledighet
frin fdrviirvsarbete och giiller
alltsi ftirvarvsarbetande.
3) Sabbatsledigheten nr frivillig.
4) Var och en fir fritt bestiimma
syftet med sabbatsledigheten,
samtidigt somdet inte firfinnas
hinder frir att ledigheten an-
viinds pi ett samhiillspolitiskt
meningsfullt siitt, t ex till studier
och rehabilitering.
5) Finansieringen av sabbatsle-
digheten fdrutsiitter inte nigon
siirskild finansieringsmodell,
utan fOrsdrjningen under ledig-
heten skall kunna ordnas pi
olika siitt.

Kommissionen citerar en kort-
fattad definition pi sabbatsle-
dighet linad frin Seppo Ahos
och Heli Ilolas fcirundersdk-
ningsrapport (Norra Finlands
forskningsinstitut. Rovaniemi
1989):

'Sabbatsledighet iir en minst
nigra minader l6ng ledighet,
som 6r avsedd fdr personer som
deltar i arbetslivet, och som var
och en sjiilv fir besttimma syftet
med."
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Friimjar
vllbefinnande
och vfllflrd
Kommissionen anser att sab-
batsledigheten ldmpar sig v5l
fiir olika behov, bide samhiille-
liga och individuella. Sabbatsle-
digheten 6kar den enskilda
medborgarens mtijligheter att
sjiilv, utgiende frin sina egna
behov bestlmma hur han eller
hon vill disponera sin fritid.
Sabbatsledigheten rjverens-
stammer ocksi med tanken att
arbetstiden skall ses indivi-
duellt, som den sammanlagda
arbetstiden under hela levnads-
loppet.
Sabbatsledigheten kan utnytt-
jas fdr familjens och ndrsam-
fundets behov; som ett exempel
ndmner komissionen att sab-
batshillaren kan virda eller
hjiilpa sina ilderstigna f<iriild-
rar. Sabbatsledigheten iir inte
anpassad till barnfamiljer,
eftersom det utvecklats siirskil-
da system frir smibarnsfdriild-
rars behov. Diiremot erbjuder
systemet med sabbatsledighet
barnkisa en mdjlighet att vara
lediga frin sitt arbete under en
liingre tid.
En ftirdel med sabbatsledighe-
ten anses ocksfl vara att den iir
relativt neutral med tanke pi
jiimstiilldhet. Detta gtiller bide
jiimstlilldhet mellan k<inen och
mellan olika samhiillsgrupper.
I betiinkandet hiinvisas till en
svensk underscikning om olika
modeller fdr arbetstidsforkort-
ning. Enligt undersdkningen
motsvarar friljande arbetstids-
f<irkortningar varandra:
12 minuter om dagen,
I timme i veckan,
I semestervecka i iret och
ett ledigt 8r en ging under en
arbetshistoria pi 40 6r.

Kommissionen pipekar ocksi
att den psykologiska nyttan av
sabbatsledighet iir uppenbar.

kommissionen pi fciljande siitt:
'Som helhet betraktat friimjar
sabbatsledigheten vissa mil
som uppstiillts ftir arbetstaga-
rens viilfiird, medan den iir
neutral i frirhillande till andra.
En eller nflgra liingre ledigheter
under arbetshistorien svarar in-
te pi kraven som stIlls pi den
dagliga arbetstiden, men ger ar-
betstagaren mdjligheten att en
eller tvi ginger i livet iigna sig
mer grundligt et negot annat an
arbetet - redan f6re pensionsil-
dern."

Ett medel
ftir arbetskrafts-
och utbildningspolitik
Sabbatsledigheten har ocksi
arbetskrafts- och utbildnings-
politiska m6l. En l6ng ledighet
6kar arbetsrotationen, bl a
genom att det blir enklare att
prdva nya arbetsuppgifter. En-
ligt kommissionen skulle vika-
riearrangemangen ocksi ha en
positiv verkan pi organisa-
tionsmodeller och yrkeskompe-
tens.

Kommissionen finner det mtij-
ligt att sabbatsledigheten i biista
fall kan friimja tvi skenbart
olika mil - att avhjiilpa bristen
pi arbetskraft och att friimja
sysselsiittningen. Ledighetens
arbetskraftspolitiska friljder iir
beroende av i vilken utstriick-
ning den kommer att utnyttjas
och hur den kommer att
genomfiiras.

Ocksi vuxenutbildningen i
vidare bemiirkelse kan, om sab-
batsledigheten infcirs, fi biittre
fOrutsiittningar rin tidigare.
Sabbatsledigheten skulle dess-
utom friimja uppriitthillandet
av miinniskors arbetsfdrmiga
och -motivation. Enligt kom-
missionen borde man framf<ir
allt understrida studier och re-
habilitering under sabbatsledig-
heten.

diskussionen om medborgar-
l<in. Kommissionen tar inte
stiillning till medborgarlcinen
som sidan, men anser inte med-
borgarldn vara ett system som
kan genomfciras i samband
med sabbatsledigheten. Enligt
kommissionen fcirutsiitter
genomfrirandet av sabbatsle-
digheten mer kontrollerade och
arbetscentrerade lcisningar iin
en enkel medborgarltin.

Erfarenheter
Samtidigt som sabbatsledighe-
ten diskuteras i Finland f6rs
samma diskussion i ett flertal
andra liinder. Det finns ocksi
redan praktiska erfarenheter av
motsvarande system. I Austra-
lien har det sedan 1950-talet
funnits en s k ledighet efter ling
tjiinstgtiring inom vissa delar av
den offentliga sektorn. Retten
till ledigheten iir tryggad i stats-
fcirbundets lagar som delstater-
na sedan kan precisera genom
ytterligare bestiimmelser. Le-
dighetens liingd iir vanligen 13
veckor och anstiillningstiden
som berSttigar till ledighet er
antingen l0 eller 15 6r. I fdrsta
hand iir det arbetstagaren sjiilv
som best6mmer om han vill ta
ut ledigheten.

I Sverige har arbetstagarna se-
dar, 197 7 kunnat spara den fem-
te semesterveckan under fem 5r
och under det femte iret ta ut en
h6gst l0 veckor ling samman-
hiingande semester. En ftirut-
siittning har varit att arbetsgiva-
ren varit densamma under de
fem iren.

Ocksi i Finland har vissa yrkes-
grupper antingen genom lag-
stiftning eller pi basen av kol-
lektivavtal ratt att ta ut en ledig-
het, som i allm[nhet varit en
form av studieledighet. Enligt
lagen om liirarutbildning har
lzirare riitt och skyldighet till
tjtinstledigt f<ir studier under en
termin. Under tjiinstledigheten

ten till ledighet upprepas efter
varje sjuirsperiod iinda tills lii-
raren fyller 58 ir.
Redaktrirer vid Rundradion
och pressanstlillda journalister
har enligt kollektivavtalen riitt
till lediga perioder. Syftet med
programredaktdrernas iedighet
iir att uppriittlilla arbetsfdrmi-
ga och yrkeskunskap, medan
sftet med journalisternas ledig-
het inte bestiimts ndrmare.

Social bestiillning
pi sabbatsledighet
Kommissionen anser att sab-
batsledigheten friimjar uppriitt-
hillandet av arbetsftirmiga och
yrkeskunskap siirskilt ndr det
gdller arbetstagare dver 40 ir.
Diirfdr understryks att refor-
men borde genomfiiras i brid-
skande ordning fdr att verkan
skall vara positiv. De stora 5l-
dersklasserna som friddes efter
kriget [r redan 6ver 40 ir.
Kommissionen tror att sabbat-
sledigheten har en social best6ll-
ning i strdvandet att skapa ett
aktiw samhiille. Med aktivt
samhiille avses inom OECD ett
idealtillstind diir milet iir bibe-
h5llen aktivitet livet ut. Kom-
missionen anser att sabbatsle-
digheten kan genomf6ras utan
kostnadskr[vande reformer
och utan att det behcivs nigot
nytt transfereringssystem.

KIMMO NORRMEN,
pol. kand.
Informatdr

och forskare vid
Pens ions s ky dds c ent r a lens

planeringsavdelning

Sabbatsledighetens allmdnna I betiinkandet granskas sab- betalas den lcin som htir till
viilfiirdsmil sammanfattas av batsledigheten ocksi i ljuset av tjiinsten. Riitten och skyldighe-
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Sabbatsledig hetskommissionens ftirslag:
en ltist sammansatt helhet

Kommissionens fdrslag in-
nehiller inget enhetligt sabbats-
ledighetssystem frir alla fdr-
vdrvsarbetande, utan sciker
mrijligheter att med smi 5nd-
ringar skapa fdrutsdttningar
fcir att sabbatsledigheten skall
bli verklighet inom en snar
framtid. Stela arbetstidsmodel-
ler motsvarar inte mdnniskors
individuella behov som dess-
utom skiftar under olika livsske-
den. Diirf6r skall sabbatsledig-
heten genomfdras enligt olika
modeller fcir att vara si viil
anpassad som m<ijligt bide till
arbetstagarnas och arbetsgivar-
nas olika behov niir det giiller
flexibel arbetstid. Snabba l6s-
ningar kriivs ocksfl fcir att man
skall kunna piverka de stora
iLldersklassernas yrkeskarriiir
och pensionering.

Utvidgad tjiinstledighet
Oavkinad ledighet beviljas pi
vissa grunder; i allmdnhet i
samband med semester, aF
betsofOrmiga, familjetillOk-
ning, studier eller viirnplikt.
Om arbetstagaren vill hilla le-
digt av annan orsak iir han helt
beroende av arbetsgivarens av-
gdrande.

Kommissionen fdreslir att ar-
betstagarens riitt till oavldnad
tjiinstledighet skall utvidgas.
Detta kan ske genom att vissa
villkor stiills pi syftet med ledig-
heten, t ex liksom villkoren fdr
studieledighet men i nigot mo-
dererad form. En annan mOjlig-
het iir att sy{tet inte begriinsas
om vissa andra villkor uppfylls,
t ex betrziffande anstiillningstid
och llder. Begriinsningarna kan
ocksi giilla ledighetens liingd
och hur minga ginger sabbats-
ledighet beviljas under en viss
period. I det nuvarande studie-
ledighetssystemet kan arbetsgi-
varen ha ratt att inom vissa
griinser bestiimma tidpunkten
f6r ledigheten.

En utvidgning av mdjligheten
att hilla tjiinstledigt utan lcin
skulle innebiira en flexiblare yr-
keskarriiir sirskilt fcir personer
som har ekonomiska m<ijlighe-
ter att ta ut ledighet utan lcin.
Man kan ocksi tanka sig att
tjiinstledigheterna friimjar ar-
betsrotationen. Fdr arbetsgi-
varnas del innebiir behovet av
vikarier indirekta kostnader.
Allt som allt iiren utvidgning av
riitten till tjiinstledighet utan
l6n ett naturligt och fdrminligt
sett att ordna mrijlighet till sab-
batsledighet.

Sparad semester
Enlig semesterlagen b6r semes-
ter tas ut under semesterperio-
den eller fdre utgingen av
april minad f<iljande 8r. Ar-
betstagaren har iin si liinge ing-
en pi lag eller avtal baserad rttt
att spara semester. Semester-
kommitt6n, som tillsattes i april

som en f0ljd av den inkomstpo-
litiska helhetsuppgcirelsen, har
utarbetat ett lagfrirslag som
mrijliggtir ett frirsta steg till sab-
batsledighet. Enligt kommitt6-
f6rslaget skall varje lcintagare fi
ratt att spara in minst sex dagar
av sin vinter- eller sommarse-
mester varje Ar, eller den del av
semestern som <iverskrider l8
dagar.

Sabbatsledighetskommissionen
anser att rdtten att spara semes-
ter kan infdras ocksi i Finland
utan stdrre lagdndringar och
kostnader. Problemet giiller
narmast hur den sparade se-
mesterrtitten kan bibehillas vid
byte av arbetsplats. Om man
vill skapa ett system som likabe-
handlar de som byter arbets-
plats och de som stannar hos
samma arbetsgivare, mAste det
nuvarande systemet iindras till
vissa delar.

Genom rdtt att spara semester
uppnir man gradvis ett sabbats-
ledighetsliknande system utan
att den sammanlagda arbetsti
den minskas. Syftet med ledig-
heten skall inte begriinsas och
ledigheten krdver inte heller ni-
got nytt finansieringssys-
tem. "Sparledigheten" kommer
ocksi att mjuka upp de styva
semesterreglerna och minska
anhopningen av semestrar till
april.

Att spara aY ltinen
En utvidning av riitten till
tjiinstledighet utan lcin skapar
behov av annan finansiering iin
frivilligt sparande i fdrskott eller
i efterhand. En enkelt genom-
fdrbar finansieringsform iir att
spara av semesterpremien. Till
skillnad frin normalt frivilligt
sparande, utbetalas den spa-
rade semesterpremien f<irst di
ledigheten tas ut och beskattas
diirfOr fdrst i samband med
utbetalningen. I j ournalisternas
kollektivavtal ingir numera en
sidan m<ijlighet att spara frivil-
ligt.
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Redan nu iir det m<ijligt att
finansiera ledigheter utan l6n
genom olika pensions- och
sp arfOrsiikringsarrangemang.
Att ansluta dem till sabbatsle-
dighetssystemet fdrutsetter en-
hetligare skatteregler. Antagli-
gen skulle utvidgade ledigheter
medfcira nya mrijligheter att fi-
nansiera ledigheten genom fcir-
sSkringsanordningar.

Ftirhandsutnyttjad
fllderspension
Stort intresse viickte mdjlighe-
ten att finansiera sabbatsledig-
heten genom ftirhandsutnyttj ad
ilderspension. Principen skulle
vara att sabbatshillaren under
vissa fcirutsiittningar kan fi en
inkomstrelaterad ersiittning
som utbetalas av arbetspens-
ionsanstalt, en form av f6rtida
uttag som skulle siinka den
kommande pensionen. Fdrsiik-
ringsmatematiskt skulle senk-
ningen motsvara kostnaderna
ftir f0rhandsutnyttjandet. Sys-
temet skulle tidigareliigga pen-
sionsanstalternas kostnader,
m a o skulle kostnaderna till en
bdrjan stiga ftir att senare sjun-
ka i motsvarande grad.

Att ansluta pensionssystemet
till finansieringen av sabbatsle-
digheten motiverar kommissi-
onen i ena sidan med adminis-
trativa skiil och 6 andra sidan
med sabbatsledighetens positi-
va inverkan pi miinniskors vilja
att stanna kvar i arbetslivet. Av
existerande system har utan
tvekan arbetspensionssystemet
de biista fdrutsiittningarna fdr
att registrera och administrera
sabbatsledigheten - siirskilt om
finansieringen kopplas till den
framtida pensionsriitten. Vill-
koret iir dock att de lediga peri-
oderna 6r relativt linga och inte
endast f6rliingda semestrar.

Fdrhandsutnyttjad pension
skall inte uppfattas som den
friimsta fi nansieringsmodellen.
I kommissionens berikningar
iir ersittningsnivin 30 7o av
ldnenivin, vilket niir det giiller
linga ledigheter fdrutsetter
ocksi nigon annan form av
finansiering. En naturlig l<is-
ning skulle vara att pensions-
skyddet kopplas till sabbatsle-

iir fOrbiittrad yrkeskunskap och
bibehillen arbetskapacitet. Att
utreda mtijligheterna att koppla
sabbatsledigheten till pensions-
sytemet h6r ocksi till Pensions-
kommitt6n 90:s uppdragsom-
ride.

Yuxenstudiesttid
och rehabilitering
Betriiffande studieledigheten
begriinsar sig kommissionens
fcirslag till allmiinna dnskemil
om att villkoren fdr studieledig-
heten skall mjukas upp, att stu-
diest<jdet skall hdjas och mOjli-
gen ocksi att arbetsgivarna
skall 6ka sitt stcid. I si fall kan
studieledigheten biittre iin f6r
ndrvarande ocksi utnyttjas si
som sabbatsledigheten fdrut-
satter.
Sabbatsledighet iir inte en sjuk-
ledighet och skall inte heller
anviindas ftir rehabilitering.
Diiremot Ar ett av syftena med
Iedigheten att den kan utnyttjas
fdr att fdrebygga problem som
orsakas av arbetet eller som
fOrviirras av arbetet. Diirfdr an-
ser kommissionen att resurser-
na ftir rehabilitering ocksi skall
inriktas p6 tidigrehabilitering
och att rehabilteringen skall ut-
vecklas si att sabbatsledigheten
kan anvdndas f<ir syften som
tikar sabbatshillarens arbets-
kapacitet och viilbefinnande.
Ocksi sabbatshillarnas mtijlig-
heter att utnyttja rehabilite-
ringssystemets f6rminer borde
utvidgas.

Finansierin gsprinciper
Kommissionen anser det inte
vara motiverat att utveckla ett
enhetligt kollektivt finansierat
system. Ett sidant system kan
bli kostsamt, alltfcir bindande
och stlvt och oriittvist med tan-
ke pi inkomstfcirdelningen.
Den friimsta principen skall va-
ra att den som drar nytta av
ledigheten ocksi i fdrsta hand
bekostar den. Om sabbatsledig-
heten anviinds till semester be-
kostas den av sabbatshillaren
sjiilv. Aven samhllle och ar-
betsgivare kan dra nytta av le-
digheten och skall diirfiir delta i
finansieringen niir syftet med
ledigheten t ex iir tidigrehabili-

Kommissionens alternativa
fdrslag innebzir att det skall
finnas flera parallella finansi-
eringsystem. Kommissionen
prioriterar dock inte nigot fOr-
slag framom de andra. Arbets-
tagaren bekostar sjiilv sabbats-
ledigheten om den ordnas
genom utvidgad riitt till oavl6-
nad semester, genom att sparad
semester anv6nds till en liingre
sammanhiingande ledighet eller
om den finansieras med sparad
lcin, sparade semesterpremier
eller fdrsiikring. I princip bekos-
tas ocksi en ledighet som byg-
ger pi fOrhandsutnytdad pen-
sion av arbetstagaren sjdlv,
eftersom den slutliga pensionen
minskar i motsvarande grad.
Om sabbatsledigheten bekostas
med sparad lcin iir det motiverat
att den sparade delen av ldnen
beskattas ftirst di ledigheten
hills. Sjiilvbekostad sabbatsle-
dighet kunde kompletteras med
vuxenstudiest<id och rehabilite-
ringssttid om ledigheten an-
viinds fdr vuxenstudier och re-
habilitering.

Mtijligheterna
att genomftira
de olika ftirslagen
Av ftirslagen 6r finansiering
med sparmedel avgiort de mest
realiserbara. Mtijligheten att
spara semester 5r antagligen
den tekniskt enklast genomfdr-
bara reformen. Nigra st6rre
hinder finns tydligen inte fcir
fOrslaget att utvidga riitten till
tjiinstledighet utan l6n. Diir-
emot innebzir t ex fdrhandsut-
nytdande av pensionen sparan-
de i efterhand, alltse medel som
iterbetalas fiirst under pens-
ionstiden som infaller mellan l0
och 25 8r senare. En obegriin-
sad riitt till f<irhandsutnyttjad
pension kan leda till att ledighe-
ten anviinds fOr iindamil som
inte motsvarar sabbatsledighe-
tens syften. Fdrhandsutnyttjad
pension borde inte heller i nigot
fall vara den friimsta finansie-
ringsformen, utan mdjligheten
borde kopplas till andra finan-
sieringssystem som friimjar mil
som <ikad yrkeskunskap och
bibehillen arbetsf6rmiga.
I betlinkandet framhills ntistan

ten. Pi ling sikt friimjar ledig-
heten siikert arbetsmotivation
och arbetsvilja. Diiremot iir det
inte givet att sabbatsledigheten
kommer att utnyttjas av de ar-
betstagargrupper som har de
stdrsta behoven och att de posi-
tiva verkningarna riktas till des-
sa grupper. Diirftir 5r det troligt
att flera olika sabbatsledighets-
modeller i f<irening med mdjlig-
het till utbildning och rehabili-
tering nir de aktuella milgrup-
perna biittre iin ett enda enhet-
ligt och centraliserat system.

Med tanke pi det praktiska
genomfdrandet kan det vara ett
problem att sabbatsledigheter-
na pi kort sikt minskar utbudet
pi arbetskraft. Om sabbatsle-
digheterna blir allmiinna samti-
digt som det rider h6gkonjunk-
tur och brist pi arbetskraft kan
det leda till tikade arbetskrafts-
problem. Ur det perspektivet iir
ocksi kommissionens fcirslag
att mtijligheterna till ledighet
utvidgas gradvis antagligen
ocks6 det ftirnuftigaste tillvii-
gagingss6ttet.

BO LUNDQVIST,
pol.kand.

Specialforskare vid
Pe w i o ns s k y dds c e nt r a le n s

forskningsavdelning
digheten som finansieringsform tering, utbildning eller bibehil- enbart sabbatsledighetens posi-
endast di syftet med ledigheten lande av yrkeskunskap. tiva verkningar pi arbetskraf-
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PSG understiker insttilningen
till fdrtidspensionering:

PE]{SIO]{ TOGKAR MER

Enligt de preliminiira re-
sultaten aY Pensions-
skyddscentralens under-
stikning om ftirtidspensio-
neringen anser ftirvlrvsar-
betande tiver 50 att den
nuvarande pensionsil-
dern Ir ftir htig. Men
minga Ir beredda att fort-
siitta arbeta om arbetsftir-
hillandena Indras si att
arbetet pi nigot siitt blir
llttare. Deltidspension in-
tresserar endast ett fital,
frlmst de yngsta bland de
tillfrigade.

tt

Pensionsskyddscentralens
forskningsavdelning har startat
en underscikning som skall utre-
da faktorer i arbetet och den
personliga livssituationen som
inverkar pi pensionsbeniigen-
heten i ildersgruppen 50-64.
Samtidigt undersdks instiill-
ningen till arbete och pensio-
nering och de pensionerades
erfarenheter av pensioneringen.
I artikeln behandlas endast de
preliminiira uppgifterna om in-
stiillningen till arbetet.

Cirka 350 arbetstagare i ildern
50-54, drygt 600 arbetstagare i
iLldern 55-64 och drygt 600 per-
soner i ildern 55-64 som fir
individuell frirtidspension del-
tog i undersiikningen.
Underscikningen genomfcirdes
som en postenkiit sensomma-
ren 1990. Svarsprocenten var
cirka 80.

Bakgrund
Fcirtidspensionerna har disku-
terats livligt under hela den tid
som de varit i kraft. Mlingden
personer som <inskar gi i pen-
sion har vdckt diskussion; man
har fdrundrat sig civer det stora
intresset ftir individuell ftirtids-
pension och det svala intresset
fdr deltidspension. I slutet av
juni 1990 uppbar 32000 perso-
ner individuell fiirtidspension,
l2 000 fdrtida ilderspension
och 200 deltidspension.

Orsakerna till att ftirtidspensio-
nerna 5r si populiira (eller im-
populiira) har sdkts bide i den
personliga livssituationen och i
samhiillet, niirmast det fdriind-
rade arbetslivet. Det har redan
forskats en del i pensionsben4-
genheten (t ex Gould och Rinne
1987, Norrm6n 1989, PSC:s
publikationsserie) och pi

Ail ARBETE
minga hill iir utredningar om
ftirtidspensioneringen aktuella.
Eftersom de flexibla pensions-
formerna varit i kraft under en
si kort tid, finns det linnu inte
tillrtickligt uppgifter om f<irtids-
penslonenngen.

