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Efterlevandepensionen revideras - huvudinnehillet i
den finlilndska modellen s. 3 IL
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HELA
FAMIUENS
PENSION

Regeringen avliit i bcirjan av
oktober en proposition till riks-
dagen med f6rslag till revide-
ring av familjepensionssyste-
met. Meningen iir att den nugiil-
lande familjepensioneringen,
som hdrstammar frin 60-talet,
skall revideras i friga om siviil
arbetspensionsskyddet som mi-
nimiskyddet.
Reformen har beretts grundligt
och liinge. De flesta har insett
att det nuvarande familjepen-
sionsskyddet inte motsvarar ti-
dens krav - indi har det varit
svirt att finna en enig reform-
l0sning.

Vad som framfrir allt orsakat
missncije iir att den nya efterle-
vandepensionen i vissa fall blir
mindre iin den nuvarande pen-
sionen. Och det iir ju si man
ofta resonerar; kommer den
fcireslagna iindringen att inne-
biira stdrre eller mindre utdel-
ning jiimf6rt med tidigare prax-
is?

Niir familjepensionsreformen
bed<ims ur socialpolitisk syn-
vinkel borde man fdrst och
frdmst granska hur bra de nya
bestiimmelserna tryggar famil-
Jepenslonen.
Reformen ruckar inte pi famil-
jepensioneringens uppgift. Be-
triiffande de nuvarande familje-
pensionerna sades det pi 60-
talet att "avsikten lir att kom-
pensera det inkomstbortfall
som orsakas familjen i och med
att fdrminslitaren d6r'. I friga
om den nu aktuella reformen 6r
syftet precis detsamma.

Meningen med de nya best6m-
melserna iir att familjepensions-
skyddet skall ftirdelas pi riittvi-
sare grunder iin tidigare. Det iir
inte len$e iindamilsenligt att
tilliimpa 60-talets modell enligt
vilken behovet av efterlevande-
pension dikterades av kiinet. I
dagens liige fcirutsiitter redan
jiimstiilldhetsprincipen att en
iindring fis till stind. Kvinnor-
nas andel av arbetskraften har

likasi stiindigt rikat och mycket
tyder pi att skillnaderna mellan
kvinnornas och mdnnens ar-
betskraftsandelar - liksom skill-
naderna i ldnerna - kommer att
minska ytterligare eller rentav
f<irsvinna helt.

Framftir allt bland pensionlrer-
na finns det givetvis minga par
ddr hustrun stannat hemma f<ir
att sktita barn och hushill, me-
dan mannen f6rv6rvsarbetade
utanfcir hemmet. Olika under-
scikningar visar att behovet av
efterlevandepension fortfaran-
de koncentrarar sig till kvinnor-
na. Samtidigt iir det dock
uppenbart att inte alla kvinnor
i dag liingre har behov av efter-
levandepension, om man utgir
ifrin att pensionen skall trygga
samma konsumtionsnivi som
iinkan hade fdre makens d6d.
Tills vidare rir antalet dnklingar
som behriver efterlevandepen-
sion betydligt liigre iin antalet
kvinnor i motsvarande situa-
tion. Fdr minnens del tryggar
redan deras egen S,lders- eller
annan pension minst samma
konsumtionsnivi som de hade
fdre hustruns ddd.
Det har under de senaste 20
6ren blivit allt vanligare att en
f6rminslitare ldmnar efter sig
flera personer som har stiill-
ningen av efterlevande make.
Enligt det nu aktuella reform-
fcirslaget har ocksi en tidigare
make till fcirminslitaren riitt till
efterlevandepension, fdrutsatt
att fcirminslitaren var skyldig
att betala underhill till sin ftirra
make. Den som uppbiir efter-
levandepension kan gifta om sig
efter fyllda 50 ir utan att pi den
grund gi miste om pensionen.

JAmfdrt med de nugdllande be-
stiimmelserna innehiller rege-
ringens proposition f6rslag till
en mer m6ngsidig efterlevande-
pensionering. I och med att
beviljandet av efterlevandepen-
sion liksom dven pensionens
belopp kommer att grunda sig
pi den efterlevande makens

faktiska beroende av fcirmins-
litaren, mtijliggiir fcirslaget att
den nya familjepensionen an-
passas ocksi till den framtida
samhiillsutvecklingen.
De nya bestdmmelserna kom-
mer att fcirbiittra barnfamiljer-
nas situation ocksi pfl annat
siitt iin genom att bevilja efter-
levandepension it iinklingar
som har barn att ta hand om.
Bl.a. efterlevandefamiljer med
ett barn kommer att fi hdgre
pension 5n tidigare. Vidare
Sndras barnens andel av famil-
jepensionen. Man fcirsdker ock-
si se till att fciriildralOsa barn
fir ett sinsemellan jiimlikt pen-
sionsskydd oberoende av vilken
typ av familj de leyer i.