Arbete eller pension?
Pensionering fOre pensionsil-
dern iir numera regel snarare iin
undantag. Pensionsbeniigenhe-
ten framgi,r ocksi tydligt i Pen-
sionsskyddscentralens under-
s6kning. Pfl frigan "Om Ni i
dag miste viilja mellan tvi al-
ternativ, fortsatt arbete eller
pensionering, vilket skulle Ni
fdredra?" svarade de flesta fdr-
viirsarbetande i ildern 50-64 att
de skulle v6lja pension.
Enligt statistiken sdker kvinnor
oftare iin miin individuell ftir-
tidspension. Unders<ikningen
sttider diiremot inte uppfatt-
ningen att kvinnor skulle vara
mer pensionsbeniigna iin miin.
Endast 37 procent av de fdr-
viirvsarbetande kvinnorna i il-
dern 50-54, som alltsi snart
befinner sig i frirtidspensionsil-
dern, viiljer pension framom
arbete. Motsvarande siffra frir
minnens del ar 49 procent.
Knappt nigon av de tillfrigade
var villig att fortsiitta arbeta
fram till den nuvarande pen-
sionsildern. Endast fem pro-
cent av de fcirviirvsarbetande
ansig att pensionsildern 65
passade dem. Den dnskade
pensionsildern varierade bero-
ende pi den tillfrigades 8lder.
De yngsta, ildersgruppen
50-54, ville fortslitta att arbeta
i genomsnitt 5 6r. Bland de 55 ir
fyllda ville man gi i pension
inom tvi ir - de iildsta i denna
grupp ville pensionera sig ge-
nast.

Mindre krlvande
arbete efterlyses
Aven om pensionering iir ett
lockande alternativ, iir minga
villiga att fortsdtta arbeta under
vissa frirutsiittningar. Av de till-
frigade fcirtidspensiondrerna
hade en dryg tredjedel fortsatt
arbeta om arbetet pE ett eller
annat siitt varit mindre betung-
ande.

Bland &tgiirder som piverkar
arbetsviljan sattes iindrade ar-
betsuppgifter frzimst. Av de till-
frigade f<irtidspensioniirerna
hade nlistan en fiiirdedel fort-
satt arbeta om deras arbetsupp-
gifter hade Sndrats si att de
blivit mindre kriivande eller pi
annat sitt bdttre anpassade till
arbetstagaren. Efter iindrade
arbetsuppgifter var hiilsobe-
friimj ande rehabilitering, korta-
re arbetstider och fdrbiittring
av yttre arbetsforhillanden
(smuts, buller m m) de mest
populdra Stgarderna. Omskol-
ning, en helt ny arbetsuppgift
eller en ny arbetsplats skulle ha
fitt endast fem procent av de
tillfrigade fcirtidspensioniirer-
na att fortszitta arbeta.
Svaren frin grupperna f6rtids-
pensioniirer och frirvirvsarbe-
tande skiljde sig framfdrallt i
frigan om hur betungande de
tillfrigade upplevde sitt arbete.
Over 60 procent av de fcirtids-
pensionerade och drygt 30 pro-
cent av de f6rviirvsarbetande
svarade att det i deras arbete
funnits eller fanns nigot som
fcirsvirade arbetet. Oftast giill-
de det arbetsmiljrin: smuts,
damm, buller, besviirliga ar-
betsstiillningar eller fysiskt
tungt arbete. Stiindig bridska,
psykisk pifrestning och den all-
mdnna stiimningen pi arbets-
platsen upplevdes ofta som siir-
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beniigenhet. De som angav att

$.ej l:H?.13$;j"H:;1ff,t:l$; raben 2. Frirvrrvsarbetande i irdern 50-64, pensionsbenrgenhet
ocks6 oftare intresseradJ alv f# o. tt betun gande arbetsftirhillanden

skilt betungande: "- Mitt jobb
iir mycket stressigt och krdver
hngerfiirdighet och skicklighet.
- Mitt enformiga arbete belas-
tar skuldrorna. - Det 6r fdrbju-
det att prata under arbetet, jag
vigar inte ta sjukledigt. - Pe
fritiden g<ir jag inget annat iin
vilar och sover."
Arbetsforhillandenas stora be-
tydelse avspeglar sig ocksi i de
fcirvtirvsarbetandes pensions-

tidspension.

Deltidspension intresserar
mest de yngre
Intresset frir deltidspensioner-
ing har varit litet iinda sedan
detidspensionen inftirdes. Det
visar ocksi Pensionsskyddscen-
tralens undersdkning. Endast
fem procent av de fdrtidspen-
sionerade meddelade att de va-

pension med arbetsgivaren. Av
de tillfrigade var det bland de
yngsta som intresset f<ir deltids-
pensionering var stcirst; de mfrs-
te dock viinta mellan 5 till l0 5r
innan de uppnir den nuvarande
undre ildersgriinsen ftjr deltids-
penslon.

Ling arbetskarriflr
De personer som redan hade
individuell fiirtidspension hade
en ling arbetskarriiir bakom
sig, i genomsnitt 40 ir. De iild-
sta miinnen eller de som redan
fyllt 60 hade i regel arbetat ijver
40 ir. F<ir kvinnornas del var
den genomsnittliga arbetstiden
nigot kortare i alla ildersgrup-
per.
Minga av de tillfrigade konsta-
terade att de under en l6ng
arbetskarriiir utftirt fysiskt och
psykiskt tungt arbete, och de
ansig dtirfOr att pensionen
var viilfortjiint: "- Mitt arbete
iir ackordarbete, takten iir
omiinsklig och slitsam fcir leder-
na. - Arbetstakten bara 6kar
och man borde g6ra samma
resultat som de unga. - Ndr
man gjort ett arbetspass pi 40
ir biirjar man bli mogen fiir
pension."

Tabell l. Ftirvlrvsarbetande i ildern 50-64, instiillningen till
fortsatt arbete eller pension

Atder
50-54 ir

Vo

55-64 ir
Vo

Vill fortsiitta arbeta
Vill gi i pension
Kan ej svara
Sammanlagt

40
43
t7

100

27
6l
t2

100

Finns det nigot i arbetet som
gdr det siirskilt betungande

Ja
%o

Nej
Vo

Vill fortsiitta arbeta
Vill gi i pension
Kan ej svara
Sammanlagt

22
66
t2

100

37
48
l5

100

Intresserad av
deltids-
pension

Ftirviirvsarbetande

50-54
Vo

55-64
Vo

F0rtids-
pensionerade

(rFP)
55-64 %o

Ja
Nej
Svirt att saga
Sammanlagt I

35
38
27
00

t7
59
24

100

5
74
2t

100

RAUA GOULD, pot.tic.
MERVI TAKALA, pot.kand.

Forskare vid Pensionsskyddscentralew
forskningsavdelning

rit intresserade av deltidspen-
sion som ett alternativ till indi-
viduell fOrtidspension. Annu
fiirre hade riverhuvudtaget dis- Tabell 3. Intresset fiir deltidspension hos ftirvirvsarbetande och
kuterat mdjligheten till dettids- ftirtidspensionerade (individuell fiirtidspension)
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Handlflggningen au
avtrfl d e lse pe nsio nsa nstikn i n g a r

blir snabbare
Den som anstiker om avtridelsepension kommer attfi pensionsbeslutet betydligt snabbare frin och med
nlsta ir. En ny lag underlilttar byrikratin kring
handllggningen i och med att uppgiften att ge utlitan-
de tiverftirs till kommunens lantbrukssekreterare.

Den nya avtriidelsepensionsla-
gen triider i kraft den I januari
1991 och giiller i tvi ir eller
fram till slutet av ir 1993. La-
gens huvudinnehill f<irblir
oforandrat.

Tvi minader milet
Lantbrukssekreteraren kommer
att i framtiden ge ett utlitande
om de lantbruksmzissiga f<irut-
sdttningarna frir pensionsansO-
kan i s k klara fall. Ett stadgan-
de med samma innehill kom-
mer ocksi att ingi i den nya
lagen om generationsviixlings-
penslon.

Pensionsdirekt0r Pentti Saar!
miiki frin Lantbruksfriretagar-
nas pensionsanstalt (LPA) tror
att iindringen av handliiggning-
en kommer att f0rkorta pen-
sionsansOkningarn,rs handltigg-
ningstider betydligt. LPA utar-
betar en slrskild snabbhand-
liiggning som innebiir att pen-
sionsbeslutet i klara fall fattas
pA cirka tvi m6nader. Den nu-
varande handliiggningstiden iir
omkring ett halvt ir.
Kommunens lantbruksndmnd
och lantbruksdistrikt, frin och
med niista ir landsbygdsdis-
trikt, ger utlitande i toi[nings-
fall. Om LPA anser att lagen
tilliimpats fel eller att saken iir
en tolkningsfriga, kan pen-
sionsanstalten understdlla
landsbygdsdistriktet lantbruks-
sekreterarens utlStande och pi
motsvarande siitt j ordbrukssty-
relsen landsbygdsdistriktets ut-
litande.
Lantbruksmyndigheterna kon-

trollerar att anscikan fyller de
lantbruksmiissiga f<irutsiitt-
ningarna, medan LPA granskar
att pensionsvillkoren iir uppfyll-
da.

Beskogning
begrlnsas inte
Alternativen fcir avtriidaren att
liimna iker obrukad dr samma
som tidigare. Akrarna kan l6m-
nas obrukade under sex ir, siil-
jas till grannen ellerjordbruks-
styrelsen eller beskogas.

Begrdnsningarna betriiffande
beskogningen har avskaffats i
den nya lagen. I den nuvarande
lagen begrdnsas beskogningen
om den iir till fdrfing fd,r ut-
vecklingen av lantbruket pi or-
ten. I praktiken har denna be-
griinsning inte varit av stor be-
tydelse.

Lagen om awriidelsepension iir
en tidsbegriinsad lag och stad-
gades ursprungligen Fr 1974. I
slutet av 5r 1989 hade 14670
ldgenheter beviljats avtriidelse-
pension. Avtriidelspensionssys-
temet omfattade sammanlagt
I l3 057 hektar iker och 418 882
hektar skog.

]UHANI
VIITALA, fit.kand
Innt b ruksfdr e t agar nas

pensionsanstah
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Ge n e rationsuflxli ngspe nsion e n
likriktas med de tiuriga

ftirtidspensionerna
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Stadgandena om genera-
tionsvHxlingspension ftir
lantbruksftiretagare lik-
riktas med de tivriga ftir-
tidspensionerna. I framti-
den sttids girdsbruk pi
llgenheter dlr odlingen Ir
huvudsyssla och dlir jord-
bruket iir ekonomiskt ltin-
samt. Pensionstagarens
ftirvlrvsarbete begrinsas.

]UHANI VIITALA,
lil.kand.

Innt b ruk sft)r e t ag arnas
pensionsanstalt

Den nya lagen om generations-
viixlingspension trdder i kraft
den I januari 1991. Om kdpe-
brevet undertecknas fcire irs-
skiftet tilliimpas den gamla la-
gen. Den nya lagen iir tidsbe-
griinsad och skall tilliimpas pi
dverlitelser som skerf0re 1996.

En slrskild lag
Generationviixlingspensionen
fir nu en egen lag, vilket tros
g6ra systemet redigare. Hittills
har stadgandena om genera-
tionsv6xlingspension ingitt i la-
gen om pension fdr lantbruks-
fciretagare (LF6PL).
Om avtrldaren redan fir folk-
pension eller invalidpension, ar-
betslcishetspension eller indi-
viduell fdrtidspension enligt
LFOPL kan han inte beviljas
generationsviixlingspension.
Deltidspension eller delinvalid-
pension iir inte hinder fdr ge-
nerationsviixlingspension.
Beriikningen av generations-
viixlingspensionens belopp
iindras pi si siitt att komplette-
ringsdelen blir beroende av den
stikandes dvriga ldpande pen-
sioner. Fdrutom LF<iPL-pen-
sion beaktas aven t ex familje-
pensioner samt ersiittning enligt
olycksfalls- och trafiKrirsiik-
ring. Kompletteringsdelen fast-
stiills ocks6 i dvrigt pi samma
stitt som folkpensionen.
I och med lagiindringen kom-
mer generationsviixlingspen-
sionen att i htigre grad tin tidi-
gare motsvara ilderspensionen
som bcirjar utbetalas di pen-
sionstagaren fyller 65. Pensio-
nens kompletteringsdel skall
justeras med FPl-index och
grundbeloppet med APL-in-
dex.

Flexiblare
ildersgrlnser
Aldersgransen fdr generations-
viixlingspension blir flexiblare.
Fcirsiiljningen av liigenheten

kan ske redan medan lant-
bruksfOretagaren dr 54 Lr,var-
efter ett 6r iterstir att fdrbereda
dverlitelsen. Utbetalningen av
pensionen brirjar fOrst d6 ar,trii-
daren fyllt 55. Enligt nuvarande
regler kan pension utbetalas
frin bdrjan av det 6r avtridaren
fyller 55.

Till generationsvdxlingspensio-
nen hOr ocksi en s k vilande
pensionsriitt. En maka/make
som rir yngre iin avtriidaren kan
samtidigt avsti frin att bruka
ligenheten som sin minst 54
iriga make/maka.
Aldersgransen for vilande ge-
ne r ati o n s v iixlingspe ns io n
siinks frin 51 5r till50 6r. Enligt
den nya lagen kan ocksi en
deltgare i ett girdsbrukskom-
plex fi vilande pension. Pen-
sionsviixlingspension fir den
'Vilande" pensionstagaren fcirst
di hon eller han fyller 55.

En Snka/ iinkling eller arbets-
oftirmOgen maka/make kan gi
i vilande pension om 6verl6tel-
sen sker inom fem ir efter ma-
kens dtid eller inom fem 5r efter
det att invalidpensionen bevil-
jades.

En generationsviixlingsliigen-
het fdrutsiitts vara ekonomiskt
l<insam. Liigenheter som om-
fattar minst 12 hektar iker
kommer att anses vara fortbe-
stindsdugliga, medan mindre
Iiigenheter miste uppvisa en
l6nsamhetsberiikning.
Ldnsamhetsberiikningen kom-
mer att ge ocksi rivertagaren
information om lcinsamhet och
investeringsmOjligheter. Mini-
mistorleken pi girdsbruksen-
heter iir tvi hektar iker.

Ftirvlrvsarbete
begrlnsas
Den nya lagen siitter griinser frir
vederlaget fdr den liigenhet som
skall Overlitas. Om vederlaget
iir mindre iin egendomens viirde
beriiknat enligt 25 kap. iirvda-

balken beviljas full generations-
viixlingspension. Om kdpesum-
man diiremot riverstiger niimn-
da viirde beviljas hiilften av full
pension och om den dverstiger
viirdet med en fiiirdedel beviljas
rngen penslon.

Avtriidarens irliga biinkomster
fcire riverlitelsen fir inte 6ver-
stiga 60 000 mark. Biinkomster-
na under friregiende fem 6r
utreds. Om avtriidarens fdrmO-
genhet efter civerlitelsen 6ver-
stiger 1,5 miljoner mark, anses
han inte vara i behov av pension
ftir sin utkomst.
Pensionstagarens fdrviirvsarbe-
te efter pensioneringen begriin-
sas pi samma sltt som vid
arbetsldshetspension. Genera-
tionsviixlingspensionen avbryts
inte om pensionstagaren fcirtjii-
nar 1877 mark (1990 6rs nivi)
mer 5n sin stabiliserade f6r-
viirvsinkomst per mlnad vid
tiden fdr <iverlitelsen. I de gam-
la stadgandena begrdnsades in-
te pensionstagarens fdrviirvsar-
bete.

Begriinsningen giiller dock inte
lantbruksavbytararbete, vilket
motiveras med att det rider
brist pi lantbruksavbytare.
Lantbrukssekreteraren skall ge
utlitande om den lantbruks-
miissiga frirutsiittningarna frir
generationsvdxlingspensionen
.till LPA. Tolkningsfrigor siinds
vidare till landsbygdsdistriktet.
Denna iindring vdntas gOra
handliiggningen snabbare.

De f<irsta stadgandena om ge-
nerationsviixlingspension triid-
de i kraft 1974, och har sedan
fdrliingts med begriinsad giltig-
hetstid. Med stdd av systemet
hade vid slutet av ir 1989 sam-
manlagt 22 703 ltigenheter 6ver-
litits till yngre lantbruksfdreta-
gare. Generationsviixlingspen-
sion har beviljats sammanlagt
32 844 odlare.
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idmstdllda iendast

26 ltndel

Traditionellt har efterle-
vandepension endast ut-
betalats till flnkor. Miin-
nen har inte ansetts behti-
va nigon sidan pension.
Men attityderna har ftir-
Indrats betydligt i de in-
dustrialiserade llnderna.
Under de senaste tio iren
har rltten till familjepen-
sion utvidgats atl giilla
Iven Inklingarna i allt fler
llnder. I vissa llnder har
j[mstiilldheten inftirts
genom att Inkepensio-
nens belopp samtidigt
bundits till den efterlevan-
des inkomst under pen-
sionstiden.

Jiimstiilldhet endast
i 26liinder
Trots att kraven pi jiimstiilld-
het mellan k6nen ocksi fdr fa-
miljepensionernas del lett till
resultat, finns det iinnu mycket
kvar att g0ra. Inom de flesta
pensionssystemen utgir man
fortfarande frin att kvinnan iir
ekonomiskt beroende av man-
nen. Ankepensionen utbetalas
mer eller mindre automatiskt
till iinkorna, medan iinklingar-
na siirskilt miste bevisa att de
behdver pensionen.

I l3l av viirldens 170 sjiilvstiin-
diga stater utbetalas familjepen-
sioner inom ramen fdr ett all-
miint pensionssystem som om-
fattar itminstone stcirsta delen
av kintagarna inom den privata
sektorn. I praktiken fir iinkan
familjepension i alla dessa lan-
der.

Anktngen har rzitt till familje-
pension i 82 av de l3l liinderna.
Men endast i 26 liinder har
mlnnen r?itt till familjepension
pi samma grunder som 6nkor-
na. I de andra liinderna har miin
riitt till familjepension under
vissa frirutsdttningar som ar-
betsldshet, h<ig Slder och eko-
nomiskt beroende av hustrun.

Jiimstillda pensioner
i de flesta
visteuropeiska
llnder
I Viisteuropa har kvinnor och
miin r6tt till efterlevandepen-
sion pi samma grunder i I I
lzinder: Norge, Sverige, Fin-
land, Danmark, Nederliinder-
na, Belgien, Spanien, Italien,
Luxemburg, Frankrike och
Fcirbundsrepubliken Tyskland.
I Sverige triidde familjepen-
sionsreformen i kraft i januari
och i Finland i juli 1990.

I Nederliinderna f,tck mdnnen
riitt till efterlevandepension
inom folkpensionssystemet
genom ett domstolsbeslut 1988.
Beslutet viintas leda till att man-
nen fir riitt till efterlevandepen-
sion ocksi frin arbetspensions-
systemen. Men frigan iir fortfa-
rande aktuell, domen har 6ver-
klagats och kommer att tas upp
till behandling i hdgsta domsto-
len. Nederliinderna har iinnu
inte inf<irt ett enhetligt obligato-
riskt arbetspensionssystem,
men 6ver fyra femtedelar av
lOntagarna omfattas av fdre-
tags- och branschanknutna
pensionsanordningar.

Ocksi i Osterrike fick miinnen
sin rett till familjepension
genom ett domstolsbeslut. Det

skedde redan 1980, men av
ekonomiska skiil triider beslutet
gradvis i kraft. Fram till 61 1995
iir iinklingarnas pension tvi
tredjedelar av full efterlevande-
pension. Ocksi i Belgien, Lux-
emburg och Ftirbundsrepubli-
ken Tyskland iir efterlevande-
pension till iinklingar en ganska
ny f6reteelse. I Luxemburg in-
fdrdes likaberiittigande till
efterlevandepension 1982, i Bel-
gien 1984 och i F<irbundsrepub-
liken 1986.

I de nordiska liinderna har 6nk-
lingarna pi Island inte riitt till
fortlOpande efterlevandepen-
sion inom folkpensionssyste-
met. Diiremot fir de en tillftillig
pension som utbetalas under
sex minader. Om iinklingen
har virdnaden av barn under I 8
ir kan pensionen utbetalas i
htigst tvi 5r. Island har inget
lagstadgat arbetspensionssys-
tem, men i praktiken htir alla
ldntagare och friretagare till en
pensionskassa. TiU skillnad
frfln det allmtinna pensionssys-
temet har de flesta av de 90
isliindska pensionskassorna in-
f<irt efterlevandepension ocksi
fOr iinklingar.
I Danmark avskaffades iinke-
pensionen som sjiilvstiindig
pensionsform i samband med
folkoensionsreformen 1985.
Ank'epensionen och arbetslcis-
hetspensionen fdrenades under
beniimningen fdrtidspension.
Oberoende av kdn kan den
efterlevande, iinkan eller iink-
lingen, fi pension pi grund av
makens eller makans dtid. Frin
lcintagarnas tilliiggspensions-
system utbetalas diiremot fort-
farande iinkepension och pi
samma grunder 6t kvinnor och
miin.

l8
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I tre viisteuropeiska liinder fir
iinklingen efterlevandepension
endast om han varit ekonom-
iskt beroende av hustrun. Detta
giiller inom folkpensionssyste-
met i Irland och inom ltintagar-
nas pensionssystem i Grekland
ifall mannen 6r arbetsof<irmd-
gen och ekonomiskt beroende
av hustrun. I Portugal kan fcir-
utom arbetsofiirmcigna iink-
lingar iiven iinklingar som nitt
pensionsildern fi efterlevande-
pension. I alla tre liinder frirut-
siitts dessutom att mannen inte
har nigon egenpension.

Storbritannien och Schweiz iir
de enda vi*turopeiska linder
diir iinklingar inte har riitt till
efterlevandepension frin de ob-
ligatoriska pensionssystemen. I
Storbritannien kan mannen
dock i undantagsfall fi pension
efter hustrun; han kan 6rva
hustruns frirv2irvsinkomsts-
grundade tilliiggspension, ifall
bida makarna uppnitt pen-
sionsildern vid hustruns d6d.
'Arysritten" glller inte den
jiimnstora grundpensionen. I
Schweiz fir miinnen inte efter-
levandepension, varken frin
det allmdnna pensionssystemet
som omfattar ldntagare och
fdretagare eller frin ldntagar-
nas arbetspensionssystem.

Inkomstbundna
efterlevandepensioner
allt vanligare
Att efterlevandepensionen ut-
betalas utan f6regiende be-
hovsprdvning kritiseras i allt
fler leinder. I och med att kvin-

hovet av dnkepension har utan
tvekan minskat. T ex i Sverige
konstaterade regeringen i moti-
veringen till familjepensionsre-
formen att allt fler kvinnor ftir-
vtirvsarbetar och intjiinar diir-
fdr egen fdrviirvspension. Me-
dan32 procent av kvinnorna i
Sverige fdrviirvsarbetade 1960,
var motsvarande siffra 80 ir
1985. Infiirandet av nigon form
av inkomstprrivning har ocksi
siirskilt i Mellaneuropa motive-
rats med de viixande pensions-
utgifterna och fi nansieringssvi-
righeterna.

I nio viisteuropeiska liinder
iir efterlevandepensionen in-
komstbunden inom de allmtn-
na pensionssystemen: i de nor-
diska liinderna (utom Island),
Belgien, Osterrike, Luxemburg,
Frankrike och Fdrbundsrepub-
liken Tyskland. Inkomstbun-
denhet inftirdes samtidigt som
mannen fick r6tt till iinkepen-
sion i Sverige, Ftirbundsrepub-
liken Tyskland och Finland. I
atta Hnder forekommer inte be-
hovsprdvning i nigon form:
Nederliinderna, . Spanien, Ir-
land, Island, Storbritannien,
Italien, Grekland och Portugal.

Pi vilket siitt inkomsten beak-
tas varierar frin land till land.
Oftast iir efterlevandepensio-
nen bunden till iinkans eller
iinklingens arbetsinkomster un-
der pensionstiden pi si siitt att
pensionen blir mindre om in-
komsterna Overstiger en viss
griins. I praktiken utbetalas all-
tid itminstone en del av pensio-
nen.

Radikalast har man varit i Sve-

ar under 65 ir fir pension under
ett 5r efter makens eller makans
dtid. Syftet med denna s k om-
stiillningspension iir att hjiilpa
den efterlevande att ordna sin
fdrs6rjning. Pensionen fdrlEngs
endast om den efterlevande har
vlrd om barn under 12 ir eller
om hans eller hennes m<ijlighe-
ter att ftirstirja sig frirsiimrats,
t ex pi grund av arbetsltishet
eller dilig h6lsa. Behovsprciv-
ningen giiller bide folkpension
och den allmiinna tilliiggspen-
sionen, men inte tilliiggspensio-
ner som grundar sig pi arbets-
marknadsavtal.

I Finland 6r efterlevandepen-
sionen beroende av pensions-
inkomsterna, vilket awiker
frin inkomsbundenheten i de
dvriga liinderna. Detta innebiir
att det inte iir iinkans eller iink-
Iingens f0rvtrvsinkomster un-
der pensionstiden som beaktas,
utan den efterlevande makens
egenpension eller intjiinade
penslon.

Samlevnad
utan Iktenskap
och skilsmflssor
orsakar problem
Samboftirhillanden har blivit
vanliga i alla viistldnder. I pen-
sionssystemen tas ingen hiinsyn
till detta faktum, riitten till t ex
efterlevandepension grundar
sig pi iiktenskap. Hittills lik-
stiills samlevnad utan iikten-
skap med iiktenskap i frirutsltt-
ningarna fOr efterlevandepen-
sion i endast ett land - Canada.
I de allmiinnana pensionssyste-

]OUKO ]ANHUNEN,
fiLmag.

Specialforskare
v id Pens ions s ky dds c ent r alens

forskningsavdelning

par, om de tidigare varit gifta
med varandra eller om de har
eller haft . gemensamma barn
eller vlntar barn tillsammans. I
de tivriga ldnderna anses inte
samlevnad utan iiktenskap vara
ett tillriickligt skiil ftir att efter-
levandepension skall utbetalas.
Si till exempel ocksi i Neder-
liinderna diir sambor och t o m
sambor av samma k<in iir lik-
stiillda med vigda par ndr det
giiller riitt till makens/makans
&lderspension.

Ocksi frigan om redan intjii-
nad pensionsriitt skall delas
jdmnt mellan makarna vid skil-
miissa iir egentligen en jiim-
stiilldhetsfriga. I tvi liinder de-
las den pensionsriitt som intjli-
nats under iiktenskapet jiimnt -
i Canada och i Fcirbundsrepub-
liken Tyskland.
Den av makarna som varit
hemma och skcitt barnen, i all-
miinhet kvinnan, rir den som
drar nytta av att pensionsriittig-
heterna delas jiimnt vid en skils-
miissa. I vissa fall kan delningen
ocksi vara av avg<irande bety-
delse fdr familjepensionsskyd-
det.

I Canada har man ocksi gjort
andra innovationer niir det gtil-
ler jiimstiilldhet och pensioner.
Gifta par eller sammanboende
par 6ver 60 kan innan de Slders-
pensioneras, om de si onskar,
sinsemellan jiimna ut riittighe-
terna till frirviirvspension som
de tjiinat in under den tid iikten-
skapet varat. Makarnas pensio-
ner som grundar sig pi denna
tid blir pi si siitt lika stora.

nans och hela familjens stiill- rige diir den fortldpande efter- men i Sverige iir fr o m 1990
ning f6riindrats borde ocksi levandepensionen gradvis av- man och kvinna som bor till-
iinkepensionen fcirendras. Be- skaffas.Allaiinkorochiinkling- sammans likstiillda med gifta
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Som erslttning ftir utftirt
arbete ftirtjiinar arbetsta-
gare ltin och pi basen av
Itinen pension. Ftir alla
ersiittningar som betalas
pi basen av ett arbetsftir-
hillande tillvlxer emeller-
tid inte pension. I pen-
sionsltinen inrlknas inte
alla de ftirtjiinster som be-
skattaren fordrar att skatt
skall innehillas pi. Pen-
sionsskyddscentralen har i
cirkullr A 8/90 gett direk=
tiv om arbetsftirtjfinster
som skall beaktas di pen-
sionsltinen bestims. I det
ftiljande anviinds ftir ftir-
tjinster ocksi benHm-
ningen APL-ltin.

Begreppet ltin inom
arbetspensionsla garna
Den pensionsgrundande l<inen
bestiims pi basen av arbetsfdr-
tjiinsterna. I lagen om pension
fdr arbetstagare (APL) konsta-
teras endast att arbetsft rtjans-
ten bestiims "enligt samma
grunder som tilldmpas vid ftir-
skottsinnehillning av skatt, li-
kvdl s5, att semesterers?ittning,
som skall erliiggas vid arbets-
f<irhillandets upphdrande, icke
tages i beaktande".

7 $ 4 mom. APL skall uppfattas
niirmast som en generell hiinvis-
ning till den i 4 $ lagen om
f<irskottsuppbcird avsedda 16-
nen eller m a o den l6n, som
utbetals till en person, som mot
ersiittning utfcir arbete fcir an-
nan och som i denna sin verk-
samhet inte iir sjiilvstiindig f<ire-
tagare.

Hiir skall dock noteras att kine-
begreppet enligt skattelagstift-
ningen ir mera omfattande 5n
lcinen iir enligt pensionslagstift-
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ningen. Enligt skatteriitten frir-
utszitts inget arbetsavtal och
inte heller arbetsgivares ledning
och uppsikt f6r att erslttningen
skall beaktas som ldneinkomst.
Arbetspensionslagarna iir diir-
emot en del av den arbetsriitts-
liga lagstiftningen, varfrir be-
greppet l6n bestiims enligt ar-
betsriittsliga grunder. Utgings-
punkten tir diirf<ir att l<inen, frir
att riiknas som pensionsgrun-
dande inkomst, skall erliiggas
som ersdttning fcir arbete som
baserar sig pi arbetsavtal eller
arbete med niira anknytning till
ett arbetsfdrhillande.
Men det finns frirtjiinster som
betraktas som APLJtin trots
att fOrskottsinnehilling inte
verkstiillts. I vissa fall iir l6n till
f<iljd av skattelagstiftningen in-
te underkastad fcirskottsinne-
hillning. Exempel pi detta ir
skattefri ldneinkomst fdr arbete
utomlands eller lcin pi vilken i
stiillet fOr fcirskottsskatt upp-
biirs kiillskatt. Om l<inen er-
liiggs endast i form av natura-
f<irmin iir fiirskottsinnehill-
ning pi grund av praktiska sklil
inte m6,jlig att verkstiilla. Obe-
roende av detta betraktas dessa
fdrminer som APL-16n enligt
sitt beskattningsviirde. Om ar-
betsgivaren fdrsummar sin
skyldighet att grira ftirskottsin-
nehillning, hindrar fdrsummel-
sen naturligtvis inte att fdrtjiins^-
ten betraktas som APL-l<in. A
andra sidan iir det svirt fcir en
arbetstagare att i efterhand p6-
visa kin som enligt dmsesidig
Overskommelse utbetalats
"svart", eftersom skatteuppgif-
ter saknas.

I alla pensionslagar iir l0nebe-
greppet i princip detsamma
som i APL. Det finns vissa
undantag, exempelvis betriif-
fande semesterersdttningen
som erliiggs di arbetsfdrhillan-
det upph6r. Lagen om pension
fdr arbetstagare i kortvariga ar-
betsfdrhfrllanden (KAPL) och
lagen om pension fdr vissa
konstniirer och redaktdrer i ar-
betsfdrhillande (KoPL) inne-
hiller inget undantagsstadgan-
de om semesterersiittningen vid
arbetsfdrhillandets upphdran-
de. Pension enligt KAPL och
KoPL tillviixer silunda f<ir si-

dan erstittning oberoende av
om den erlagts di arbetsfiirhil-
lande fortsatt eller di det upp-
hiir.

APL-ltin iir
ersflttning ftir arbete
som utftirs pfl basen
av arbetsaYtal
APl-ltinen omfattar all slags
l6n som en arbetsgivare betalar
till en arbetstagare fdr det arbe-
te denne utfrir pi basen av
arbetsaWal. I allmiinhet medfcir
det inga problem att definiera
grundldnen och till den hOran-
de olika tilliigg enligt arbets-
eller kollektivavtal som APL-
lcin. Ldnen kan bestzlmmas en-
ligt tim- eller minadsldn, ac-
kordkin enligt arbetsprestatio-
nens miingd eller viirde eller
sisom provision antingen en-
sam eller i fcirening med basl6n.
Ocksi naturafcirminer sisom
bostadsf6rmin och matftirmin
iir APL-liin, oberoende av om
den utbetalas utdver grundlti-
nen eller enbart som l<in frir
arbete.

Ocksi arbetstagarens semester-
och sjukldn inriknas i APL-
l6nen. Om det i kollektivavtal
har avtalats att sjuktidsliinen
skall betalas ut i form av sjuk-
dagpenning iir ocksi denna
kompletteringsdagpenning
APL-IOn. Eftersom ett arbets-
ftirhillande enligt arbetspen-
sionslagstiftningen upphrir vid
slutet av den dag, fdr vilken liin
pi basen av arbetsfdrhillandet
sist utbetalades, beaktas even-
tuell sjuktidskin som betalats
efter det att arbetstagaren har
blivit arbetsofcirmrigen inte vid
utriiknande av pensionslOnen.

Den uppsiigningstid som till-
iimpas vid uppsiigning av ar-
betsavtal anses vara en frirliing-
ning av arbetsftirhillandet och
lOnen fdr denna tid iir silunda
APL-ltin. APl-arbetsfrirhil-
landet upphrir di uppsiignings-
tiden l6per ut och f6rtjiinsterna
beaktas fcir hela uppsiigningsti-
den oberoende av om arbetsta-
garen under denna tid iir syssel-
satt eller inte.

Aven penninggivor som ar-
betsgivare ger till sina anstiillda
kan betraktas som vederlag ftir
utfdrt arbete och medtas diirf6r
i APLJdnen. Detta giiller bl a
julpeng, l3:e minadsldn och
penninggiva efter visst antal
tjtinstgtiringsir.

Di en giva som arbetsgivaren
ger t ex pi en anstiillds bem6r-
kelsedag iir skattepliktig ink-
omst, ir det av praktiska skiil
ocksi andamilsenligt att be-
trakta den som pensionslOn.

Ntir pensionsldnen bestiims be-
aktas ocks6 lOn som p g a
arbetsgivarens betalningsofdr-
m6ga inte utbetalats, om det
finns en tillfdrlitlig utredning
om ldnen, t ex en konkursdom.
Enligt lagen om liinegaranti be-
talas l<inefordringar som har
fdrfaUit tidigast tre minader
ftire det ldnegarantiansdkan in-
liimnats av statens medel. Utbe-
talat ldnegarantibelopp riiknas
dven som APL-16n.

Den anstiillda kan utciver den
egentliga kinen fi olika slag av
ersiittningar och f6rminer som
inte beaktas i pensionskinen,
fastiin utbetalningen av dem
fdrutsiitter att ett arbetsfdrhil-
lande fdreligger.

Om en ers6ttning till sin natur
iir skadestind och inte vederlag
ftir utfdrt arbete iir den inte
APL-kin. Sidana erszittningar
6r bl a skadestind fdr olaglig
uppsiigning enligt arbetsavtals-
lagen eller lagen om fcirfarandet
vid uppsiigning.

Om utbetalning av ltin di ar-
betsfdrhillande upphdr fdr-
drdjs, anses den ldn som enligt
lag utbetalas fdr viintetiden va-
ra ranta och inte egentlig l0n.
Den lagstadgade ersiittning
som arbetstagare fir vid 6verli-
telse av upphovsriitt anses inte
vara l6n. Reprisarvoden till
skidespelare och musiker jiim-
stills med upphovsriittsersiitt-
ningar. Royalty som utbetalas
som ersiittning till upphovsman
eller patenthavare fcir att den-
nes alster ges ut till offentlighe-
ten eller anv6nds, iir brukser-
siittning. Inte heller ersiittning
som ges fdr arbetstagareupphn-

ningar iir vederlag f<ir i arbets-
avtal utf6rt arbete.

Speciell fOrvirring vid bestiim-
mande av APl--lcinen orsakar
situationer diir arbetstagaren
pA basen av arbetsfcirhillande
har fitt vissa fcirminer, som
enligt skatteriitt iir underkasta-
de fcirskottsinnehillning, men
som det oaktat inte anses vara
APLJOn. Olika slag av perso-
naHcirminer iir exempel pi det-
ta.

Personalfdrminer iir sidana
fcirminer som en arbetsgivare i
regel fortl<ipande i annan form
iin pengar beviljar sina ansttill-
da och ftir vilka nigot penning-
v6rde inte har faststiillts i skat-
testyrelsens beslut om natura-
fOrminernas vdrde. Personal-
forminer iir inte naturaf6rmin,
som liksom penninglcin iir ve-
derlag fcir utfrirt arbete, utan
kollektiva frirminer fdr hela
personalen, t ex personalrabat-
ter pi arbetsgivarens produkter
eller l6n fOr personalen.

Personalfdrminerna har redan
tidigare delvis ansetts vara skat-
tepliktig lOneinkomst. I den nya
lagen om skatt pi inkomst och
frirmdgenhet (1240/88) utvid-
gades beskattningen av person-
alfcirminer. Skattepliktig ink-
omst iir bl a kostnader fdr hiil-
sovird som arbetsgivaren beta-
lar direkt till arbetstagaren.

Huruvida personalfiirminerna
skall betraktas i pensionsldnen
kan inte ltisas enbart pi basen
av hur de beskattas. Ur beskat-
tarens synvinkel r:icker det om
forminen har erhillits pi basen
av arbetsfdrhillande, den behti-
ver inte direkt hiinfdra sig till
utfcirt arbete. Detta fordras
emellertid frir att den skall kun-
na betraktas som pensionslcin.
Di personalfdrminerna erhills
som annat iin som i arbets- eller
kollektivavtal avtalat vederlag
fdr utfdrt arbete, beaktas de
inte vid utr6knande av pen-
sionskinen.

Det mi n6mnas att de numera
allt vanligare sparlivfrirsiikring-
arna, som arbetsgivaren enligt
<iverenskommelse med arbets-
tagaren tecknat fdr den anstiill-
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da, tiil sin natur awiker frin
personalfdrminerna som avses
ovan. En sparlivfOrsiikring iir
antingen en valbar eller fast del
av den enskilde arbetstagarens
helhetsl<in. Den 5r alltsi ett
siirskilt avtalat vederlag fdr ar-
bete och diirf<ir en del av arbets-
givarens fdrsiikringsavgifter
och arbetstagarens skatteplikti-
ga inkomst och betraktas fdl-
jaktligen ocksi som APL-1On.

APL-ltin iir
Iven erslttningar
ftir verksamhet
med nera anknytning
till ett arbetsftirhillande
En arbetstagare kan inom ra-
men fcir arbetsfcirhillandet ut-
f<ira iiven annat An det i arbets-
avtalet uttryckligen avtalade ar-
betet. Vederlaget ftir sidant ar-
bete inrEknas i pensionslOnen.

APLl0n iir diirfrir olika slag av
frirslags- och artikelarvoden,
som har anknytning till det i
arbetsavtalet civerenskomna ar-
betet, likasi arvoden som en
arbetstagare fir f6r sina artiklar
i en publikation eller personal-
tidning som ges ut av arbetsgi-
varen.

Uppdraget som fdrtroendeman
och arbetarskyddsfullmiiktig
har si nira anknytning till ar-
betsf<irhallandet, att den ersitt-
ning som betalats ftir uppdra-
gen skall beaktas nzlr den pen-
sionsgrundade l6nen bestiims.
Diiremot iir inte ersiittning fOr
fdrlorad arbetsfcirtjiinst och ar-
voden som en fcirtroendeman
eller arbetarskyddsfullmiiktig
fir av annan dn av sin egen
arbetsgivare, t ex av sitt eget
fackftirbund, inkomst frin
verksamhet med niira anknyt-
ning till arbetsftirhillande.
Om arbetstagaren pi sin arbets-
plats deltar i verksamhet enligt
lagen om tillsynen dver arbe-
tarskyddet eller lagen om sam-
arbete inom f6retag och arbets-
givaren betalar m0tesarvoden
eller annan ersiittning frir detta,
riiknas dessa ocksi till APL-
Itinen.

Till APl-ltinen liiggs iiven si-
dana arvoden som betalas till
arbetstagare som i egenskap av
representant f<ir personalen del-
tar i fdretags eller sammanslut-
nings fdrvaltningsorgan.

Ltin ftir
arbete utomlands
Di en finliindsk arbetstagare
arbetar i en finliindsk arbetsgi-
vares tjiinst utomlands, tilliim-
pas de finska arbetspensionsla-
garna pi samma s6tt som vid
arbete utfrirt i Finland, om inte
annat dverenskommits i en 6m-
sesidig socialkonvention. Fcir
den lcin arbetstagaren erhiller
som vederlag f6r utfdrt arbete,
tillviixer pi normalt satt pen-
sion. Att arbetstagaren inte be-
skattas i Finland om arbetet
fortgir mer 6n sex minader,
hindrar inte att kinen betraktas
som APL-lcin.
Ocksi avtalade naturafdrmS-
ner iir APL-16n, iiven om de i
Finland faststiillda grunderna
fcir fdrskottsinnehillning inte
som sidana ncidviindigtvis kan
tilliimpas fdr att faststiilla deras
penningviirde.

Om arbetstagaren fir ett lcine-
tilliigg som bl a skall kompense-
ra lokala levnadskostnader som
6r hrigre iin i hemlandet, riiknas
ocksi ett sidant fast belopp till
APL-l6nen.
Arbetsgivaren och arbetstaga-
ren kan inte bindande avtala att
ett annat belopp tin den faktiska
lcinen skall anges som pensions-
grundande.

Till utomlandsanstiillda betalar
arbetsgivaren ofta ocksi andra
ersdttningar f<ir siirskilda kost-
nader, som inte skulle uppsti
om arbetet utfdrdes i Finland.
Flyttningen utomlands, bar-
nens skolging och semesterre-
sor till hemlandet 5r sidana
siirskilda kostnader. Kostnads-
ersiittning beaktas inte i dessa
fall i pensionsldnen eftersom
ersiittningen gdller kostnader
som uppstir p g a att arbetet
utfcirs utomlands.

Kostnadserslttning
Di arbetsgivaren betalar ersiitt-
ning fiir kostnader som t ex
arbetskliider och arbetsredskap
eller resor, utgOr ersiittningen
inte vederlag fdr utfdrt arbete.
Ersiittning fdr sidana kostna-
der anses inte heller i fdrskott-
sinnehillningen vara ldn, om de
inte dverstiger de faktiska kost-
naderna. I skattestyrelsens be-
slut finns noggrannare direktiv
om berikningen av kostnadsbe-
loppen. Ersiittningar som dver-

skjuter det berdknade kostnads-
beloppet betraktas som lcin frin
vilken fdrskottsskatt skall inne-
hillas, om det inte framgir att
dven den riverskjutande delen
har anviints fiir att tiicka kost-
nader. Samma principer ftiljs
niir APl--kinen bestdms.

Beskattningsavg6randen i 6ren-
den giillande fcirskottsinnehill-
ning iir inte bindande ftir den
slutliga beskattningen. I den
slutliga beskattningen kan ex-
empelvis kostnadsersiittningar
som inte underkastats fcirskott-
sinnehillning betraktas som
skattepliktig inkomst, om kost-
naderna inte kan pivisas. Det
oaktat eir huvudregeln enligt 4 $
4 mom. APL att i pensionski-
nen beaktas endast den ltin pi
vilken' f0rskottsinnehillning
verkstiills. Det kan dock finnas
situationer dfl kostnadsersiitt-
ningarna har varit onaturligt
stora. Om dessa i den slutliga
beskattningen betraktats som
l6n, kan det i vissa fall vara
motiverat att rzikna in dem i
pensionsldnen. Arbetsgivaren
skulle i sjiilva verket hirvid ha
varit skyldig att innehilla ftir-
skottsskatt, vilket han underli-
tit att gdra.

Inrikes
dagtraktamenten
Principen 6r densamma ftir
dagtraktamenten som fdr kost-
nadserEttningarna. Skattesty-
relsen faststiiller maximibelopp
fdr skattefria dagtraktamenten.
Tanken iir att dessa och de
kollektivawalade dagtrakta-
mentena i framtiden skall vara
Iika stora, vilket i praktiken
innebiir att inrikes dagtrakta-
mentena inte mer kommer att
vara skattepliktig inkomst eller
APLJtin.
Det skattefria inrikes dagtrak-
tamentet iir 145 mark frin och
med 1.3.1990. Ar 1989 var dag-
traktamentet 100 mark. Di det
i kollektivavtalen avtalade dag-
traktamentet var 167 mark be-
traktades 67 mark som liineink-
omst och silunda ocksi som
pensionsl0n.
Innan den nya lagen om skatt
pi inkomst och f6rm6genhet
triidde i kraft (1.1.1989) var
dagtraktamenten skattefria till
den del de inte dversteg belop-
pet av de dagtraktamenten som
erlades till statstjanstemin.
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Vlrlden
ftirilndras, si ock ...
Di samhiillet utvecklas och ar-
betslivet f<irdndras lever ocksi
stadgandena i lagar och kollek-
tivavtal. Detta i sin tur Sterspeg-
lar sig pi definitionen av pen-
sionsldnen. Di en arbetstagare
fir olika fcirminer i anknytning
till arbetsforheilandet, miste
det ocksfi alltid siirskilt avgdras
om fdrminerna grundar sig pi
arbete och om arbetsgivaren
mAste erliigga pensionsfcirsiik-
ringspremie. Fastdn APL-
lcinen i allmiinhet iir densamma
som den kin pi vilken arbetsgi-
varen gjort fcirskottsinnehill-
ning, iir denna regel inte helt fri
frin undantag, vilket ovan re-
dan minga ginger konstaterats.