Arbetspensionsskyddet [r inte
enbart socialpolitik, utan ocksi
inkomstpolitik och dtirmed i
grund och botten kinepolitik.
Utgiende frfln sistniimnda
aspekt kunde det principiella
resonemanget bli att t.ex. de
som omfattas av statens pen-
sionslag liksom tidigare skulle
fA en del av sin l6n i form av en
dverdimensionerad efterlevan-
depension. Ett sfldant f6rfaran-
de ftirutsiitter givetvis att de
andra sektorerna inte blir
twngna att agera som betalare.

Problem uppstir diirigenom att
det inom sektorer som fdr niir-
varande har luckor i familjepen-
sionsskyddet m.fl . reformbehov
inte iir vettigt att kopiera en
gammal pensionsmodell. Di-
rekt motsiigande blir situatio-
nen i och med att arbetspensio-
nen inom bide den offentliga
och den privata sektorn bestir
av summan av samtliga pen-
sionsdelar, som en person har
tjiinat in under sin arbetshisto-
ria. Bortliimnande av en sidan
del skulle ha ett otillriickligt
pensionsskydd som f<iljd.

Bakom den proposition som nu
avlStits ligger drygt sex 6rs ar-
bete. Under den hiir tiden har
asikterna nirmat sig varandra

pA minga viisentliga punkter.
Trots att tjiinstemanna- och
funktiondrsorganisationerna i
skrivande stund iinnu moBatter
sig frirslaget, si mfrste reformen
nog betraktas som nddviindig
fdr det finska folket.
Man kan ocksA notera att den
finliindska ldsningen i fr6ga om
t.ex. efterlevandepensionen iir
betydligt positivare dn motsva-
rande indring som vid irsskif-
tet infcirs i Sverige.

I tekniskt hdnseende kommer
efterlevandepensionerna med
hjiilp av den nya pensionsjiimk-
ningen att inriktas pfl ett i prak-
tiken fungerande s6tt och utan
behovsprdvning i friga om de
efterlevande, vilkas konsum-
tionsmdjligheter skulle fcirsiim-
ras i och med f6rminslitarens
d6d.
Den finliindska l<isningen iir vid
ndrmare analys en synnerligen
positiv hiindelse. Den inte bara
effektiverar familjepensions-
skyddet, utan den erbjuder ock-
si en stabil grund fcir utvecklan-
det av pensionsskyddet. Beho-
vet av utveckling iir ju ingalun-
da eliminerat trots att de nya
familjepensionsbestiimmelser-
na triider i kraft.
Den nya familjepensionen 6r en
hela familjens pension. Den iir
kvinnornas och miinnens och
dven de fririildraldsa barnens
pension. Niir denna tidning nlr
sina ldsare har riksdagen fcir-
hoppningsvis redan godkiint re-
geringens proposition angA.en-
de familjepensionsreformen.

Markku Hiinninen
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NORDISKT
STATISTIKSAMARBETE

1889-1989

LEENA LIETSALA
pol.kand.
Cheffdr

Pe nsions s k y d d s c enta le ru
statistikavdelnw

"Statisken - framtidens vIg-
visare" Yar huvudrubriken
fiir det l8:e nordiska statis-
tikmtitet, som i btirjan av
augusti arrangerades niira
Helsingfors i Otniis, Esbo.

Huvudteman under miitet,
som pigick tre dagar, var
statistikerna och samhiillet
samt ADB och statistiken.
Dessutom behandlades iim-
nen som nativiteten, hiilsan,
inkomstftirdelningen, arbets-
marknaden, Itiretagsverksam-
het, miljtifrigor och samhiil-
lets strukturomvandling.
I samband med mtitet fi-
rades det nordiska statistik-
samarbetets lO0-irsjubi-
leum. Det reguljiira samar-
betet inleddes ir 1889 i sam-
band med att cheferna ftir
statistikcentralerna htill mti-
te 4-6.6.1889 i Kristiania i
Norge. Det chefsmiite som
htills ir 1989 var redan det
32:a i ordningen.

Den nordiska statistikverksam-
heten har sina rdtter i 170G.
talet, viirldens dldsta enhetliga
befolkningsstatistik hiirstam-
mar frin den hdr tiden. Tabell-
verket inledde faktiskt sin verk-
samhet frir redan 240 ir sedan.