Di nya stadganden utformas
eller kollektivaltal sluts tas siil-
lan stiillning till om nigon ny
fdrmin eller ersiittning iiven
skall anses vara till pension be-
riittigad inkomst. I regeringens
proposition till personalfond-
slagen (814/89) som triidde i
kraft i bdrjan av i 1990, konsta-
teras undantagsvis i motive-
ringen att det fcir de andelar
som skall utbetalas till medlem
av fond inte skall uppbdras
APl-premie och att dessa an-
delar inte betraktas som lcin vid
bestiimmande av arbetspen-
sion.

Ett praktiskt problem har varit
att arbetstagaren inte fcire pen-
sionsbeslutet fitt ett bindande
avgcirande om en viss fdrtjiinst
berdttigar till pension eller inte.
Uppgifter om inkomster frin
arbetsf<irhillanden som har
upph<irt fcir minga ir sedan 6r
i allmiinhet inte mera tillgnng-
liga.
En lagiindring som grir det mdj-
ligt att redan i ett tidigare skede
fi ett beslut som kan Overklagas
om de arbetsfcirhillanden som
ligger till grund fcir pensionen
6r avsedd att triida i kraft frin
och med 1.1.1990.

HELENA TAPIO, i"r.k,nd.
Bi t r tidande av de lning s c hef v id

Pens ions s k y d ds c e n t r ale ns
iuridisko avdelning
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AttT FIER
PEl{SIO1{STAGARE
BETATAR SKATT

Ar D88 hade sammanlagt 4,1 miljoner personer skattepliktiga inkomster
och nirmare 30 procent av dem hade pensionsinkomster. Pensionstagarnas
inkomster utgiorde dock endast en knapp femtedel av alla skattepliktiga
inkomster. Beskattningen jlmnade ut inkomstftirdelningen pi si siitt att
pensionstagarnas andel av nettoinkomsterna v* 22 procent.
Pensionsinkomsttagarnas genomsniffliga bruttoinkomst var 45500 mark
och genomsnitttiga nettoinkomst 36 000 mark ir 1988. Tvi tredjedelar av
pensionstagarna betalade skatt - iinnu 1983 betalade endast drygt hllften av
pensionstagarna skatt. Allteftersom pensionsinkomsterna blivit sttirre tiver-
skrider allt fler pensionstagares inkomster ocksi efter skatteavdrag den
undre grlnsen ftir beskattningsbara inkomster. 1988 betalade pensionstagar-
na sammanlagt 11,3 miljarder i skatt eller 14 procent av alla skatter som
betalas av fysiska personer.
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Skattestyrelsen publicerar irli- Tabell 1. Pensionstagare med skattepliktig pensionsinkomst -
gen en statistisk dversikt 6ver genomsnitt-lig inkomst, skaA oc[ nettoinkomst
skatter som debiterats pi basen 1983-1988, mk/ir
av inkomster och fdrmdgenhet,
den senaste dversikten prosen-
terar uppgifterna frin ir 1988
(Verohallituksen julkaisu 483).
F<iljande redog<irelse fdr pen-
sionsinkomsttagarnas beskatt-
ning och inkomstnivi och
-struktur baserar sig pi uppgif-
terna frin skatteiren 1983-
r988.

De statistiska civersikterna in-
nehiller enbart uppgifter om
skattepliktiga inkomster och
tillgingar. Folkpensionens bas-
del och tilliiggssdel iir skatte-
pliktig inkomst sedan 1983,
men 1988 var fortfarande en del
av pensionsinkomsterna inte
skattepliktiga, bl a de allmiinna
familjepensionerna, frontman-
napensionerna och olika skatte-
fria folkpensionstilliigg. Ar
1988 var summan skattepliktiga
pensionsinkomster 43,56 mil-
jarder mark, samtidigt som det
sammanlagda beloppet utbeta-
lade pensioner var 46 miljarder
mark. Av samtliga pensioner
och inkomster av pensionsnatur
saknas alltsi cirka 5 procent i
1988 irs statistik. Statistiken tar
inte heller upp personer som
erhillit enbart skattefria pen-
sionsfdrminer av ovanniimnda
slag. Pensionstagare i statisti
ken iir diiremot alla inkomstta-
gare som erhillit beskattnings-
bara pensionsfdrminer under
6ret, oberoende av vad som
varit huvudsaklig inkomstkiilla.

Pensionsinkomsterna
steg i genomsnitt
snabbare [n ltinenivin
Ar 1988 hade drygt l,l7 mitjo-
ner personer skattepliktiga pen-
sionsinkomster. 73 procent
hade bide arbets- och folkpen-
sion, cirka 15 procent endast
folkpension och cirka I I pro-
cent endast arbetspension. En
dryg procent av pensionerna
bestod av andra pensioner iin
folk- eller arbetspension, t ex
pensioner enligt militiirskade-,
trafikfrirstikrings- eller olycks-
fallsf<irsiikringslagen.

Den genomsnittliga bruttoin-
komsten per pensionsinkomst-
tagare var 45 400 mark (tabell
l). I genomsnitt en fiiirdedel av
inkomsterna utgjordes av folk-

pension, 56 procent av arbets-,
tjiinste- eller fciretagarapensio-
ner och en femtedel av andra
inkomster. Frin 1983 till 1988
har bruttoinkomsten 6kat i
genomsnitt 9 procent och pen-
sionsinkomsten 9,4 procent i
iret. Under samma tid steg
l0ntagarnas ftirtj tnstniviindex
med 8,1 procent i 5ret, vilket
innebiir att pensionstagarnas
genomsnittliga inkomster irli-
gen stigit ca en procent mer tln
l<intagarnas frirtj iinstnivi.
Under referensperioden har
de liipande arbetspensionerna
hdjts i genomsnitt 7,1 procent i
6ret enligt arbetspensionsindex.
Att pensionstagarnas medel-
inkomst cikat snabbare beror
friimst pi att arbetspensions-
systemet triitt i kraft gradvis
och pi att de nya pensionerna
6r betydligt st6rre iin pensioner-
na som avfOrs frin pensionsbe-
stindet. Bidragit till den snabba
tillviixten har dven den allmiin-
na htijningen av inkomstnivin
och folkpensionsreformens oli
ka skeden som trddde i kraft
1984-85.

18 %o av brutto-
inkomsterna annat en
pensionsinkomster
Figur I visar pensionstagarnas
f<irdelning enligt inkomstklass,
inkomststruktur och nettoin-
komsnivi ir 1988. En gransk-

ning av pensionsinkomsttagar-
na skulle egentligen krliva en
mer finfOrdelad inkomstklass-
indelning 5n den som finns
tillgiinglig i skattestatistiken.
Niirmare hiilften av pensionsta-
garna finns i inkomstklassen
24C[l0 - 44999 mkl hr' i genom-
snitt halften av bruttoinkom-
sterna i denna klass bestir av
f6rviirvspensioner. I de h<igre
pensionsinko mstkl assern a
hnns sammanlagt mindre iin
en fiiirdedel av pensionstagar-
na. I dessa klasser iir fdrvdrvs-
pensionerna den huvudsakliga
inkomstkiillan och folkpensio-
nen 5r begr:insad till den icke
inkomstbundna basdelen.
Folkpensionens betydelse 6r
stcirst i den niist liigsta pensions-
inkomstklassen som en fiiirde-
del av pensionstagarna h6r till.
I genomsnitt var pensionstagar-
nas andrainkomster 8 200 mark
(t ex arbets- och kapitalinkom-
ster), vilket betyder 18 procent
av bruttoinkomsterna (tabell I ).I den liigsta pensionsinkomst-
klassen (figur l) iir andelen an-
dra inkomster till skillnad frin
de andra grupperna mycket hcig
eller 76 procent. I denna in-
komstklass samlas fcirhillande-
vis flest personer som fir endast
arbetspension eller endast folk-
pension samt personer som va-
rit pensioniirer under en kortare
tid iin ett 6r. En betydande del
av de personer som fir iinke-
eller barnpension finns ocksi i

t983 1984 1985 1986 1987 1988

Pensionsinkomst- 1,058 1,077 1,098 1,132 1,156 l,l7l
tagare, milj.

Skattepliktig
inkomst, mk/ir 29476 33112 36663 39686 42304 45422

diirav pensions-
inkomster 23759 27024 29950 32347 34795 37213

- arbetspension 15352 17322 19267 21331 23417 25532
- folkpension 8 180 9391 10285 10542 10762 10941

annan pension 227 3l I 398 474 616 74A

annan inkomst 5717 6088 6'113 7 338 7 509 8 209

Skatter
sammanlagt 5418 6157 7109 7837 8531 9@
Personer som
betalat skatt % 53,7 55,6 60,2 62,4 &,1 66,3

NETTO-
INKOMSTER 24058 26955 29554 31849 33773 35179
skatteprocent 18,4 18,6 19,4 19,7 20,2 21,2
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1. med skattepliktig
storlek,

och 1988, ar

Figur 2. Debiterade skatter per skatteslag 1983-1988, % Figur 3. Skattens andel av pensionsinkomsttagarnas skatte-
pliktiga inkomster vid statsbeskattningen 1983-1988, To
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denna inkomstklass.

l/3 av pensionstagarna
betalar inte skatt
1988 betalade 66 procent av
pensionstagarna skatt. I ge-
nomsnitt var skatten 8 500
mark per pensionstgare, vilket
iir en dryg femtedel av den
genomsnittliga bruttoinkom-
sten (tabell l). 46 procent av
pensionsinkomsttagarna beta-
lade statsskatt och 65 procent
kommunalskatt (f,rgur 2). I
genomsnitt var statsskatternas
andel drygt 8 procent och kom-
munalskatternas andel knappt
l.l procent av bruttoinkomsten.
Ovriga skatter och avgifter av
skattenatur, dvs kyrkoskatt,
sjukftirsiikrings- och folkpen-
sionsfOrslkringspremier, ut-
gjorde 1988 i genomsnitt 2 pro-
cent ay bruttoinkomsterna
(figur 3).

Figur 4 visar skattens andel av
samtliga skattepliktiga inkom-
ster vid statsbeskattningen I 988
frirdelad enligt pensionsin-
komstens storlek. Den liigsta
genomsnittliga skatteprocenten
finns i den niist liigsta pensions-
inkomstklassen, dlr stOrsta de-
len av pensionstagarna inte har
nigon beskattningsbar inkomst
kvar efter pensionsinkomstav-
dragen i stats- och kommunal-
beskattningen. Pensionsinkom-
stavdraget vid statsbeskattning
iir noll redan i inkomstklassen
45 000 - 74999 mk/5r och i de
tvi hiigsta pensionsinkomst-
klasserna gtirs pensionsinkom-
stavdrag riverhuvudtaget inte i
kommunalbeskattningen.

I figur 4 awiker igen den liig-
sta pensionsinkomstklassen (fr
figur l). Den genomsnittliga
skatteprocenten i denna klass tir
t o m hcigre iin den genomsnitt-
liga skatteprocenten f<ir samtli-
ga pensionsinkomsttagare. Fi-
gur I visade att stdrsta delen av
bruttoinkomsterna i den liigsta
pensionsinkomstklassen bestod
av annat zin pensionsinkomster
och iiven i mark iir andelen
annan inkomst st0rst i denna
klass. I motsvarande grad iir
pensionsinkomsterna i den liig-
sta klassen mycket smi, varfcir
ocksi pensionsinkomstavdra-
get vid stats- och kommunalbe-
skattning var litet. T ex var
pensionsinkomstavdraget i
kommunalbeskattningen i den

liigsta pensionsinkomstklassen
endast 21 procent av bruttoink-
omsterna och 63 procent i den
niist liigsta pensionsinkomst-
klassen.

Allt fler
betalar skatt
Den nedre griinsen f<ir beskatt-
ningsbar inkomst har h<ijts i
genomsnitt 5 procent i iret un-
der perioden 1983-1988. Max-
imibeloppen fOr pensionsink-
omstavdragen har under sam-
ma tid h6jts ungefiir lika myck-
et, vilket dock iir 2 procentenhe-
ter mindre iin APL- indexjuste-
ringarna hdjt de liipande pen-
sionerna. Di pensionsinkomst-
tagarnas genomsnittliga in-
komster samtidigt 6kat cirka 9
procent i iret, har allt fler pen-
sionstagare blivit tvungna att
betala inkomstskatt till staten,
trots ftirsciken att dimensionera
pensionsinkomstavdragen si
att personer som fir endast
folkpension inte skall behciva
betala skatt. Frin och med 1983
till 1988 har andelen pensions-
tagare som betalar skatt stigit
frin 54 procent till 66 procent
(tabell l). Utvecktngen iir den-
samma bide niir det giiller stats-
skatt och kommunalskatt (figur
2).

Fcirutom att allt fler pensions-
tagare betalar skatt har ocksi
andelen beskattade inkomster
av de skatteplikiga inkomsterna
stigit. Detta avspeglar sig i att
den genomsnittliga skattepro-
centen vuxit en aning under
perioden 1983-1988 (figur 2).
Diremot har andelen inkomst-
skatt till staten av de beskattade
inkomsterna stigit frin 13 pro-
cent 61 1983 med endast en halv
procentenhet fram till 1988.
Under samma period har kom-
munalskattedrets medelpris sti-
git endast 0,4 penni. Detta bety-
der att <ikningen av den genom-
snittliga skatteprocenten (figur
3) i huwdsak iir en fOljd av att
pensionstagarnas bruttoinkom-
ster rikat.

Ltintagarnas
neffoinkomster
har tikat snabbare
ln pensionstagarnas
Den genomsnittliga nettoin-
komsten per pensionst-agare var
35 800 mk ir 1988. Okningen
frin och med 1983 iir niistan

l2 000 mk eller i genomsnitt 8,3
procent i iret. Reellt sett var
dkningen 3,3 procent i 6ret.

Liksom det framkommit redan
tidigare i texten har bide pen-
sionsinkomsttagarnas genom-
snittliga bruttoinkomster och
pensionsinkomsterna stigit
snabbare iin l<intagarnas fdr-
tjiinstniviindex. I skattestatisti-
ken har kintagarnas*) genom-
snittliga brutto- och nettoin-
komst under samma period
vuxit till och med snabbare iin
pensionsinkomsttagarnas (figur
5). Den skenbara motsiigelsen
beror bl a pi att <ikningen av
medelinkomsten, en ftiljd av
f<iriindrad l0ntagarstruktur, in-
te syns i frirtjiinstnivi,index.
Medelinkomsternas tillviixt har
6verskridit ftirtjiinstniviindex-
tillviixten med cirka 2 procent i
6ret eller en procentenhet mer
iin pensionsinkomsttagarnas
genomsnittliga bruttoinkomst.
Ocksi ldntagarnas genomsnitt-
liga nettoinkomster har enligt
skattestatistiken stigit nigot
snabbare iin pensionsinkomst-
tagarnas nettoinkomst. Pen-
sionsinkomsttagarnas genom-
snittliga nettoinkomst var 1983
cirka 65 procent av ldntagarnas
nettoink6mst. Ar 1984 steg an-
delen till niistan 67 procent,
antagligen delvis p g a folkpen-
sionsreformen. Ddrefter har an-
delen sjunkit en aning fram till
1988 de den var 62 procent. Det
betyder att pensionsinkomstta-
garna enligt skattestatistiken i
genomsnitt blivit nigot efter
Itintagarna i inkomstutveck-
Iingen under perioden 1983-
1988.
*) Iintagare i skattestatistiken
iir personer vqrs ldneinkomster
dverstiger en viss griins (49 500
mk dr 1988) eller av vars brutto-
inkomster minst 90 procent ut-
gdrs av ldneinkomsler. Griinsen
fdr markbeloppet har hdjts dr-
ligen, i medeltal 7,8 procent i
dret, eller ndgot mindre tin ldnt-
garnas fdr tj tins tniv dinde x s t ig il
i genomsnitt.

ARTO LAESVUORI
Forskare vid

Pe nsions s k y dds cen t r a lens
planeringsavdelning.
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Vid utgflngen av ir 1989
fanns det 1149200 pen-
sionstagare i Finland.
Av dem var 60 /6 kvinnor
och 40 7o min. 1981 var
antalet pensionstagare
1029600 och andelen
kvinnor och miln densam-
ma. 1989 hade 75 Vo av
pensionflrerna bide folk-
pension och arbetspen-
sion, motsvarande siffra
1981 var 6l To.

Antalet personer som fir
pension frfin bida pen-
sionssystemen har tikat
mHrkbart varje ir, samti-
digt som antalet pensions-
tagarc som endast fir
folkpension har sjunkit.
Ocksi antalet personer
som endast fir arbetspen-
sion har tikat nflgot varjeir, men procentandelen
har inte ftirlndrats utan Ir
fortfarande omkring 9
procent.

Det finns skillnader i utveck-
lingen mellan miin och kvinnor.
l98l hade redan 69 procent av
mdnnen bide folkpension och
arbetspension, medan motsva-
rande siffra f<ir kvinnornas del
endast var 55 procent. Enbart
folkpension hade 36 procent av
kvinnorna och 24 procent av
mdnnen. 1989 hade 415 av
mdnnen och knappt 314 av
kvinnorna bide folk- och ar-
betspension. Enbart folkpen-
sion hade en femtedel av kvin-
norna och var tionde man.
(Tabell l, figur l)

Pensionsslag
I slutet av ir 1989 fick 17 pro-
cent av pensionstagarna fler iin
ett slags pension, i de flesta fall
familjepension. Om familje-
pensionerna l6mnas utanf6r
granskningen iir siffran 3 pro-
cent.

Egenpension, dvs Slders-, ar-
betsldshets- eller invalidpension
hade I 061 800pensiondrereller
nio av tio pensionstagare.

Antalet i,lderspensionerade var
'723900. Av dem var 461400
kvinnor, vilket iir mer iin det
sammanlagda antalet manliga
pensioniirer. Av alla pensions-
tagare var drygl 3l 5 ilderspen-
sioniirer. Andelen kvinnor var
sttirre eller 67 procent mot 57
procent miin. Ftirtida Slders-
pension uppbars av 17900 per-
soner eller 2 procent av alla
6lderspensionstagare.

Den niist stdrsta guppen
pensionstagare var invalid-
pensionstagarna, sammanlagt
291600 eller var liirde pen-
sionstagare. Antalet mdn var
strirre iin antalet kvinnor - var
tredje manliga och var femte
kvinnliga pensionstagare hade
invalidpension. Av invalidpen-
sionerna var 3l 900 individuella
ftirtidspensioner, vilket iir I I
procent av alla invalidpensio-
ner.

6 procent av alla pensiontagare
eller 62800 personer fick ar-
betsltishetspension. Av arbets-
liishetspensionstagarna var 55
procent kvinnor.
Familjepension utbetalades
1989 till 217 500 pensionstaga-
re, av dem var 188 800 6nkor.
2 588 miin fick iinkepension.
Av iinkepensionstagarna hade
148 200 samtidigt egenpension.
Antalet barnpensionstagare var
28 600.
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Alla FPA-
pensions-
tagare

Arbets-
pensions-
tagare

Bide FPA-
och arbets-
pension

Endast
FPA-
pension

Endast
arbets-
pension

ALLA

l98l
1982
1983
1984
1985
1986
1987
r988
19891)

I 029 596
1036282
I 054 167
1066778
l 081 889
I n7 123
t t4t 961
I 159 535
t 1492fi

945 474
949 380
968692
978 67 I
99r 833

1024418
1047 095
I 061 938
1049 463

7t2N5
738 536
772953
799944
836 335
8842',t7
919 473
946 127
969 452

627 883
651 634
687 478
7n837
746279
791 572
824607
848 530
869704

317 591
297 746
281 214
266834
245 554
232846
222488
213 4A8
179 759

84 122
86902
85 475
88 107
90 056
92705
94866
97 597
99748

MAN

l98l
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989r)

420 182
421 697
428619
432814
437 206
450993
461 120
469280
46t 306

390 909
39r 017
397 961
400 565
404464
415 757
424905
431 386
422296

3 l9 909
328 895
342706
353 672
364239
383 140
395 693
405257
4t3067

290636
298215
312048
32t 423
331 497
347 904
359 478
367 363
374057

100273
92802
85 913
79 142
72967
67 853
65 427
64023
48239

29 273
30 680
30 658
32249
32742
35236
36215
37 894
39 010

KVINNOR

r98l
t982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989')

609 4t4
614 585
625 548
633964
644683
666 130
680 841
690255
687 905

554565
558 363
570731
578 106
587 369
608 661
622 190
630552
627 167

392096
40964t
430247
446272
472096
501 137
523780
540 870
556 385

337 247
353 419
375 430
390414
4t4782
443 668
465 129
481 167
495 647

217 3t8
2049M
195 301
187 692
172587
164993
157 061
149 385
l3l 520

54849
56222
54817
55 858
57 314
57 469
58 651
59703
60 738

TAbCII I. ANTALET PENSIONSTAGARE UNDER ANNN I98I - 1989
EFTER PENSIONSSTRUKTUR

Tabellen omfattar ilders-, arbetskishets-, invalid-, familje-, deltids-, a'"tradelse-, generationsviixlings- och
frontmannapensioner samt fcirtidspensioner f<ir frontveteraner, virdbidrag fiir barn under iren 198 I - 1988 och
Alderdomssttid under iren 198 I -1983.

t) Antalet pensionstagare 1989 iir mindre rin 1988 dtirfdr att vdrdbidraget fdr barn, som tidigare riiknades till
pensionerna,fr o m 1989 tir en hondikappfdrmdn.

De Ovriga pensionernas eller de
s k specialpensionernas andel
av alla pensioner var mindre iin
tvi procent. Det sammanlagda
antalet frontmannapensioner
och fdrtidspensioner frir front-
veteraner var 5 900. Dartill
kommer specialpensionerna fdr
jordbrukare: 22000 avtr?idels-
pensioner och 16000 genera-
tionsviixlingspensioner. Den
minsta gruppen pensionstagare
var deltidspensioniirerna, sam-
manlagt 254 personer. (Tabell
2)

Pensionernas storlek
Om man granskar alla pen-
sionstagare (exklusive barnpen-
sionstagarna) var den genom-
snittliga totalpensionen (sum-
man av pensionstagarens folk-
pensioner och arbetspensioner)
3 491 mk/min. Kvinnornas
genomsnittliga totalpension var
3023 mk/min och mlnnens
4196 mk/min.
Den genomsnittliga egenpen-
sionen (summan av ilders-, ar-
betslcishets- och invalidpensio-
ner) var 3 321 mk/min. Kvin-
nornas genomsnittliga egen-
pension var 2'll0 mk/min, vil-
ket iir en tredjedel liigre iin
miinnens som var 4192 mkl
min. Av egenpensionstagarna
hade manliga pensionstagare
med fiirtida ilderspension den
st6rsta egenpensionen - 5143
mk/min. Av kvinnorna hade
pensionstagare med individuell
fdrtidspension den stdrsta pen-
sionen eller 3273 mk/min. Av
egenpensionstagarna hade de
manliga arbetslOshetspensions-
tagarna den liigsta egenpensio-
neneller3 815 mk/min, medan
pensionstagarna med f6rtida 6l-
derspension hade den liigsta
pensionen bland kvinnorna el-
ler 2041mk/min. (Tabell 3)
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Figur 2. EGENPENSIONSTAGARNAS MEDELPENSIONER 31.A.1989, mklmin
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Figur 3. PENSIONSTAGARNAS ArnrnSrnUKTUR
EFTER PENSIONENS STRUKTUR 31.I2.I989
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Om man granskar egenpen-
sionstagarnas genomsnittliga
egenpension utgiende frin vil-
ket pensionssystem som betalar
ut pensionen, kan man konsta-
tera att den stdrsta pensionsta-
gargruppen utgiordes av de per-
soner som samtidigt fick folk-
pension och endast arbetspen-
sion frin den privata sektorn.
Detta giiller drygt hiilften av
alla egenpensionstagare. Den
genomsnittliga egenpensionen i
denna grupp var 3 255 mk/
man.