Enligt Olavi Niitamo, general-
direkttir fdr Statistikcentralen i
Finland, kommer det i framti-
den att behdvas allt mera statis-
tisk information. F6riindring-
arna i samhiillet bdr kunna
kartliiggas bide snabbt och s6-
kert. Medborgarna har riitt att
fi veta vad som verkligen sker -
det iir en fdrutsiittning f6r en
fungerande demokrati.
Professor Erik Allardt frin
Helsingfors Universitet pipe-

kade att statistiken tir ett viktigt
redskap niir det giiller samhiills-
utvecklingen och nationernas
tillviixt, men i egenskap av fors-
kare fiiste han ocksi lyssnar-
nas uppmdrksamhet vid vissa
missf6rhillanden i den nuva-
rande statistiK<iringen. Enligt
Allardt kan tillgfrngen pfr fors-
kningsmaterial ftjrsviras i och
med att de i och f<ir sig viktiga
datasekretessbestiimmelserna
utdkas. Detta kan niimligen le-
da till att en del forskare undvi-
ker empiriskt forskningsmateri-
al och i stiillet fdrsdker st6da sig
pfl enbart antaganden och spe-
kulationer. Allardt menar att
man i Norden inte har missbru-
kat de register som utvecklats
ftir statistikftirings- och forsk-
ningsdndamil. Den misstiink-
samhet som riktar sig mot of-
fentliga uppgifter och rationell
forskningsverksamhet utg6r
enligt Allardt en stdrre fara ftir
samhdllsutvecklingen och de-
mokratin tin vad personregis-
tren nigonsin kan tdnkas gdra.

Allardt beklagade ocksi det
krav som pi senare tid fram-
fdrts om att statistiken borde
bekosta sig sjiilv genom att den-
na i allt sttirre omfattning skulle
utfdras i form av betalda be-
stiillningsarbeten. Han menade
att det genom fri och obunden
statistikproduktion gir att fin-
na och peka pi s8dana nya
utvecklingstrender och ftireteel-
ser, vilkas pivisande och iter-
givning 6nnu inte veickt intresse
bland de betalande bestiillarna.

Overdirekt0ren for Statistiska
Centralbyrin i Sverige, Gdsta
Guteland, konstaterade att man
i Sverige haft en livligare debatt
om anviindningen av register iin
i de andra nordiska linderna.
Detta iir ocksi bakgrunden till
att man i Sverige kommer att
g<ira 1990 irs folkriikning pi

traditionellt siitt och inte som t
t.ex. Danmark och Finland, d6r
fiirdiga registeruppgifter kom-
mer att anviindas. Utnyttjandet
av fiirdiga register har enligt
Guteland dock tvi uppenbara
brister: l) uppgifterna liimpar
sig inte alltid fiir uppgcirandet
av statistik och 2) de flesta
miinniskor accepterar inte att
uppgifter de ldmnat fdrmedlas
vidare frin en myndighet till en
annan.

Bitriidande direktor Gunvor
Iversen frin Statistisk sentral-
byri i Norge framhdll att statis-
tikerna iinnu har stora problem
att lrisa innan man kan siiga att
statistiken iterspeglar det fak-
tiska samhiillet. Hon var av
samma Asikt som fciretrddarna
f<ir de andra ltnderna betriif-
fande statistikens viktiga roll
som underlag fdr samhiillsfcir-
Indringar och som uppriitthil-
lare av de dnskviirda utveck-
lingslinjerna. Statistikuppgif-
terna brir dock iterge samhiillet
pi riitt siitt, si att samhiillsut-
vecklingen kan dirigeras och
problemen identifieras. Den
nuvarande statistiK0ringen in-
nehiller minga exempel pi sta-
tistik som ger en vilseledande
bild av verkligehten: l) ststisti-
ken iterger oftagdrdageru sam-
hiille; det gir lingsamt att i
statistiksystemen finga upp
problemstiillningar som iir ak-
tuella i dag och i morgon, 2)
statistiken iterger ndrmast nor-
malsomhiillet; uppgifterna om
bostadsldsa, intagna och t.ex.
narkotikamissbrukare iir myck-
et knapphiindiga, 3) statistiken
ger nlrmast uppgifter om de
vuxnas och 4) om mtinnens
samhtille.
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HUVUDINNEHflLLET I
FAM I U E PENSIONSR E FORM EN

I

L
Regeringen avllt i btirjan av oktober en proposition till
riksdagen med ftirslag till revidering av familjepensionssys-
temet. Mening [r att reformen skall trlda i kraft 1.7.1990.

Familjepensionsreformen giller endast de familjer, dilr
dtidsfallet har intriiffat efter det att den nya lagen hiitt i
kraft, dvs. 1.7.1990 eller senare. Tidigare beviljade och
redan ltipande familjepensioner piverkas dilrmed - med
undantag av det enda fall som niimns hiir nedan - inte av
lagiindringen.
Reformen giiller pensioner med sttid av siviil arbets- som
tjiinsteftirhillanden samt familjepensionerna inom folk-
pensioneringen.