Den ndst st6rsta egenpensions-
tagargruppen utgjordes av de
213 600 personer som endast fir
folkpension. Av dem var niistan
fyra femtedelar kvinnor. Den
genomsnittliga egenpensionen i
denna grupp var 1763 mkl
mln, vilket ocksi iir den liigsta
genomsnittliga egenpensionen.
Den tredje stdrsta gruppen
egenpensionstagare var perso-
ner som samtidigt hade folk-
pension och arbetspension frin
bide den privata och den of-
fentliga sektorn. Till denna
grupp h6rde 110400 pensionii-
rer och deras genomsnittliga
egenpension var 4142 mk/
min.

32

Den st6rsta genomsnittliga
egenpensionen hade de pensio-
n6rer, b6de miin och kvinnor,
som samtidigt fick folkpension
och endast arbetspension frin
den offentliga sektorn. Mtln-
nens genomsnittliga egenpen-
sion i denna grupp, som 1989
omfattade 36 500 personer, var
7 175 mk/min. Kvinnornas
genomsnittliga egenpension i
denna grupp, till antalet 58 800
personer, var 4856 mk/min.
(Tabell 4,fipx 2)

Familj epensionstagarnas
genomsnittliga familjepension
var i slutet av ir 1989 I 683
mark/min frir iinkor och I 032
mark/min f6r barn. Den stdr-
sta delen av iinkorna (174301)
fick endast familjepension frin
arbetspensionssytemet. Av des-
sa fick ca 80 procent pension
frin den privata sektorn och
den genomsnittliga familjepen-
sion var 1349 mk/min.
Knappt en tredjedel fick famil-
jepension frin den offentliga
sektorn och deras genomsnittli-
ga familjep.ension var 2459
mk/mfln. Ankepension som
enda arbetspension frin bide
privata och offentliga sektorn
fick alltsi drygt l0 procent.

I 400 iinkor fick endast 6nke-
pension frin Folkpensionsan-
stalten, i genomsnitt I 155 mk/
min. Den stcirstadelen av barn-
pensionstagarna fick pension
frin bide folk- och arbetspen-
sionssystemet. Den genomsnitt-
liga barnpensionen var 1266
mk/min inom den privata sek-
torn och 1476 mklmitn inom
den offentliga sektorn. Folk-
pensionsanstaltens barnpen-
sion fick 6 100 barn och den
genomsnittliga pensionen var
218 mk/min. (Tabell5)

Pensionstagarnas
ildersstruktur
I slutet av ir 1989 var 42 pro-
cent av alla pensionstagare un-
der 65 6r. Detta giillde 49 pro-
cent av minnen och 37 procent
av kvinnorna. Om man gran-
skar enbart egenpensionstagar-
na (inklusive specialpensionsta-
garna) yar 47 procent av miin-
nen och 32 procent av kvinnor-
na under 65 hr. Den st<irsta
enskilda ildersgruppen var
kvinnor i ildern 65-69, niistan
lika stor var gmppen 60-64,
medan de flesta manliga pen-
sionstagarnavar i ildern 60-64.

Av Snkepensionstagarna var en
tredjedel under 65 6r. 16 pro-
cent av iinkorna som hade bide
egenpension och iinkepension
var likasi under 65 ir.
F0rdelningen i ildersgrupper
var ganska jiimn bland mtnnen
som endast hade folkpension.
Ddremot var stdrsta delen av de
kvinnor som endast fick folk-
pension, 72 procent,6ver 65 ir.
Av pensionstagarna som endast
fick arbetspension var de flesta,
bide miin och kvinnor, i Sldern
60-64. (Figur I och 3)

Artikeln grundar sig pi Pen-
sionsskyddscentralens och Folk-
pensionsanstaltens gemensam-
ma publikation Statistik Over
pensionstagarna i Finland
1989.

HEIDI SAILA
Statistiksekreterare vid

Pens ions s k y dds ce nt ale ns
statistikavdelning

:

@
l-1



STATSBUDGETEII
FtiR in

1991
Slutsumman i budgetpro-
positionen uppgir till 158
miljarder mark, vilket iir
11 procent mer In slut-
summan i f990 irs ordina-
rie budget. Fondtiverftir-
ing och 'klpplagarna" i
samband med budgetftir-
slaget 1990 ftirsvirar en
direkt jiimftirelse med
ftiregiende irs slutsum-
ma. Avsikten med propo-
sitionen Ir framftirallt att
bromsa upp tikningen av
den utllndska skulden
genom att ftirbiittra den
tippna sektorns konkur-
renskraft och genom att
tygla den privata konsum-
tionen. Det nationaleko-
nomiska inkomsttiver-
skottet kommer att bli
nigot mindre iln inne-
varande ir, men fortfa-
rande uppgfl till cirka 9
miljarder mark ir 1991.
Den snabba konjunktur-
nedgingen och den fort-
satta skattereformen leder
till att effekten av budget-
ftirslaget kommer att bli
svagt vitaliserande.

Reformen av inkomst- och fdr-
mdgenhetsbeskattningen som
inleddes 1989 fortsStter di mar-
ginalbeskattningen lindras.
Andringarna i beskattningen av
lOntagare och pensionstagare
blir synliga f6rst i slutet av ir
1991. Siinkningen av marginal-
skattegraden piverkar endast
beskattningen av de pensionsta-

gare som betalar statsskatt.
Andringen av skattegraden iir
av ringa betydelse: inkomstbe-
skattningen lindras visserligen,
men den indirekta fitstramning-
en av beskattningen - htijningen
av omsiittningsskatten och de
nya miljtiskatterna - ater upp
dkningen av de disponibla in-
komsterna. I genomsnitt piver-
kar cikningen av konsumtions-
beskattningen inte pensions-
tagarnas inkomst eftersom
prisOkningarna kompenseras
genom indexjusteringar.

Den ekonomiska
bakgrunden
Den linga perioden av snabb
tillvtxt har nu nitt sitt slut.
Totalproduktionen Okade 1988
och 1989 med Over 5 procent i
6ret, men under innevarande 6r
minskar tillvexten med 2,5 pro-
cent. Enligt den reviderade
prognosen kommer produktio-
nen inte att 6ka alls niista ir. Pi
grund av det osdkra oljepriset
och den inverkan detta har pi
handeln med Sovjetunionen 5r
det svirt att fOrutse export- och
kostnadsutvecklingen. Om olje-
priset fortsattningsvis nr h<igt
kan inflationen ntista ir 6ka
med 6ver sju procent.
Fdrutom prisutvecklingen iir
underskottet i bltesbalansen
och den viixande utlandsskul-
den fortsdttningsvis centrala
problem, vars ldsning f<irutsiit-
ter en stram ekonomisk politik
under flera ir. Ett stort under-
skott innebiir risk fiir stOrningar
i kapitalr6relsen och risk f<jr
brant stigande rzintor.

Siinkt arbetslcishet har medfdrt
att problemen som 6r en f6ljd
av att tillging och efterfrigan
pi arbetskraft iir ojiimnt fdrdelad

inom olika regioner och bran-
scher skiirps. Svagare eko-
nomisk tillviixt innebdr <ikad
arbetsldshet, men pi liingre sikt
6r en mer iindamilsenlig arbets-
marknad f6ruts5ttningen fcir en
gynnsam ekonomisk utveck-
ling.

Pi grund av snabbt tilltagande
konsumtion och ltineglidningar
har inte inkomstpolitken lyc-
kats sdkerstiilla en lingsam in-
flationstakt och bevara folk-
hushillningens konkurrens-
kraft. Diimpad kostnadstikning
fOrutsiitter mycket smi lOneOk-
ningar 1991. I propositionen
anses detta vara mdjligt efter-
som inkomstskatterna siinks.

Pensionsskyddet
Folkpensionssystemets tillliggs-
del ftir iikta makar iindras i
enlighet med de f<irslag som
framlades av Pensionskommit-
tbn 87 . Det betyder att tilliiggs-
delen fiir iikta makar eller sam-
manboende 6r nedsatt redan di
den utbetalas. Tilliggsdelens
storlek htijs frin 8l till 85 pro-
cent av den tilliiggsdel som ut-
betalas till ensamstiende. En-
ligt en riverenskommelse mellan
regeringspartiernas riksdags-
grupper skall iiven tilliiggsdelen
fdr redan pensionerade makar
hdjas. Andringen triider i kraft
den I september niista 5r. Den
6rliga kostnadseffekten iir cirka
240 miljoner mark. Samtidigt
genomfdrs ockst Pensionskom-
mitt6ns frirslag till reform av
systemet med bostadsbidrag fdr
pensionstagare. Reformen
kommer att minska bostadsbi-
dragets inkomstavhiingighet
och att h6ja bostadsbidragen,
speciellt i de fall diir boende-
kostnaderna dverstiger nuva-
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rande maximibelopp. P5 irs-
nivi ar kostnadseffekten av re-
formen ca 135 miljoner mark.
En betydande inverkan pi pen-
sionsskyddet har reformen av
rehabiliteringssystemet som
skall triida i kraft den I oktober
1991. En rehabiliteringspen-
ning kommer utbetalas om av-
sikten med rehabiliteringen dr
att klienten skall bdrja ftirviirvs-
arbeta, fortsiitta arbeta eller
itergi till sitt arbete och fiirut-
satt att klienten inte kan arbeta
medan rehabiliteringen pigir.
Rehabiliteringspenningen 6r li-
ka stor som sjukfrirsiikrings-
dagpenningen. I de centrala la-
garna ingir en bestiimmelse om
skyldighet att ordna rehabilite-
ring och dessutom f<irpliktas de
olika organisationerna till sam-
arbete genom lagen om rehabi-
literingssamarbete.

Generationsviixli ngspensions-
systemets giltighetstid fdrliings
till slutet av [r 1995. Den nedre
ildersgriinsen blir 55 er och till
skillnad frin tidigare kan pen-
sionstagaren arbeta med annat
iin som avbytare, men endast
till en viss inkomstgriins. Be-
grdnsningen giiller dock inte
stabiliserad biinkomst som pen-
sionstagaren haft redan fdre
penslonenngen.

Det extra fronttilliigget stiger
frin och med april 1991. Front-
tilliigget utbetalas till pensionta-
gare som fir folkpensionens
tilliiggsdel och som iir beriitti-
gade till fronttilliigg. Det extra
fronttilliigget stiger frin 12,5 till
22,5 procenl av pensionstaga-
rens tilliiggsdel.
Statens andel av LFdPL-pen-
sionerna f6reslis h<ijas till I 825
miljoner mark eller 5 procent
mer 6n under innevarande ir.
FriPl-pensionernas statsandel
uppgir i budjeten till0,l miljo-
ner mark, vilket i praktiken

betyder att statsandelen inte be-
hcivs niista ir. Till frirtidspen-
sionerna fdr frontveteraner re-
seryeras 31,5 miljoner mark,
vilket iir endast en tredjedel av
anslaget 5r 1990. Minskningen
beror pi att antalet pensionsta-
gare sjunker; enligt beriikning-
arna 5r antalet pensionstagare
350 vid utgingen av flr 1991.
Statens andel av de utgifter som
folkpensionslagen fciranleder
stiger till 3 197 miljoner mark,
vilket iir 712 miljoner mark mer
iin 1990. Kommunernas finan-
sieringsandel av tilliiggsdelen
minskar frln0,72 penni till0,67
penni per skatte<ire.

Ovrigt utkomstskydd
Moderskapsunderstddet stiger
till 700 mark frln mars 1991.
F6rdldrapenningperioden f<ir-
liings med l2vardagar och iiven
pappan fir riitt till en egen
ledighet pi sex vardagar. Hem-
virdsstddets basdel justeras
med 6 procent och htijs dess-
utom enligt riksdagsgruppernas
civerenskommelse med 280
mark frin oktober 1991, var-
efter basdelen kommer att vara
I 850 mark per minad. Syste-
met med partiellt hemvirdsst<jd
fcirl[ngs till slutet av flr 1991.
Barnbidragen hdjs frin och
med oktober med i genomsnitt
22 procert.

Arbetskishetsgrunddagpen-
ningen h6js den I juli 1991 i
motsvarande grad som lcineni-
vin och dessutom med tre mark
per dag.

Finansiering
Arbetsgivarnas arbetsltishets-
fdrsiikringspremie beriiknas sti-
ga frin 0,6 procent till 0,8 pro-
cent frin l.l.l99l.
Arbetsgivarnas sjukf6rsiik-
ringsavgift kvarstir pl samma

nivi som vid slutet av 61 1990.
Diiremot sjunker folkpensions-
premien fdr arbetskraftsdomi-
nerade privatfriretag med 0,25
procentenheter frin bcirjan av
juli. F<lljande avgifter har frire-
slagits fiir ir l99l:

Den genomsnittliga belastning-
en av arbetspensionspremier-
na ftirblir oforandrad eller
16,9 procent. Kommunernas
genomsnittliga pensionsavgift
till Kommunernas pensionsfOr-
siikring beriiknas stiga frin 17,8
till 18,5 procent. Okningen be-
ror pi den gradvisa dvergingen
till partiellt fonderingssystem.

De fdrsiikrades sjuKdrsiik-
rings- och folkpensionsfcirsiik-
ringspremie kvarstir ofdriind-
rade vid 1,7 respektive 1,55 pen-
ni per skattedre.

BO LUNDQVIST,
pol.kand.

Specialforskare vid
Pens ions s ky dds c ent ale ns

Privata sektorn

Staten och dess
inrlttningar
Kommuner och
kommunalftirbund
Kommunala
affiirsverk
Ow. offentliga sektorn

Sjuk-
Iii$iik-
ringen

1,45 2,4013,45
2,1513,45
3,1514,45

2,74

3,95

2,70
4,20

/4,05 (1.1.-30.6.)*
/4,05 (1.7.*30.9.)*
/5,05 (1.10.-31.t2.1*

3,95

3,95

3,95
3,95

* Betalningsklassen iir beroende av frirhillandet mellan av-
skrivningar och utbetalda ldner
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PE]ISIO]ISUTGIFTE]I
1990

Enligt Pensionsskyddscentralens prognoser kommer
den totala pensionsutgiften 1990 ztl vara 55,3 miljar-
der mark. Den privata sektorns pensionsutgift uppgflr
uppskaffningsvis till20,79 miljarder mark - i detta
belopp ingir 695 miljoner mark i registrerade tilliiggs-
pensioner.

Pensionssskyddscentralens prognos omfattar nlirmast den priva-
ta sektorns pensionsutgift och premieinkomst, antalet pensioner
och ansvarsskulden (fonden) vid utgingen av ir 1990. Vad
betriiffar de dvriga lagstadgade pensionssystemen har endast
pensionsutgiften uppskattats.

Uppgifterna om pensionsbestindet iir frin mars. Angiende
premieinkomsten och fonden finns inte uppgifter fdr 5r 1989 att
tillgl, diirftir 6r upskattningarna inexaktare :in den uppskattade
pensionsutgiften. Till vissa delar har premieinkomsten och fon-
den uppskattats av pensionsanstalterna sjiilva.

Den ekonomiska utvecklingen (priser, kiner, sysselsdttning, pro-
duktion) grundar sig pi uppskattningar som gjorts viren 1990.

Antalet arbetspensioner
Enligt beriikning kommer det vid utgingen av ir 1990 att finnas
908 000 ldpande APL-, KAPL-, FOPL-, LFOPL- och KoPL-
pensioner. I siffran ingir ca 167 000 familjepensioner som
utbetalas till ca l8l 000 iinkor och barn.

Tabell 1. Uppskattat antal APL-, KAPL-, F6PL-, LFtiPL- och
KoPl-pensioner 31.12.1990 och ftiriindring i procenttal frin 1989

LagHndringar
Familjepensionssystemet iindrades frin och med I juli 1990. Det
centrala innehillet i lagtindringen var att riitten till efterlevande-
pension utvidgades till att omfatta ocksi enkfingar och att
pensionsjiimkning infrirdes, dvs. att efterlevandepensionens be-
lopp piverkas av den efterlevande makens arbetspension. Efter-
levande makes mdjligheter att gifta om sig underliittades och
barnpensionerna hdjdes. Aven de allmiinna familjepensionerna
som administreras av Folkpensionsanstalten iindrades. Den I
januari dvergick staten till pensionsfondering. Det extra fronttill-
ltigget h6jdes frfln och med I augusti 1990.

I tabellen ingir inte ca 700 ftirtidspensioner frir frontveteraner.
Frontveteranpensionerna blir fiirre i samma takt som de f<irtida
pensionerna Overgir i ilderspensioner.

I tabellens siffror ingir drygt 100 pensioner som utbetalas av
KoPl-anstalter och vidare drygt 200 deltidspensioner. Det
uppskattade antalet frirtida ilderspensioner iir l3 000 och civer
hiilften av dem utbetalas till personer i ildern 60-64.

Den irliga tillviixten iir fdr frirsta gingen under tre procent. Niir
det giiller pib<irjade pensioner iir fdriindringarna inte anmiirk-
ningsviirda, ddremot iir pensionsbestindet sl stort att antalet
avslutade pensioner av naturliga skzil Okar, vilket ftir sin del
verkar bromsande pi tillviixten.

Pensionernas indexjustering 1.1.1990
APl-indextalet 1990 iir 1481, vilket betyder att fijrviirvs- och
tjiinstepensionerna steg 6,78 procent. Folkpensionsindex var
1045, vilket innebiir en dkning ph7,07 procent. Med andra ord
steg folkpensionerna och deras delar mer iin fdrviirvspensionerna.

Arbetspensioner
Ar 1990 utbetalas i arbetspensioner uppskattningsvis 20,79
miljarder mark. I detta belopp ingir 695 miljoner mark i
registrerade tilliiggspensioner.

Tabell 2. Den uppskattade pensionsutgiften ir 1990 enligt
pensionsslag och pensionsanstalt, miljoner mark

I tabellen tilltimpas en formell exakthet pi 5 miljoner mark.

I tabell 2 ingfu f6rtida ilderspensioner och individuella ftirtids-
pensioner samt iiven KoPl-pensioner, vars sammanlagda viirde
dr ca 1,6 milj. mark. Dessutom utbetalas 75 milj. mark i
fiirtidspensioner f<ir frontveteraner.

Pensionsutgiftens nominella tillviixt frin 1989 iir ll,8 procent,
vilket innebiir en reell tikning pi 5,2 procent fdrutsatt att
konsumtionspriserna stiger med 6,25 procent.

APL KAPL FOPL LFOPL Totalt
Grundpensioner

Slderspensioner
invalidpensioner
arbetsl6shetspens.
familjepensioner
deltidspensioner

Sammanlagt

6 350
4 555
I 535
l 630

5
14075

815
940
215
360

2330

r 005
480

40
275

I 800

I 2t5
400

55
215

I 885

9 385
6375
I 845
2485

5
20 095

Tilliiggspensioner 685 r0 695
Sammanlagt 14760 2330 l8l0 l 885 20790

Antal Forii,nding Volhr

Alderspensioner
Invalidpensioner
Arbetsl<ishetspensioner
Familjepensioner

470 000
217 0N

54 000
167 000

3,6
4,1

-10,5
3,6

Sammanlagt 908 000 2,8
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Premienivi, premieinkomst och ansvarsskuld
Premienivin 1990 steg mer iin man ursprungligen ansdkt om och
tillsammans med den stigande inkomstnivin stiger premiein-
komsten troligen med 6ver en femtedel.

Tabell 3. Den genomsnittliga ftirslikringspremieprocenten
1986 - 1990 enligt pensionsslag

Ar 1990 iir APL-, KAPL- och KoPl-premien fdr personer under
24 Lr 13,3 procent. Full eller icke nedsatt Ft PL- och LF6PL-
premie ar 16,9 procent av arbetsinkomsten.

Tabell 4. Den uppskattade ftirsiikringspremieinkomsten 1990
enligt pensionsanstalt, milj. mark

Premieinkomsten kommer enligt prognosen att stiga med civer en
femtedel (22,7 procent) i jiimfdrelse med fdregiende ir. Enbart
premienivin steg med 6ver 13 procent och inkomstnivin beriik-
nas stiga ca 8 procent, tillsammans utg6r dessa hdjningar
fdrklaringen till premieinkomstens tillviixt.
Arbetspensionsanstalternas fond eller ansvarsskulden uppskattas
vid utgingen av iret vara 112,7 miljarder mark. I beloppet ingir
iiven tilliiggspensionsfonden. APl-anstalternas andel av beloppet
iir 100 miljarder mark. Fonden fdrrSntas irligen med berlknings-
grunds- och Sterlflningsrdntan, vilken var 9,5 procent 61 1990.

Samtliga lagstadgade pensioner
Ar 1990 utbetalas uppskattningsvis 55,3 miljarder mark i lagstad-
gade pensioner.

Tabell 5. Lagstadgade pensioner 1990, miljarder mark

Samtliga lagstadgade pensioners andel av bruttonationalproduk-
ten till marknadspris iir 10,3 procent. I jiimfcirelse med 1989 tycks
andelen cika en aning.

Nominellt cikar den totala pensionsutgiften med 9,9 procent,
vilket betyder en reell tikning pi 3,5 procent (matt enligt
konsumentpriser) eller i mark utryckt 1,7 miljarder mark.
Av den totala ldnesumman utg6r pensionsutgiften 23,5 procent.
I jiimfdrelse med ldnesumman sjunker pensionsutgiftens andel
nigot.

REUO LAATUNEN pr.rcand.
Forskare vid

Pens i ons s ky dds c ent r a len s
planeringsavdelning

r986 1987 1988 1989 1990

APL
KAPL
Ft,PL
LF6PL
KoPL

12,2
12,2
I l,l
5,1

12,0

I 3,0
3,0I

ll ,7
s5

12,8

I 3,8
4,0
2,0
5,8
3,4

I
I

I

14,9
15,9
13, I
6,3

13,5

16,9
l8,l
15,2
1'.)

14,8

Grundskydd
APL
KAPL
F6PL
LF6PL
KoPL

Tilltiggsskydd

2 I
2
I

800
540
830
465
75

350

Sammanlagt 2',7 060

Den privata sektorns arbetspensioner
(inkl. sjtimanspensioner)
Den offentliga sektorns arbetspensioner

Pensioner enligt militiirskade-, trafiKtirsiikrings-
och olycksfallsfdrsdkringslagen samt fdrtids-
pensioner fdr frontveteraner, generationsviixlings-
och avtrddelsepensioner

Folkpensioner

2l,l
l4,l

3,4

16,7

Sammanlagt 55 1
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UTNAMNINGARoa

KARI PURO VD
FOR ILMARINEN
Med.o.kir.dr, pol.kand. Kari
Puro har utniimnts till verkstiil-
lande direktdr fcir Pensionsfrir-
siikringsaktiebolaget Ilmari-
nen. Han har dvergitt i Ilmari-
nens tjenst 1.9.1990. Utniim-
ningen giiller frin l. l. 1991. Ka-
ri Puro (49) har tidigare varit
kanslichef vid social- och hiilso-
virdsministeriet fr o m 1972.

Nuvarande VD Juhani Salmi-
nen fortsiitter som viceordfO-
rande frir bolagets styrelse fram
till maj 1991, de han gir i
pension efter sammanlagt 30 ir
i fdrsiikringsbranschens tj iinst.

PENSIONSSKYDDS-
CENTRALENS STYRELSE
Medicinalridet Martti Lehti
nen, till tjiinsteiren den iildsta
medlemmen i PSC:s styrelse,
avgick i juli. Till ny medlem
med kunskaper i f6rsiikrings-
medicin valde representantska-
pet med.lic. Olli Elo.

DALMER HOSKINS
NY GENRALSEKRETERARE
FOR ISSA

Dalmer Hoskins utsigs till gen-
ralsekreterare fdr ISSA - Inter-
nationella ftirbundet fdr social
trygghet - i b<irjan av oktober.
Dalmer Hoskins har senast job-
bat inom socialskyddsfdrvalt-
ningen i USA och kiinner ocksi
ISSA sedan tidigare, han var
niimligen anstiilld i fcirbundet
6ren 1971-1983.

Vladimir Rys, ISSA:s general-
sekreterare sedan 1975, avgick
med pension i september.
ISSA grundades 1927. Frirbun-
dets uppgift iir att frimja social-
skyddsutvecklingen i hela viirl-
den. Medlemmar (237 egentliga
och 69 associerade i 121 liinder)
iir institutioner som ansvarar
fcir socialskyddsftirvaltningen i
olika liinder. I Finland har
ISSA 6tta egentliga och en as-
socierad medlem. Egentliga
medlemmar iir bl a Pensions-
skyddscentralen, Lantbruks-
f6retagarnas pensionsanstalt
och social- och hdlsovirdsmi-
nisteriet.

Pertti Viinanen

Osmo Isoyiita

Kari Purb

PENSIONS-
INFORMATIONSBYRAN
Ordfciranden fdr Finlands
Fackfdrbunds Centralorgani
sation FFC Pertti Viinanen har
utnamnts till verkstiillande di-
rektdr frir Pensionsinforma-
tionsbyrin. Utniimningen giil-
ler frin l.l.l99l.
Pertti Viinanen har varit ord-
f<irande ftir FFC sedan l98l
och diirf<irinnan funktionir och
ldnesekreterare vid Pappersfdr-
bundet 1967-1976 och III ord-
fcirande fdr FFC 1976-1981.

Till ny direkt<ir f6r Pensionsin-
formationsbyrin frin irsskiftet
har utndmnts Metallarbetar
ftirbundets fdrbundssekretera-
re Osmo Isoviita.
Isoviita har varit funktioniir in-om metallfcirbundet sedan
1974. Han valdes till organisa-
tionssekreterare 1977 och frir-
bundssekrterare 1985.

Pensionsinformationsbyrin iir
en av Pensionsskyddscentralen
och Arbetspensionsanstalter-
nas ftirbund upprtitthillen by-
16, vars uppgft iir att informera
och utbilda i fdrsta hand arbets-
tagarorganisationernas fcirtro-
endevalda i arbetspensionsfri-
gor. Byrins verksamhet omfat-
tar even pensioniirs- och handi-
kapporganisationerna.

PENSIONS-VARMA
Ekon.mag. Jouko Oksanen har
frin 1.12.1990 utniimnts till di-
rektdr vid Pensions-Varma och
medlem i ledningsgruppen med
koordinering av bolagets place-
ringsverksamhet och ekonomi-
fcirvaltningen som ansvarsom-
rflde. Direktdr Oksanen var ti-
digare ekonomidirektdr vid Fa-
zer Musik Ab.

Jouko Oksanen

KANSA-KONCERNEN
Till informationsdirektcir och
medlem av styrelsen frin
1.6.1990 har utnemnts
pol.kand. Lasse Kosonen. Hans
ansvarsomriden rir informa-
tion och marknadsfciring samt
koordinering av reklamverk-
samheten.

Kosonen har varit anstiilld vid
Kansa sedan 1987 de han ut-
niimndes till marknadsfcirings-
chef fdr^ service fcir privathus-
hillen. Ar 1988 blev han bitrii-
dande direktrir med ansvar fdr
enheten fdr inhemsk fcirsiik-
ring.

Olli Elo I-asse l(osonen
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Fonderings- och finansieringsprinciper
utreds
En kommission har tillsatts fdr
att utreda arbetspensionssyste-
mets fonderings- och finansi-
eringsprinciper pi l6ng sikt.
Kommissionen skall i sitt arbete

ning kan fdlja den allmiinna
rdntenivin smidigare iin fcir
niirvarande.
Ordfdrande for kommissionen
iir dverdirekttir Jukka Rantala
frin social-och hiilsovirdsmi-
nisteriet. Representanter fdr fi-
nansministeriet, de centrala ar-
betsmarknadsorganisationer-
na, Arbetspensionsanstalternas
Fdrbund och Finlands Bank
sitter med i kommissionen som
skall avliimna sitt betiinkande
fore den 3l maj l99l .

beakta pensionsystemets grad-
visa ikrafttredande, befolkning-
ens ildrande och arbetskrafts-
kostnadernas utveckling f6r
fciretagens del.

Kommissionen skall ocksi utre-
da premielineriintorna och av-
liimna ett fdrslag om hur nuva-
rande praxis kan iindras si att
rantan som tilldmpas vid 6terl6-
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Avgingsbidragsfonden blev
UTBILDNINGS. OCH
AVGANGSBIDRAGSFONDEN
Avgingsbidragsfondens verk- att den sdkandes anstdllning
samhei utvidgas frin och med har varat i minst ett 5r och att
bdrjan av ii tggt di fonden den sOkande har mist 5 6rs
b<irjar utbetala yrkesutbild- arbetserfarenhet.
ningsbidrag . it. arbetst3S?,re slaraset bevilias frir frivilliea
:'* j 9.9: llvlrisa y r ke s i,.ik_ ;.I;i:# k;;#t ;l;. . 
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^ 

y1:
tade vuxenstudler' keskurscentral, yrkesliiroin-
Med anledning av reformen stalt eller fol-kJttigglol1. Bidra-
dndrades Av[ingsbidragfon- Cet F?r,r ocks6- beviljas ftir studi-
dens namn deri I Iugusti-1990 er vid hdgskola. Studierna skall
till Utbildnings- och ivgingsbi- va.ra heltidsstudier och pig6 i
dragsfonden. - minst en minad.

Fonden utbetalar fortfarande
avgflngsbidrag och avgingsbi-
dragets vuxenutbildningstilldgg
till personer som mist sin ar-
betsplats av ekonomiska orsa-
ker eller produktionsskiil.

Yrkesutbildnin gsbidra g
frin och med 1991
I samband med den inkomstpo-
litiska helhetsuppgdrelsen i bcir-
jan av iret enades arbetsmark-
nadsorganisationerna om ett
stdd ftir frivillig yrkesinriktad
vuxenutbildning. Det s k yrkes-
utbildningsbidraget kommer
att utbetalas av Utbildnings-
och avgingsbidragsfonden.
Fonden administreras av ar-
betsmarknadsorganisationerna
och lyder under social-och hiil-
sovirdsminsteriet.

En arbetstagare i arbets- eller
tjiinstefdrhillande som tar ut
oavlcinad studieledighet kan fi
yrkesutbildningsbidrag. Villko-
ren frir bidraget iir att den sti-
kande iir mellan 30 och 60 6r,

Yrkesutbildningsbidrag kan be-
viljas en sdkande som inleder
sina studier den I januari l99l
eller senare. Om studierna in-
letts den I augusti 1990 eller
senare och fortsatt utan av-
brott, utbetalas yrkesutbild-
ningsbidrag frin och med den I
januari l99l

1300-f 700 mark
i minaden
Yrkesutbildningsbidraget dr
graderat enligt ilder: I 300 mk/
min fcir 30-39-iringar, 1500
mk/min for 4049-hingar och
1700 mk/min fdr personer
civer 50 ir.
Yrkesutbildningsbidraget utbe-
talas f6r hOgst 18 minader un-
der en period pi tvi 6r. Under
en prcivotid som pigir fram till
slutet av hr 1993 iir yrkesutbild-
ningsbidraget skattefritt.
Yrkesutbildningsbidraget kom-
mer att betalas ut6ver statligt
studiestOd och vuxenstudiepen-
ning.

KARL.JOHAN
HAR AYLIDIT

Viceh6radshdvding Karl-Johan
Halsas avled i sitt hem i Hel-
singfors efter en langvarig sjuk-
dom den ll november 1990.
Han var fddd i Pyttis den 3l juli
1910.

Karl-Johan H alsas var verkstiil-
lande direktdr ftir Arbetspen-
sionskassan ftir byggnadsbran-
schen, som ombestirjde pen-
sionsfdrslkring enligt KAPL,
frfln dess grundade 1962 fram
till slutet av ir 1975 di han gick
l pen$on.

Halsas var medlem i minga
statliga kornmitt6r och kommis-
sioner, bl a pensionsstiftelse-
kommitt6n och APl-kommit:
t6n. Han var medlem i PSC:s
styrelse 196l*1964 och supple-
ant fram till slutet av 5r 1975. I
Arbetspensionsanstalternas
f<irbund var Halsas medlem i
styrelsen och viceordf6rande
Lren 19&-1975.
Vicehtradsh0vding Halsas var
ocksi klnd genom Rundra-
dions sociala brevl&da diir han
svarade pi pensionsfrigor iren
1962-1975.
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dessa fiirm&ner kan dessutom fe

o M 1991

till personerBidrag till penorar som
mist sin arb€tsplats

SOVJETMEDBORGARE SOM
ARBETAR I FINLAND
Ftir arbete som utftirs i Finland fiirmedling av privat sovjetiskt
tilliimpas finsk arbetspensions- friretag skil daiemot fririakras
lagstiftning, omdetintefinnsen enligt finsk arbetspensionslag-
bilateral socialtrygghetskon- stiftning. Detta giiller inte lea-
vention med siirskilda besiim- sad arbetskraft, ifall fdretaget
melser om arbetspensionsfiir- som hyr ut arbetskraften oth
siikring. En socialtrygghetskon- arbetstagaren ingitt ett arbets-
ventionen mellan Finland och avtal. Den finska arbetsgivaren
Sovjet har redan underteck- iir i si fall skyldig att betisa att
nats, men den trtider i kraft arbetstagaren stir i arbetsfdr-
frirst n5r den har godkiints i hillandetilldetsovjetiskafrire-
respektive parlament. taget.

RAPPORT OM PENSIONERNA
UTOMLANDS

Arbetsgivaren
iir skyldig att teckna
ftirsiikring
Ftir sovjetmedborgare som
kommmer till Finland fdr att
arbeta under en kortare period
eller h6gst ett ir, avgcir arbets-
givarens nationalitet i vilket
land fdrsiikringen skall tecknas.
Om arbetstagaren 6r utsiind pi
kortvarig arbetskommendering
och arbetsgivare och arbetsta-
gare tir medborgare i samma
land, behdver inte arbetstaga-
ren arbetspensionsfdrsiikras i
Finland.
Om arbetsgivaren 6r ett sam-
fciretag som 6r registrerat i Sov-
jetunionen eller ett sovjetiskt
statsf6retag, fiirsiikras inte ar-
betstagaren enligt arbetspen-
sionslagarna i Finland.
Sovjetmedborgare som anst6lls
av finliindsk arbetsgivare genom

Fdr personer som pi privat viig
scikt sig till Finland fdr att
arbeta skall den finska arbetsgi-
varen betala arbetspensionspre-
mie - oberoende av om de an-
stiillda har arbetstillstind eller
vistas i landet pi turistvisum.
Detta giiller arbete som utfdrs
mot ersiittning, 6ven om det
klassas som praktik eller som
utbildning.

Pensionspremien
grundar sig pi
skattepliktig inkomst
Arbetspensionspremien base-
rar sig normalt pi arbetstaga-
rens skattepliktiga inkomst, vil-
ket inbegriper dven ltinefiirmS-
ner som mat och bostad. Dag-
traktamenten betraktas inte
som ldn, om de enligt bestiim-
melserna i Finland godkiins
som skattefri ersiittning fdr
kostnader.

I Pensionsskyddscentralens
publikationsserie om pensions-
systemen utomlands har hittills
utkommit flera utredningar och
rapporter om ltintagarnas och
egenfciretagarnas pensions-
skydd. I september publice-
rades den senaste rapporten
som er en analys av pensions-
systemen i industrildnderna
1990 (Elekejiirjestelmiit teolli-
suusmaissa 1990).

Ut6ver jimftirelser mellan pen-
sionssystemens allmdnna upp-
byggnad och centrala drag, be-
skrivs pensionssystemen i 25 i-
liinder utfdrligt. Dessutom
granskas socialtrygghetskon-
ventioner som Finland slutit
med andra liinder.

Ett stadgande om att arbetsta-
garen kan yrka pi kontroll av
uppgifterna i arbetsf<irhillan-
deregistret f<ireslis att fogas till
arbetspensionslagarna. Fcir att
arbetstagaren inte skall gi miste
om nigon fcirmin p g a felakti-
ga uppgifter om arbetsfdrhil-
landen som upphdrt, dr det
motiverat att man i god tid ftire
pensionsfallet kan faststtilla rik-
tigheten hos de uppgifter om

Tyngdpunkten i beskrivningar-
na av pensionssystemen i de
olika ldnderna ligger pi de all-
miinna pensionssystemen eller
pi system som tdcker itminsto-
ne huvuddelen av l0ntagarna
inom den privata sektorn. Ock-
si pensionssystemen fdr egen-
fOretagare och de frivilliga till-
liggspensionssystemen behand-
Ias kortfattat. Pensionssyste-
men i Norden och V_iisteuropa
beskrivs nirmare. Osteuroila
representeras av Jugoslavien,
Sovjetunionen och Ungern och
de utomeuropeiska liinderna av
Australien, Japan, Canada och
Fdrenta Staterna.

ARBETSFORHATTANDE .
UPPGIFTERNAS GILTIGHET

BARNAYANNSUD OCH DEN
PENSIONSGRUNDANDE LONEN
Moderskapsledighet, fdriildra- sionsgrundade lOnen fOr vart
ledighet och v6rdledighet kom- arbetsfiirhillande basera sig
mer inte mera att fdrsiimra pen- pi ltinen under senaste htigst
sionen eftersom iir som omfat- fyra sidana ir som inte innehil-
tar oavldnad barnavirdstid inte ler oavlcinade barnavirdstider.
mera skall riiknas med i den Om inget av de [r som valts
pensionsgrundande lcinen. Ett ingir i arbetsftirhillandets fyra
Iagfdrslag med detta innehill sista ir eller om oavlcinad bar-
dverlEmnades till riksdagen den navirdstid ingir i arbetsf<irh6l-
14 september och iir avsett att landets alla ir, anses som pen-
triida i kraft vid irsskiftet. Det sionsgrundade lOn ett medeltal
nya stadgandet (7 $ APL) skall av fdrtjiinsten under hela ar-
tilliimpas pi arbetsfdrhillan- betsfdrhillandet. Oavlcinade
densomupphtirtefterikrafttrd- barnavirdsdagar skall inte be-
dandet. aktas ndr den genomsnittliga

minadsfdrtjiinsten i sidana fall
Enligt ftirslaget skall den pen- beriiknas.

arbetsf<irhillandet som ligger
till grund fOr pensionen. P6 ett
yrkande om utredning utfiirdas
ett beslut som kan iiverklagas.
Utredningsskyldigheten giiller
arbetsfOrhillanden som upp-
hOrt fdr mindre iin tio 5r sedan.
Aven iildre arbetsfiirhillanden
kan utredas om arbetstagaren
kan ftirete uppgifter som moti-
verar kravet.
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TOnSAKRINGSBOLAGENS
LOKALKONTOR KOPPLAS
TILL PSC:S REGISTER
Pensionsskyddscentralen och ringsbolagets anstiillda som vid
pensionsanstalternaharingitt varje registerftirfrtgan anger
ett avtal om att lcintagare och fdr vilket iindamfil regis-
egenftiretagare fr o m 6rsskif- terutdraget gdrs. Pensions-
tet kan fi ett registerutdrag skyddscentralen lagrar alla
med sin egen arbetshistoria uppgifter om registerutdragen,
frin f0rsiikringsbolagens lo- bl a f<ir att fi information
kalkontor. Det blir m<ijligt om i vilken ilder de fdrsiik-
genom att en direkt dataf6r- rade btirjar intressera sig fdr
bindelse cippnas mellan Pen- sitt pensionsskydd.
sionsskyddscentralens register
och 400 lokalkontor.
Ett utdrag frin arbetsf" ' "' Ftirfrisningskortet
ianderegistret i"r.hetl:?'l;ij: finns k-var 

.'gifter 6. ansttillningstid6n Pensionsskyddscentralens fdr-
fios olika uib.tttugut"", o* frtgningskort -"F<irfr4gan om
den pensionsgrundaide icinen arbetspension" som finns att
o.fi 6* irt;iin"ud pension. Den hiimta pi ftirsiikringsbolag,
fOrsiikradd kan nu genast ffl postkonto.r och banker finns
sitt utdrag fdrklarat"och t ex fortfarande kvar' Med kortet
vlata etgaiaer om uppgifterna kan man bestiilla sitt regis-te^r-
i i.gist."J ar bristfdliila e[er utdrag per. poit direkt frin
felaltiga. " Pensions-skyddscenlralen.

Pensionsskyddscentralen och

Datasekretess l?Tlf"iit':iff,f ,[i$:i:::
Pensionsskyddscentralens re- drag automatiskt till olika
gister iir sekretessbelagda. Re- grupper, bl a till person-er som
gisterutdrag liimnas endast avslutatettarbetsf0rhillande
mot identitetsbevis. Datase- och personer som fcir ftirsta
kretessen giiller 6ven pen- gingen omfattas av arbets-
sionsanstaltens eller f<irsiik- pensionssystemet.

NYA ANVISNINGAR TON
FASTSTATTANDE AV EGENFONE.
TAGARES ARBETSINKOMST

rOnvARvs-
PENSIONERNA
STIGER CA8 %o

Arbets-, tjdnste- och ftireta-
garpensionerna stiger med cir-
ka 7,69 procent vid flrskiftet.
Htijningen 5r en fdljd av den
irliga indexjusteringen som
fOljer APL-l6neindextalet.
Social- och hdlsovirdsminis-
teriet har faststiillt poengtalet
1595 tiU index fcir 1991. Po-
iingtal under innevarande ir
har varit 1481. Aven fortlci-
pande ersiittningar enligt mili-
ttrskadelagen, trafikfdrsiik-
ringslagen och lagen om
olycksfallsfdrsdkring samt
handikappbidrag och avtrii-
delsepensioner justeras enligt
APL-index.
APl-index faststElls pi basen
ay kine- och prisnivins
genomsnittliga fdriindring un-
der ett ir. Indexpodngtalet ir
1991 baserar sig pi ftirtind-
ringar i fdrtjiinstniviindex och
prisindex frin tredje irskvar-
talet 1989 till tredje Arskvarta-
let innevarande 6r. De APL-
index faststilldes var fdr6nd-
ringen av prisnivin 5,9 pro-
cent och fdriindringen av fiir-
tjiinstnivin 9,5 procent.

Pi basen av medeltalet av f<ir-
dndringarna i ldne- och prisni-
vL(7,7 procent) fis poingtalet
1595 fOr ir 1991 genom en
htijning av fciregiende irs
APL-indexpoangtal. APL-in-
dex reella ftiriindring frin
f0regiende ir iir 1,8 procent-
enheter' ArIo l,aesvuori

Pensionsskyddscentralen har i
samarbete med fdretagarnas
branschorganisationer och
pensionsanstalterna f6rnyat
anvisningarna f0r faststiillan-
de av egenfriretagares arbets-
inkomst. Fdretagarens pen-
sionsgrundande inkomst iir in-
te identisk med den faktiska
arbetsinkomsten - principen
iir att inkomsten skall motsva-
ra den l6n som skulle betalas
6t en anstiilld med samma
uppgifter och kompetens. FOr
minga branschers del har an-
visningarna fcirnyats helt och
hillet.
Arbetsinkomsterna har htijts
riitt kiinnbart sedan 1986 de
de f6regiende anvisningarna
publicerades. Fciretagarpen-
sionens belopp baserar sig dels

pi fdretagarverksamhetens
liingd dels pi pi friretagarens
genomsnittliga arbetsinkomst.
Den ledande.principen niir de
nya anvisningarna utarbe-
tades var att fdretagarens pen-
sionsskydd skall motsvara de
ansttlldas.

Anvisningarna upptar sam-
manlagt lll niiringsgrenar,
nykomlingar iir bl a Finlands
Saluhallars Fcirbund, Fin-
lands Kylaffdrers Fdrbund,
Finlands Nutriaf6rbund och
Finlands Pianostdmmare.

Pensionsskyddscentralens an-
visningar fdr faststiillande av
fdretagares arbetsinkomst
finns pi finska och svenska
och kan bestiillas frin PSC:s
postningsenhet, tel l5 ll.

APL.PREMIEN
An rqqr
Den genomsnittliga APL-pre-
mien fdrblir oftiriindrad p6
samma nivi som under inneva-
rande ir eller 16,9 procent av
lcinen.

APl-premien f6r arbetstagare
under 24 ir 5r 13,3 procent av
kinen. Fcir arbetstagare som iir
iildre iin 24 ir ar premien i
genomsnitt l7,l procent. Fdr
smiarbetsgivare lir APL-pre-
mien 17,2 procent. Med beak-
tande av premienedsiittningar-
na blir APl-premien i genom-
snitt 16,9 procent.
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ilya termer i ans utning till
fam i liepens i ons reformen

I samband med familje-
pensionsreformen, som
triidde i kraft den I juli
1990 och som bertir bide
arbetspensionssystemet
och folkpensionssystemet,
inftirdes de nya termerna
omstlllningspension och
pensionsjlmkning.

Folkpensionssystemet :
begynnelsepension
Termen begynnelsepension (al-
kueliike) har redan tidigare
fcirekommit i familjepensions-
lagen (FamPL 38i69). Enligt
denna lag iir den efterlevande
maken beriittigad till begynnel-
sepension under sex minader
efter fdrminslitarens d<id. Be-
gynnelsepensionen bestir av
basdel, tilliiggsdel och eventu-
ellt bostadsbidrag. Pension en-
ligt FamPL utbetalas av Folk-
pensionsanstalten.

Omstilllningspension
ocksi i Sverige
I Sverige, diir familjepensions-
reformen triidde i kraft den I
januari 1990, betalas omstiifl-
ningspension ut under 12 mh-
nader till efterlevande makar
och till sambor som jiimstiills
med makar. I Sverige giiller
omstiillningspensionen bide
tilliiggs- (dvs arbets-) och folk-
pensronenngen.

Repetition av
gamla pensionstermer
I nyhetsutsdndningar och tid-ningsartiklar fdrekommer
ibland uttrycket "arbetsofdr-
mdgenhetspension". Nigon s6-
dan pensionsterm existerar dess
biittre inte pi svenska. I Fin-
land finns det tvi olika svenska
motsvarigheter till finskans ty6-
kyvyttcimyyseldke: den pension
man fir pi grund av arbetsofcir-
miga kallas inom arbetspen-
sionssystemet invalidpeniion
och inom folkpensionssystemet
invaliditetspension. Motsva-
rande term i Sverige iir ftirtids-
pensron.

Vanhuuseldke iir en annan pen-
sionsterm som har tvi paraflella
svenska motsvarigheter. Inom
arbetspensionssystemet talar
man om ilderspension och in-
om folkpensionsystemet om il-
derdomspension.

Att en och samma finska term
har tvi svenska motsvarigheter
iir fcirstis mindre lyckat, men

miste accepteras, eftersom la-
garna innehiller just dessa ter-
mer. De kortare och modernare
formerna anviinds inom arbets-
pensionslagstiftningen, som iir
av yngre datum iin folkpen-
sionslagstiftningen. Dessa kor-
tare former kan ocksi anvdn-
das som Overgripande termer
om man avser biigge pensions-
systemen:

Sunna Vennsfitim
Otersdttare

Pe ns ion s s k y dds c e n I r alens
info r m a t i o n s av d e I ning

Arbetspensionssystemet:
omstlllningspension
och pensionsjiimkning
Enligt arbetspensionslagarna
utbetalas efterlevandepensio-
nen (leskeneliike) under sex m5-
nader efter frirminslitarens
(edunjatteja) ddd enligt ojiim-
kat belopp (eliikesovittamatto-
mana) till efterlevande make
(leski) som iir yngre iin 65 ir och
som inte uppbiir egen arbets-
pension. Den pension som di'
betalas ut kallas omstiillnings-
pension (alkueliike). I dessa fall
gcirs pensionsjiimkning sex mi-
nader efter dtidsfallet.
Pensionsjiimkning (eliikesovi-
tus) gcirs under vissa fcirutsiitt-
ningar redan ndr efterlevande-
pensionen btirjar betalas ut,
niimligen om iinkan eller iink-
lingen har fyllt 65 ir eller upp-
bzir egen arbetspension. Vid
pensionsjiimkningen jlmftirs
den efterlevande makens egna
arbetspensioner med fdrmins-
litarens arbetspensioner. Bero-
ende pfl resultatet av jiimfdrel-
sen inverkar jimkningen a) inte
alls pi efterlevandepensionen,
b) delvis pi efterlevandepensio-
nen eller c) sfl att ingen efter-
levandepension utbetalas. Pen-
sionsjiimkning grirs endast
inom arbetspensionssystemet.

Termerna omstiillningspension
och pensionsjiimkning har mot-
svarande tilliimpning inom sta-
tens och kommunernas pen-
sionssystem.

FINSK TERM

alkueliike

tytikyvytttimyyseliike

ARBETSPENSIONSSYSTEMET FOLKPENSIONSSYSTEMET

omstiillningspension begynnelsepension
I--Sverigg anviinds tgrmen omstdllningspension i friga om bflde
allm6n tilllggspension och folkpension.
invalidpension invaliditetspension
I Sverige: f6rtidspension
ilderspension ilderdomspension
I Sverige: fllderspension
pensionsjiimkning pensionsjiimkning gdrs inte inom

folkpensionssystemet
Giirs inte i Sverige
efterlevandepension

(fr o m l/7

vanhuusellke

ellkesovitus

leskenelike

I kan betalas som
och ?inkepension

vrssaenligt
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EFTERTEUANDEPEI{S 01{ I ]{ORDE]{
Ett av flmnena
pi den nordiska socialfiirsflkringskursen pi Island

Den traditionella nordis-
ka socialftirslkringskur-
sen ordnades i ir ftir tju-
gonde gingen. Island var
vHrdland och kursen htills
pfl Hveragardi utanftir
Reykjavik. Rehabilite-
ring, integrationen i Euro-
pa och familjepensions-
systemen i Norden var
kursens huvudteman. Ar-
tikeln om efterlevande-
pensionerna i de nordiska
llnderna baserar sig pi
ett ftiredrag som sam-
manstHllts aY Jouko
Janhunen och Rolf
Storsjti vid Pensions-
skyddscentralen.

Reformerna inom socialfdrsiik-
ringen hopar sig ofta till en
internationell vig av ftiriind-
ringar inom samma fdrsiik-
ringsgren. Efterlevandepensio-
nerna har genomgitt reformer i
viistldnderna sedan 1970-talet.

I Danmark gjordes en folkpen-
sionsreform i mitten av 1980-
talet. I Sverige triidde efterlev-
andepensionsreformen i kraft
den I januari 1990 och i Finland
den I juli 1990.

Bakgrunden
till reformerna
Det finns fyra gemensamma
faktorer bakom lagdndringar-
na:
- den stora andelen kvinnor

som yrkesarbetar
- krav pi jiimstiilldhet
- f6riindringarna i rollfcirdel-

ningen inom familjen, i sjilva
familjebegreppet och i iikten-
skapet som institution

- pensionskostnaderna.
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I Norden deltar kvinnorna l
arbetslivet mer iin i <ivriga indu-
striliinder. I Sverige infdrtjA-
nade ir 196232 procent av alla
l6- I5-iriga kvinnor pension,
[r 1985 80 procent. I Finland
arbetade bida ftirlldrarna i 25
procent av barnfamiljerna i
biirjan av 1960-talet, i dag iir
motsvarande siffra 75 procent.
Kvinnan ftirsd,rjer sig sjiilv och
iir inte liingre automatiskt i be-
hov av pension efter mannen.

Bl a i Finland har bristen pi
jiimstiilldhet mellan krinen varit
den faktor som utlciste refor-
men. Jiimstiilldhet fiirutsiitter
att ocksl mdnnen har riitt till
efterlevandepension. I de flesta
ldnderna saknar mdnnen denna
riitt.
Allt vanligare har det ocksi
blivit att jiimstiilla samboende-
f<irhillande med iiktenskap. I
Norden har detta genomf6rts
endast i Sverige.
I nflgra industriliinder har bak-

grunden till efterlevandepen-
sionsreformerna varit rent
ekonomisk. Med de fi medel
som stir till buds f6rstiker man
bromsa den framtida pensions-
kostnadsutvecklitrgen.

Familjepensions-
reformerna i Norden
Reformvigen btirjade med att
Danmark hr 1978 infcirde pen-
sion f<ir iinklingar. 1985 fiir-
enades efterlevandepension och
invalidpension till fdrtidspen-
sion, som betalas till bide miin
och kvinnor under samma f<ir-
utstittningar.
I Sverige triidde efterlevande-
pensionsreformen i kraft den I
januari 1990. Den giiller bide
tilliiggspension och folkpen-
sion. Anklingar fick samma riitt
till pension som 6nkor, men
samtidigt blev pensionsbelop-
pet beroende av den efterlevan-
des egna inkomster. Makens
riitt till fortldpande efterlevan-

depension (siirskild efterlevan-
depension) avskaffas i Sverige
under en ling civergingsperiod.
Kvar blir endast omstdllnings-
pensionen.

I Finland genomfdrdes en f<ir-
siktigare reform. Efterlevande-
pensionen avskaffas inte. Ank-
lingarna jiimsttlldes med iin-
korna i friga om pensionsriit-
ten. I arbetspensionsystemt be-
ror pensionsbeloppet pi den
arbetspension som den efterle-
vande sjiilv inf<irtjanat. Folk-
pensionen beror delvis pi pen-
sionstagarens tivriga inkomster
s5som den glorde ocksi ftire
reformen.
I Island och Norge har inte
betydande reformer genom-
fdrts. Efterlevandepensionen i
Norge har i minga avseenden
representerat den utvecklings-
linje som medvetet fdljts i Sve-
rige och Finland (iimstiilldhet,
inkomstavhiingighet, tidigare
makes pensionsrdtt osv).
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Barnpension
Barn har riitt till pension efter
sina fOriildrar i Island, Norge,
Sverige och Finland. I Dan-
mark beviljas i stdllet htijda
barnbidrag.

Aldersgransen iir 18 ir i hela
Norden. Fcir studerande iir il-
dersgriinsen 20 ir i Norge och
Sverige och 2l i Finland. I
Norge giiller 20-Srsgriinsen en-
dast barn som fdrlorat bida
fdriildrarna. I Finland giiller 2l-
flrsgriinsen endast grundpen-
slon.

Barnpensionsbeloppet bestiims
som tivriga pensioner. De pen-
sionssystem som betalar jlmn-
stora pensioner betalar ocks6
jiimnstora efterlevandepensio-
ner osv. Det enda undantaget iir
Norge, dir det f<irsta f6riildra-
l6sa barnet fir samma belopp
som den efterlevande maken,
vilket i praktiken gdr barnpen-
sionen inkomstbunden. De f<il-
jande barnens pensioner dr
jdmnstora.

Den efterlevande
makens pensionsrltt
I dag htir de nordiska liinderna
till den lilla grupp av l6nder, d6r
efterlevandepension beviljas pi
samma villkor oberoende av
kdn (undantag: Islands folk-
pension). Anka och iinkling ir
jtmstiillda i endast 26 l6nder,
trots att anklingarna har ratt till
pension i 82 liinder.
Med undantag av Danmark iir
pensionen garanterad fdr den
efterlevande maken under en
viss omsttillningstid. Ocksi Is-
lands folkpension betalas en
viss tid till iinkling, som annars
inte har riitt till efterlevande-
pension. I Island betalas pen-
sionen i sex minader. Efterle-
vande make som frirstirjer min-
deririga barn f6r pension i 12
minader. I Finland utbetalas
pensionen i sex minader och i
Sverige i ett 5r eller si l6nge den
efterlevande maken ftirs<irjer
barn under 12 hr. I Norge finns
ingen tidsgriins fdr den tempo-

riira pensionen. Den utbetalas
till efterlevande make som be-
driver yrkesinriktade studier el-
ler skciter barn och diirf<ir inte
kan arbeta, och till efterlevande
make som iir arbetssdkande.

F<irutsiittningarna fdr fortl6-
pande efterlevandepension va-
rierar frin land till land och
giiller bl a vird av minderlriga
barn, den efterlevande makens
ilder, arbetsfdrmiga, iikten-
skapets liingd och den avlidnes
ilder niir iiktenskapet ingicks.

Danmarks folkpensionssystem
saknar efterlevandepension se-
dan ir 1984. Den efterlevande
maken kan i stiillet ft fttrtids-
pension, som antingen 2ir nor-
mal eller htijd normal. HOjd
fOrtidspension betalas till efter-
levande make under 60 ir och
normal till efterlevande make
6ver 60 6r. En efterlevande ma-
ke i ildern 16-66 kan f& ftirtids-
pension om arbetsfdrmlgan
sjunkit med minst hiilften av
andra skiil iin hiilsoskiil, och i
ildern 50-66 av hiilso- och so-
ciala skiil. Om pensionstagaren
6r under 60 iir ftirtidspensionen
beroende av dvriga inkomster.
Om pensionstagaren iir tiver 60
innehiller fdrtidspensionen
ocks6 en jiimnstor del.

I det danska till5ggspensions-
systemet f6r ldntagare betalas
efterlevandepension till efterle-
vande make som fyllt 62 6r om
iiktenskapet varat i minst l0 Ar.

I Norge betalas alltid pension
till efterlevande make som har
barn att ftirsdrja. I Sverige m6s-
te barnet vara under 12 Lr. I
Finland iir ildersgrlinsen 18 Ar
och dessutom b6r Ektenskapet
ha ingitts innan den avlidne
fyllt 65 6r.

I Island beror ftirutsittningar-
na frir pensionen inte pi om det
finns barn eller inte. Den efter-
levande maken f0ruts6tts ha
fyilt 50 er. Antingen den avlidne
eller den efterlevande skall ha
bott i Island i minst 3 5r. Om
den efterlevande 2ir under 50 5r,
forutsetts aktenskapet ha p6-

gett minst 20 hr.l Island fir den
efterlevande modersltin obero-
ende av ilder, om det finns barn
under 18 5r. Modersldnen beta-
Ias parallellt med den temporA-
ra efterlevandepensionen.

Efter moderslOnen kan egentlig
efterlevandepension betalas. I
dag kan ockst ensamstiende
kvinnor och fr6nskilda kvinnor
fi modersltin.

Barnl6s efterlevande make fir i
Norge och Finland efterlevan-
depension om iiktenskapet va-
rat minst 5 6r. I Finland ftirut-
setts dessutom 50 6rs ilder och
att iiktenskapet ing&tts innan
den efterlevande fyllt 65 6r. I
Sverige betalas pension till
barnlOs efterlevande make som
bott med den avlidne minst 5 6r.
Sverige 6r det enda nordiska
landet som jiimstiiller samboen-
def0rhillande med iiktenskap
n6r det giiller ritt till efterlevan-
depension. Detta fdrutsetter
dock att de samboende varit
gifta med varandra eller haft
gemensamt barn eller viintade
gemensamt barn vid d6dsfal-
let.

Tidigare make har under vissa
fdrutsiittningar r6tt till efterle-
vandepension i Island, Dan-
mark, Norge och Finland. I
Island utbetalas en modersltin.
I Norge och i Finlands arbets-
pensionsystem kan den tidigare
maken vara man eller kvinna, i
Danmark endast kvinna. Pen-
sionsbeloppet beror i allmlinhet
p& iiktenskapets liingd och pi
underh6llsbidragets belopp.

Efterlevandepensionens
belopp
Efterlevandepensionerna be-
st6ms..i princip p.5 samma s6tt
som civriga pensioner. Grund-
pensionerna tir jtimnstora och
tilliggspensionerna grundar sig
p6 ldnerna och pi antalet ar-
betstr - med undantag av Dan-
mark diir tilliiggspensionerna
bestiims enbart enligt antalet
ftirsikringsir.
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Efterlevandepensionen som
grundpension iir i allmiinhet
lika stor som ensam persons
ilderspension.
Efterlevandepensionen som till-
liiggspension iir 40-55 procent
av den pension som den avlidne
inf<irtjiinat. I Norge iir procent-
andelen 55 procent. I Finland
beror efterlevandepension pi
antalet barn. Om den efterle-
vande har ett barn iir pensionen
50 procent, tvi barn 5112, tre
barn 3/ 12 och minst fyra barn
2l 12 av den avlidnes pension. I
Sverige iir efterlevandepensio-
nen 40 procent om barnpension
inte utbetalas och 20 procent
om barnpension betalas. Den
efterlevande maken och ett
barn fir sammanlagt 50 pro-
cent av den avlidnes pension.
Ftir varje fdljande barn h6,js
pensionen med 20 procent av
den avlidnes pension. Den sam-
manlagda pensionen utges med
hdgst den fulla pension som den
avlidne uppbar eller intjiinat. I
Danmark iir ATP-efterlevande-
pensionen 50 procent av den
avlidnes pension.

Efterlevandepensionerna
ir inkomstavhlngiga
I Island, Norge och Danmark
har efterlevandepensionen se-
dan l6nge varit beroende av
Ovriga inkomster. I Danmark
glordes efterlevandepensionen
niistan helt inkomstbunden i
samband med folkpensionsre-
formen. I Sverige har efterle-
vandepensionerna varit obero-
ende av inkomsterna iinda till ir
1990 med undantag av barnlds
efterlevande makes folkpen-
sion. I Finland har folkpen-
sionsystemets efterlevandepen-
sion varit beroende av dvriga
inkomster ocksi fcire ir 1990.

Riitten till full pension oberoen-
de av civriga inkomster har lett

till tiverkompensation. Di pen-
sionsriitten utvidgades till iink-
lingar, skulle riverkompensa-
tionsfallen ha iikat i antal om
inte pensionen samtidigt skulle
ha gjorts inkomstbunden.

I Finland och Sverige genom-
frirdes jdmstiilldhetsreformen
genom att dnkans pension frir-
siimrades. I Sverige var refor-
men betydligt radikalare iin i
Finland. I framtiden kommer
de flesta efterlevande makar att
fi endast omstiillningspension i
Sverige. Omstiillningspensio-
nen betalas ut under ett ir eller
si liinge den efterlevande har
virdnaden om barn under 12
ir. Efter omstiillningsperioden
iir det meningen att den efterle-
vande skall sjiilv kunna fdrsdrja
sig. Siirskild efterlevandepen-

sion utbetalas efter omstiill-
ningspensionen om den efterle-
vande har fcirstirjningssvirighe-
ter. Pensionen kan betalas ut
som full, 2 I 3 eller I /2 beroende
pi de dvriga inkomsterna. Rit-
ten till slrskild efterlevande-
pension omprdvas vart tredje
ir och pensionen kan upphcira
eller iindras beroende pi
pensionstagarens mOjligheter
till f<irviirvsarbete. Reformen
genomf6rs under en cirka 50 ir
ling civergingsperiod. Over-
gingsbestiimmelserna giiller
bide nuvarande efterlevande
makar och alla fdre 1945 f6dda
kvinnor.

I Finland var en del av efterle-
vandepensionen redan tidigare
inkomstbunden inom folkpen-
sionssystemet. Efter pensions-
reformen beaktas 60 procent av
de dvriga inkomsterna. Inom
arbetspensionsystemet piver-
kas efterlevandepensionen av
pensionstagarens egen arbets-
pension. Diiremot inverkar inte
inkomster frin fdrviirvsarbete
pi pensionsbelopppet.

.I Finland gdrs en pensions-
jiimkning om den efterlevandes
ekonomiska stiillning iir biittre
5n den avlidnes. Den efterle-
vandes arbetspension jiimf<irs
med en s k pensionsjlimknings-
grund som iir lika med den
avlidnes pension - dock minst
I 330 mk och h6gst 3 639 mk
(1990). Den 6vre grdnsen kom-
mer att sjunka gradvis till ir
20f,4 och kommer di att vara
2 660 mk uttryckt i dagens in-
dex. Om den egna pensionen
riverstiger jiimkningsgrunden,
minskas efterlevandepensionen
med hiilften av skillnaden.

Pensionsjiimkningen grirs inte
fdrriin det yngsta barnet fyller
18 ir. Om det inte linns minder-
6riga barn, jiimkas efterlevan-
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depensionen genast ifall de
efterlevande har egen pension.
Om den efterlevande maken
fdrvdrvsarbetar, jiimkas pen-
sionen fr o m den sjunde mina-
den.

Ocksi i Norge iir efterlevande-
pensionens belopp beroende av
inkomsterna. Pensionen min-
skas med 40 procent av skillna-
den mellan arbetsinkomsterna
och halva grundbeloppet. Fcir-
utom de verkliga inkomsterna
beaktas iiven inkomster som
den efterlevandes arbetsfcirmi-
ga och fdrtjiinstmOjligheter ger
fdrutsiittning till.

Niir uppphtir
efterlevandepensionen
I Islands grundpensionssystem
och Danmarks tilliiggspen-
sionssystem upph<ir efterlevan-
depensionen endast om pen-
sionstagaren gifter om sig. I
Sverige diiremot kan efterle-
vandepension betalas htigst
fram till det att pensionstagaren
beviljas ilders- eller fdrtidspen-
slon.

Aven i Norge upphdr pensio-
nen om den efterlevande maken
gifter om sig. Om den nya ma-
ken d6r, betalas efterlevande-
pension enligt det nya iikten-
skapet oberoende av hur liinge
det varat. Om det nya iiktenska-
pet uppldses pigrund av iikten-
skapsskillnad, kan den gamla
pensionen bdrja utbetalas pi
nytt. Om efterlevandepensio-
nen 6r stdrre tin ilderspensio-
nen, kan den utbetalas ocksi
efter uppnidd pensionsilder.
I Finland upph6r folkpension-
systemets efterlevandepension
niir pensionstagaren nir pen-
sionsilderna eller gifter om sig
fdre han eller hon fyllt 50 ir.
Pensionstagaren erhiller di ett
engingsbelopp som motsvarar

tre 6rs pension. Om det nya
iiktenskapet uppldses inom fem
6r, bci{ar pensionen utbetalas
pi nytt fdrutsatt att det inte
finns riitt till efterlevandepen-
sion pi basen av det nya iikten-
skapet.

Kostnadseffekter
En av orsakerna till familjepen-
sionsreformerna var de hdga
pensionskostnaderna. I Finland
och Sverige var detta dock inte
nigon huvudorsak, men kost-
naderna beriiknas sjunka i slu-
tet av 1990-talet tack vare refor-
merna.

I Sverige viintas efterlevande-
pensionsutgifterna inom folk-
pensionsystemet tika under
ftirsta hdlften av 90-talet och
minska kraftigt frin sekelskif-
tet. Inom tilliiggspensionssyste-
met stiger diiremot kostnaderna
iinda fram till sekelskiftet och
sjunker diirefter kraftigt. Ar
2030 beriiknas kostnaderna va-
ra 3 019 miljoner kronor mot
14480 miljoner kronor om re-
formen inte skulle ha genom-
fOrts.

I Finland kommer folkpen-
sionsutgifterna enligt reform-
kommitt6n att stiga 30 procent
fdre sekelskiftet. Diiremot be-
riiknas arbetspensionsutgifter-
na sjunka under samma period,
dock endast l-4 procent. Efter
att reformen triitt i kraft med
full verkan om ca 50 5r, kom-
mer utgifterna att vara ca 12
procent liigre iin de skulle ha
varit utan reform.
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Arbetspensionsskydd inftirs
iZimbabwe

Vicehiiradshdvding Riitta Kor-
piluoma, tjiinstledig frin Pen-
sionsskyddscentralen, dr med
och utarbetar ett arbetspen-
sionsskydd f<ir Zimbabwe. Pro-
jektet baserar sig pi ett avtal
mellan Internationella arbets-
organisationen ILO, Fdrenta
Nationernas utvecklingspro-
gram och regeringen iZimbab-
we. Till Riitta Korpiluomas an-
svarsomride hcir att verka som
lagstiftnings- och fdrvaltnings-
expert.
Arbetspensionsskyddet skall
enligt planerna infciras under ir
1990, beriittar Riitta Korpiluo-
ma i ett resebrev frin Harare.
- I Zimbabwe finns inget all-
miint pensionsskydd sedan tidi-
gare. Endast statstjiinstemdn
har ett lagstadgat pensions-
skydd. En del av de anstiillda
inom den privata sektorn dr
fdrsdkrade genom frivilliga f<ir-
siikringsanordningar i olika
fcirsiikringsbolag. Det finns
omkring I 400 olika pensions-
arrangemang i landet. Oantast-
barhetsprincipen er ett okiint
begrepp i dessa fcirsiikringar.

Min uppgift som ILO:s ex-
pert iir att bisti regeringen vid
utformningen av en arbetspen-
sionslag och administrationen
av en socialskyddsanstalt, vid
utbildningen av administrativ
personal, vid utformningen av
tilliimpningsanvisningar och in-
formation om arbetspensions-
skyddet, m m. Regeringens pla-
neringsenhet frir socialskydd
medverkar i planerings- och
lagstiftningsarbetet. Den natio-
nella socialskyddsanstalten
kommer att omfatta bide det
redan existerande olycksfallser-
siittningssystemet (arbetsolyck-
or och yrkessjukdomar) och det
nya arbetspensionssystemet.

Biigge systemen har egna fon-
der, men existerande databaser
kan utnyttjas di man upprattar
register dver arbetsgivare. Ar-

betstagarna registreras med
hjnlp av ADB, medan hand-
Itiggningen av pensionsansdk-
ningar och beviljandet av pen-
sioner sker utan hjtilp av ADB.
- Det nya arbetspensionssyste-
met omfattar kortvariga fdrmi-
ner (sjuk- och moderskapspen-
ning) och lingvariga fdrminer
(ilders-, invalid- och familje-
pension). Karenstiderna iir
l6nga. Sex minaders anstiill-

Zimbabwe (fd Rhodesia), cirka 9 miljoner invdnare, ligger mellan
Botswana, Mocambique, Zambia och Sydafrika. Den dvre bilden visar
en gatuvy frdn huvudstaden Harare, bilden under klippformationer inte
lingtfrdn staden. (Nedre bilden lzhtikuva).

ger riitt till sjuk- och mo-
an-
och

fem irs
stiillning
l0 ir till
- Pensionerna iir inte index-
skyddade, men de kan hdjas pi
beslut av minister.
De lokala fdrhillandena av-
speglar sig framfrirallt i familje-
penslonerna.

Som stcirst iir familjepensio-
nen hcigst lika stor som fOr-
minslitarens pension. Den
efterlevande maken eller ma-
karnas andel iir sammanlagt 40
procent (bide miin och kvinnor
kan vara fdrminstagare). Om
det finns flera iinkor, minggifte
iir tillitet och allmiint fiirekom-
mande i Zimbabwe, delar de
jiimt.
- Barnens andel dr l0 procent
per barn, h<igst 40 procent av
fdrmlnslitarens pension. Fdr-
iildraldsa barns andel iir dub-
belt stcirre. Fdriildrarnas andel
dr 12 procent och andra sliik-
tingar som till sin fOrstirjning
varit beroende av den avlidna
fir 8 procent av hans eller hen-
nes pension. Sidana sl6ktingar
finns det i allmiinhet gott om.
Det siigs att Zimbabwe inte iir
typiskt afrikanskt. Landet jiim-
fdrs ofta med Syditalien och
miinniskorna iir mycket hjiilp-
samma och flitiga.
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ENGLISH SUMMARY

As of I October, 1991, new
regulations concerning
rehabilitation will become
effective within the social
insurance sector in Finland.
This means that instead of
awarding a rehabilitee a
temporary disabiiity pension,
the employment pension
institution will be granting him
a statutory rehabilitation
allowance. A disability
pension will no longer be
awarded until it has been
established whether the
applicant should be
rehabilitated rather than given
a pension.

The pension institution shall
make sure that it has been
established whether or not the
applicant can be rehabilitated,
before it decides on his
application for disability
pension. The new regulations
put rehabilitation before
retirement. The obligation to
establish whether or not the
applicant can be rehabilitated
will apply both to the
employment pensions
institutions and to the Social
Insurance Institution.

Before turning down an
application for pension, the
pension institution shall direct
the applicant into
rehabilitation or to the use of,
for example, medical services.

The major change affecting
the employment pensions
scheme is the passing of
regulations on the payment of
a rehabilitation allowance. The
new rehabilitation allowance
will clearly improve the
income security of the
rehabilitee. It is larger in
amount than the previous
rehabilitation allowance, and
the eligibility criteria for it are
strictly defined.

The rehabilitation allowance
is paid under the employment

pensions acts when it is an
employment pensions
institution that has taken the
decision to rehabilitate the
insured person. If this decision
has been taken by another
organization, the rehabilitation
allowance is paid by the Social
Insurance Institution.

If the rehabilitee is not on a
disability pension, the amount
of the allowance will be
computed on the basis of his
calculated pension. To arrive
at the amount of rehabilitation
allowance payable, the sum
total of all of the employeeh
basic pensions is calculated
and further increased by 337o.

The rehabilitating pension
institution will determine and
pay out the rehabilitation
allowance in fuli.

The rehabilitation allowance
is paid for the months during
which the rehabilitee is unable
to engage in gainful
employment due to
rehabilitation.

After rehabilitation, a
discretionary rehabilitation
grant is paid if this is
considered to be especially
necessary for employment
purposes. The maximum
amount of grant payable
equals the rehabilitation
allowance for six months.

Someone who is retired may
also be directed into
rehabilitation. It may be that
the payment of pension starts
while the insured person is
being rehabilitated, in which
case he is entitled to a
rehabilitation allowance, as
well. The rehabilitation
allowance payable to a retired
person equals 1016 ofthe sum
total of his basic pensions in
current payment.

There is one special
condition for entitlement to

rehabilitation: the decision to
direct someone into
rehabilitation shall be taken
while the person is still
employed or within one year
from the termination of his
employment relationship.

Within the employment
pensions scheme,
rehabilitation will continue to
be a discretionary benefit, the
denial of which does not give
the employee right of appeal,
whereas decisions on the
entitlement to an allowance
and the amount thereof may
be appealed to the Pension
Board and the Insurance
Court by normal procedure.

There will be two new acts
passed governing
rehabilitation arranged by the
Social Insurance Institution:
the Act on Rehabilitation by
the Social Insurance
Institution and the
Rehabilitation Allowance Act.
Furthermore, the Accident
Insurance Act and the Motor
Insurance Act will be updated
in respect ofthe regulations on
rehabilitation.

The rehabilitation allowance
will be granted by the Social
Insurance Institution when it
is the Institution itself that is
rehabilitating the insured
person or when the
rehabilitation is arranged by
an organization external to the
social insurance sector, for
instance, under the National
Health Act or the Act on
Occupational Health Care.
The benefit payable under the
Rehabilitation Allowance Act
is generally the same as the
daily sickness allowance.

In reforming the acts on
rehabilitation, emphasis has
been placed on the co-
operation between the various
organizations involved in
providing rehabilitation.
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According to estimates, the
payment of rehabilitation
allowances will cost the Social
Insurance Institution and the
employment pensions scheme
around FIM 100 million a
year. The cost of the
amendments to accident and
motor insurance will amount
to FIM 15 million.

The government budget
proposal for l99l totals FIM
158 thousand million, thereby
exceeding the sum total of the
actual budget for 1990 by
llVo.The prime aim of the
proposal is to reduce the
foreign indebtedness of the
national economy by
improving the competitive
ability of domestic industries
facing competition from
abroad and by keeping the
spending increase in check.

The surplus in government
revenue will be smaller than
this year, still, however,
amounting to approximately
FIM 9 thousand million in
1991. Due to the rapidly
declining economy and the
proceeding tax reform the
budget has been so drawn up
as to have a reviving effect on
the national economy next
year.

The next step in the
structural reform of income
and property taxation which
was commenced in 1989 will
be to alleviate marginal
taxation. The changes will not
be felt in the taxes of wage
earners and pensioners till the
second half of 1991.

The prolonged period of
rapid growth of the
production of the national
economy will come to an end.
In 1988 and 1989 the growth
exceeded S%ubut this year it
has been slowing down to
2.57a. And according to the
new forecasts, next year there

will be no increase in
production at all.

The falling unemployment
rates have aggravated the
problems of allocation which
are due to the regional and
structural differences in the
demand for and supply of
labour. The slackening
economic growth will result in
higher unemployment, but, in
the long run, a better working
labour market will be a
condition for a favourable
economic development.

Within the national pension
scheme, the regulations
concerning payment of basic
amount addition to spouses
will be amended. After the
amendment, the addition to
married or co-habiting couples
will be paid out in the reduced
amount from the start. The
basic amount addition payable
to spouses will equal 8570 of
that payable to single persons,
against the current 8170.

The basic amount addition
to retired spouses will also be
increased accordingly. The
amendment to this effect will
be enforced at the beginning
of September, 1991. The
annual additional costs arising
hereby will amount to FIM
240 million.

In the same connection, the
pensioners' housing allowance
scheme will also undergo
reform, so that the income-
linkage of the housing
allowance is alleviated and the
housing allowance raised for
those whose housing costs
exceed the current maximum
amount of the housing
allowance. The additional cost
of the reform will amount to
approximately FIM 135
million a year.

A study has been initiated
in the Central Pension

Security Institute to elucidate
the factors that inlluence
50-64 year-olds in seeking
retirement, the nature of the
work they do and their
individual situations. At the
same time, their attitudes
towards work and retirement,
as well as their experiences of
actually being retired, will be
investigated. In the article
published in this magazine,
preliminary findings about
work-related factors only are
presented.

The study reveals that
employees who are 50 years or
older consider that the present
age for receiving an old-age
pension is too high. They
would, however, be prepared
to remain employed if
conditions at work became
less arduous. A part-time
pension is favoured by few,
and mainly the youngest, of
those responding.

At the end of June there
were 32,000 people on early
disability pensions, 12,000 on
early old-age pensions and 2fi)
on part-tlme penslons.

Retirement before the
general pensionable age is
nowadays more common than
not. Those in the 50-64 years
age $oup who were still
working were asked: "If you
could choose right now
between continuing work or
retiring, which would you
prefer?" Most responded that
they would choose to retire.

Practically no-one wants to
continue working up to the
present general pensionable
age. Only five percent
considered the pensionable age
of 65 as suitable for them. The
youngest, the 50-64 years age
group, were prepared to work,
on average, for a further five
years. The 55 year-olds wanted
to take their pension within a
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couple of years, the oldest
immediately.

Under certain conditions
there would be some desire to
continue working. A full third
of those receiving the early
disability pension would have
been ready to continue
working if work had been
easrer in one way or another.
Making work less strenuous
was the measure most
favoured to encourage people
to stay in work.

There have been few people
prepared to take a part-time
pension. Those most interested
were the 50-54 years age
group. The law as it stands,
however, only grants the part-
time pension to those between
the ages of 60 and 64.

Gender equality with regard
to survivor's pensions exists
in only 26 countries.
According to a researcher
from the Central Pension
Security Institute, men are
not usually considered to
need a pension if they are
widowed. Changes have
nevertheless taken place
over the last ten years. In
some countries equality
exists in that the widowed
spouse's pension is assessed
in line with his or her
earnings.

In most pension schemes
women are still considered
to be financially dependent
on men. A survivor's
pension is paid more or less
automatically to a woman,
but a man must show
specific need.

Of the world's 170
independent states, l3 I
have a national scheme - at
least covering the majority
of wage and salary earners
in the private sector - in
which survivor's pensions

are paid. In practice these
are paid to widows in every
state.

Widowers are eligible for
pensions in 82 countries out
of l3l . Of these only 26
allow men the same
suryivor's pension rights as
women. In other countries
men are obliged to apply
for a special consideration
in order to obtain a
widover's pension. Such
considerations include, for
example, disability, old age
and the man's financial
dependence on his wife.

Common law marriage and
divorce are difficult
problems in any pension
scheme. Common law
marriages have become
more widespread, but this is
not reflected in pension
schemes. At present
Canada is the only country to
recognize full equality
between official marriage and
common law marriage.
In Sweden's basic and
supplementary pension
schemes common law
marriages are equivalent to
official marriages under
certain conditions.

The equal division of
earned pension entitlement in
the case of divorce can
also be considered a matter
covered by the demand for
gender equality. This occurs
in only two countries. The
issue bears significance for
securing the pension
entitlement of the spouse
caring for children at home,
in most cases the wife. It
may also have a decisive
significance for the
surviving spouse's pension
security.

At the end of 1989, Finland
had 1,149,200 people receiving
pensions. 60 percent ofthese

were women,40 percent men.
Three-quarters received both
the national pension and the
employment pension. The
proportion of those receiving a
pension from both pension
systems has grown
considerably each year while,
at the same time, the number
receiving only the national
pension has decreased.

723,900 people received old-
age pensions last year. 461,000
of these were women, more
than the total of all men
receiving pensions of any kind.
Three-lifths of all people
receiving a pension received an
old-age pension.

The second largest group of
those receiving pensions were
in receipt of the disability
pension, a total of 291,600.
The disability pension is paid
to a quarter of all those
receiving a pension. The
portion of men in receiving a
disability pension is greater
than for women.

31,900 or I I per cent, of all
those on the disability pension
received the early disability
penslon.

6 percent of pensioners, or
62,800 people in all, received
the unemployment pension.
The survivors' pension was
paid to 217,500 persons.

The total number receiving
the war veteran's pension and
the front veteran's early
retirement pension was 5,900.
There were 22,000 farm-
closure pensions and 16,000
agricultural change-of-
generation pensions. The
smallest group of pensioners
consisted of the 254 people in
receipt of the part-time
penslon.

At the end of 1989,42
percent of all pensioners were
under the age of 65. Of those
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receiving the survivor's
pension only a third were
below the age of 65.

By the end of 1990, it
is estimated that there will
be around 908,000 people
receiving private sector
employment pensions, a rise
of 2.8 percent on the previous
year.

This year, employment
pensions to the value of FIM
20.79 billion will be paid.
Expenditure on pensions will
grow by a nominal I1.8
percent on the previous year.
That means a real growth of
5.2 percent assuming a rise in
consumer prices of 6.25
percent.

The level of insurance
contributions for 1990 rose
more than the rise originally
sought. Altogether, with the
rise in the level of earnings,
contribution income is
estimated to grow by over a
Iifth.

The reserve fund or
technical reserves of the
employment pension
institutions will reach a value
at year-end of FIM I12.7
billion.

In the country as a whole,
statutory pensions to the value
of FIM 55.3 billion will be
paid. Employment pensions in
the private sector worth FIM
21. I billion, employment
pensions in the public sector
worth FIM 14.l billion,
national pensions worth 16.7
billion and other pensions
worth FIM 13.4 billion will be
paid.

The proportion of all
statutory pension expenditure
of the market price Gross
National Product will this year
be around 10.3 percent, a little
higher than last year.

Nominally, total
expenditure on pensions will
grow by 9.9 percent. Taking
consumer pnces lnto account,
this means a real growth of 3.5
percent, amounting to around
FIM 1.7 billion.

Total expenditure on
pensions amounts to some
23.5 percent of the value of
wages paid in the national
economy. On this comparison,
the share of expenditure on
pensions will fall slightly.
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STIffISTISKA UPPGIFTER OM
ARB E T SPEI\ $ O N S TA GARI\A

30.9.1990

I tabellernas siffror har minimiskyddet beaktats.
De fiirtida ilderspensionerna ingir i siffrorna ftir ilderspensionerna samt de individuella
fcirtidspensionerna i siffrorna ftir invalidpensionerna. Deltidspensionerna finns angivna i en
egen tabell.
30.9.1990 utbetalades sammanlagt 904 000 arbetspensioner. Fciriindringen frin fdregiende ir
ar +27 000 pensioner eller 3,0 procent.
Av de utbetalade pensionerna var 468000 ilderspensioner (inom parentes f<iriindringen frin
fOregiende 6r) (+13000), 216000 invalidpensioner (+10000), 55000 arbetsltishetspensioner
(-6000), 165000 familjepensioner (+5000) samt 219 deltidspensioner (tradde i kraft vid
ingingen av ir 1987). Av dessa utbetalades fciljande pensioner med stOd av lagar som triidde
i kraft vid ingingen av 1986: 13000 frirtida ilderspensioner (+2000) samt 34000 individuella
ftirtidspensioner (+ 9 9961.

Alderspensionernas medelbelopp var 1700 mark/min, varav de f<irtida ilderspensionernas
2326 marklmin; invalidpensionernas 2449 mark/min, varav de individuella fdrtidspensio-
nernas 3 l2l mark/min; arbetslcishetspensionernas belopp 2716marklmin, familjepensioner-
nas I 266 mark/min och deltidspensionernas 2491 marklmln.

ATDERSPENSIONER, samtliga
30.9.1990 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevilj are Min Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 84594 148 599 233 t93 3661 t 544 2312
F<i PL-pensionsanstalter 18937 15674 34611 2929 l 853 2442
LFciPL-pensionsanstalten 56 838 88 396 145234 l 060 477 705

K A PL-pensionsanstalten 37 858 16912 54770 I 558 590 1259

Alla arbetspensionsanstalter 198246 269 600 467 846*) 2444 I 152 l 700

l. l.-30.9. 1990 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 14639 16282 30921 2845 1370 2068
*) I "Alla"-siffran ingdr 38 pensioner utbetalade av KoPL-anstalten.
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FORTIDA ALDERSPENSIONER
30'9' 1990 giillande 

pensionstagare Grundpension i medeltal mk/ min
Pensionsbevilj are Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt

APL-pensionsanstalter 3 070 5 648 8 718 5 010 t 529 2755

F<iPL-pensionsanstalter 765 7t7 I 482 3 577 1347 2498

LFtiPL-pensionsanstalten 466 l 348 l814 I 099 441 6r0

KAPL-pensionsanstalten 289 306 595 t372 356 850

Alla arbetspensionsanstalter 4592 8022 t2614*\ 4143 l 285 2326

l. 1.-30.9. I 990 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 823 l 063 I 886 4323 I 504 2734
*1 I "Alla"-sffian ingdr 5 pensioner utbetalade av KoPL-onstalten.

DELTIDSPENSIONER
30.9.1990 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevilj are Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 6l 78 139 3921 I 650 2646

F<iPL-pensionsanstalter 48 25 73 2560 I 852 2317

LFdPL-pensionsanstalten 4 5 1062 681 986

KAPL-pensionsanstalten 2 2529 1 115 1822

Alla arbetspensionsanstalter tt4 105 219 3235 I 684 2491

l. l.-30.9. 1990 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 28 36 64 3328 2l3l 2655

INVALIDPENSIONER, samtliga
30'9' 1990 giillande 

pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevilj are Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 59251 65675 124926 4070 2 108 3039

FiiPL-pensionsanstalter 10285 4694 14979 2976 I 802 2608

LFdPL-pensionsanstalten 16253 t7 602 33 855 1362 554 942

KAPL-pensionsanstalten 3ss44 6s23 42067 2048 792 I 853

Alla arbetspensionsanstalter 121373 94 508 215 881 *) 3022 l7l3 2449

l. l.-30.9. I 990 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 12795 10713 23508 3177 1769 2535
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INVALIDPENSIONER, fulla pensioner
30.9.1990 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbeviljare Mtin Kvinnor Totalt MAn Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 48274 52070 100 344 3902 1996 2913
FciPL-pensionsanstalter 7 699 3 168 10867 2992 I 825 2652
LFciPL-pensionsanstalten l l 987 12064 24051 I 438 565 r 000
KAPL-pensionsanstalten 31 600 5764 37 364 t970 754 r 783
Alla arbetspensionsanstalter 99 586 73074 t72660*) 2921 I 655 2385

l. l.-30.9. 1990 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 8410 6065 14475 3072 1735 2512
*) I "Alla"-siffran ingdr 34 pensioner utbetalade av KoPL-anstalten.

INVALIDPEN SIONER, delpensioner
30.9.1990 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevilj are Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 1097 I 522 2619 2268 1276 I 691

F<iPL-pensionsanstalter 683 238 921 I 852 1220 l 689
LFtiPL-pensionsanstalten 2214 2170 4384 805 377 593
KAPL-pensionsanstalten I 026 124 1150 r48l 760 I 403
Alla arbetspensionsanstalter 5022 4056 9078 *) I 405 776 t 124

l. l.-30.9. I 990 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 394 427 821 I 606 l 016 1299
*) I "Alla"-siffron ingdr 4 pensioner utbetalade av KoPL-anstalten.

INDIVIDUELLA TONTNSPENSIONER
30.9.1990 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mki min
Pensionsbeviljare Min Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt

APL-pensionsanstalter 9 880 12083 21963 5092 2694 3773
FtiPL-pensionsanstalter I 903 l 288 3 l9t 3 315 I 851 2724
LFciPL-pensionsanstalten 2052 3368 5420 t52t 629 966
KAPL-pensionsanstalten 2918 635 3 553 3091 I 150 2744
Allaarbetspensionsanstalter 16765 17378 34143*) 4102 2175 3l2l
l. l.-30.9. I 990 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 3991 4221 8212 1434
*) I "Alla'rsiffran ingdr 16 pensioner utbetalade av KoPL-anstalten.

652 I 008
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ARBETSLOSHETSPENSIONER
30.9.1990 gdllande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevilj are Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 16257 23241 39498 4399 2251 3 135

F<i PL-pensionsanstalter 816 812 | 628 2564 I 304 I 936

LFtiPL-pensionsanstalten l 851 2347 4 r98 1753 559 I 085

KA PL-pensionsanstalten 6641 2790 9431 2239 831 1822

Alla arbetspensionsanstalter 25570 29 190 54760*) 3 587 I 953 2716

l. l.-30.9. 1990 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 767 I 136 I 903 4107 I 825 2745
*) I "Alla'rsiffran ingdr 5 pensioner utbetalade av KoPL-anstalten.

FAMILJEPENSIONER
30.9.1990 giillande

Pensionsbevilj are
Antalet

pensioner

Grund-
pension

i medeltal
mk/min

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
APL-pensionsanstalter 76878 1790 72779 12 100 84879

FtiPL-pensionsanstalter 15460 l 506 15010 1963 16973

LFdPL-pensionsanstalten 35 654 501 35143 2304 37 447

KAPL-pensionsanstalten 37 201 819 35678 4338 40016

Alla arbetspensionsanstalter 165205*) 1266 158617 20722 179339

l.l. 30.9.1990 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 8 943 t 420
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SAMTLIGA PENSIONER
30.9.1990 giillande

Pensionsbeviljare
Antalet

pensioner

Grund-
pension

i medeltal
mk/min

APL-pensionsanstalter 474634 2487
F<iPL-pensionsanstalter 6675t 2250
LFciPL-pensionsanstalten 218946 716
KAPL-pensionsanstalten 143 47 1 l 356

KoPL-pensionsanstalten 109 t 342
Alla arbetspensionsanstalter 903 9l I I 861

1. 1.-30.9. 1990 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 65 339 2 168

Av familjepensionerna var 6690 enligt tillAggsftirminerna, i medeltal
I 376 mk/min. Av de dvriga pensionstagarna uppbar 3l 648 dessutom
registrerad tilliiggspension, i medeltal I 535 mk/m&n. Dessa var i huvud-
sak APL- och FdPl-pensioner.

UTBETALADE PENSIONER r.r. 30.e.ree0
Milj. mk

Minimiskydd
APL-pensionsanstalter t0 532,7

FtiPL-pensionsanstalter l 346,0

LFciPL-pensionsanstalten t 409,4

KAPL-pensionsanstalten 1750,9
KoPL-pensionsanstalten 1,2

Alla arbetspensionsanstalter t5040,2
Registrerat tilliggsskydd 517,4

Sammanlagt t5 557,6
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PENSIONSSKYDDSCENTRALENS
ANVISNINGAR

FOR EASTSTALLANDE AV
FORETAGARES ARBETSINKOMST

,, fil ro

Pensionsskyddscentralens anvisningar fcir
faststiillande av foretagares arbetsinkomst
har utkommit i en ny omarbetad upplaga.
Broschyren finns pi finska och svenska och
kan bestiillas frin Pensionsskyddscentralens
postningsenhet, tel l5 11.
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Arbetspensionssystemet
fcirtindras.

ARBETSPENSION
iir facktidskriften
fcir den som vill hilla sig informerad.



ARBETSPENSION
utkommer med tvi
nummer om iret.
Prenumerationspris
10 mk/6r.
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