Reformens centrala mil iir
- att gtira efterlevande makar jflmstiillda som ftirminsta-

gare oberoende av ktin;
- att mera exakt iin tidigare rikta in efterlevandepensionen

pi de efterlevande makar, vilkas utkomst i och med
dtidsfallet skulle ftirsiimras om inte familjepensionen
fanns;

- att ftirbiittra barnfamiljernas och framftir allt barnens
familjepensioner.
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I reformen har den efterlevande
makens och barnets familjepen-
sioner separerats fr6n varandra.
Barnets familjepension gir un-
der beniimningen barnpension,
medan den efterlevande ma-
kens familjepension beniimns
efterlevandepension.

RATT TILI,
FAMILJEPENSION
Barnen
Niir reformen triitt i kraft utbe-
talas barnpension inom siviil
arbetspensions- som folkpen-
sionssystemet iinda tills barnet
fyller I 8 ir.
Barnen iir liksom tidigare beriit-
tigade till barnpension bide
efter sin mor och sin far. Ett
barn har r?itt till barnpension
ocksi efter sin styvmor eller
stlvfar, ifall barnet vid tidpunk-
ten frir diidsfallet har bott i
samma hushflll som styvmo-
dern eller -fadern. Barnpension
kan dock inte beviljas efter flera
an tva fdraldrar.
Beriittigade till barnpension in-
om bide arbetspensioneringen
och folkpensioneringen iir si-
dana barn under 18 6r
- som var barn till den avlidna
- som var adopterade av den

avlidna
- som var barn till iinkan eller

dnklingen och som bodde i
samma hushill som den av-
lidna och den efterlevande.

Jiimstiillda med den avlidnas
egna barn dr ocksi barn som
erkiints av den avlidna samt uii-
barn, i vars uppehiille den avlid-
na varit ftirpliktad att delta.

Till barnpension inom folkpen-
sioneringen iir enligt prdvning
ocksi annat sidant barn (fos-
terbarn) beriittigat, som bodde i
samma hushill som den avlidna
och ftir vars uppehiille den av-
lidna svarade. Om detta barn
rivergir i sina egna f6riildrars
vird, upph<ir barnpensionen.
Detta barn ir inte berlttigat till
barnpension med st6d av ar-
betspensionssystemet.

4

Ti-ll barnpension inom folkpen-
sioneringen 6r vidare barn i
ildern 18-20 5r beriittigat, ifall
barnet iir heltidsstuderande el-
ler elev inom yrkesinriktad ut-
bildning och till fdljd av studier-
na inte kan f<irtjiina sitt uppe-
hiille. I nom arbetspensionering-
en upph<ir barnpensionen alltid
niir barnet fyller 18 ir.
Reformen innebiir att ett barn
som mist bida sina fdriildrar
har reitt - ocksi inom folkpen-
sioneringen - till barnpension
efter biigge fciriildrarna.

De efterlevande makarna
I och med familjepensionsrefor-
men kommer mdn och kvinnor
att fi efterlevandepension enligt
samma grunder.
Det allmiinna villkoret fdr be-
viljande av efterlevandepension
iir, liksom tidigare, att makarna
gift sig innan den avlidna ma-
ken 1= 15r-Snslitaren) fyllt 65
ir.
Avsikten med den aktuella re-
formen er att man mera exakt
iin tidigare skall kunna inrikta
efterlevandepensionen pi de
makar, som vid den andra ma-
kens dcid iir i behov av efterlev-
andepension. Niir det giiller
barnfamiljer fir d5rf<i,r den
efterlevande maken oberoende
av ildern riitt till efterlevande-
pension. Om barnen i familjen
6r omyndiga betalas efterlevan-
depensionen inom arbetspen-
sionssystemet utan att pensio-
nen minskas med iinkans eller
iinklingens egna inkomster.
A andra sidan har det inte an-
setts motiverat att bevilja efter-
levandepension it unga efterle-
vande makar eller [t sidana
som varit gifta bara en kort tid
- detta ftirutsatt att den efterle-
vande maken inte har minderi-
riga barn att f<irstirja. Vid be-
riikningen av pensionsbeloppet
fdr en barnlds efterlevande ma-
ke tas inom arbetspensionssys-
temet alltid iiven den efterlevan-
des egna arbetspensioner i be-
traktande.

En iinka eller iinkling iir beriit-
tigad till efterlevandepension
inom bide arbets- och folkpen-
sioneringen
- om den efterlevande maken

och frirminslitaren har eller
har haft ett gemensamt barn,

- och, i friga om civriga efter-
levande. om iiktenskapet in-
gitts innan den efterlevande
maken fyllt 50 ir och om
iiktenskapet har pigitt minst
5 ir samt
- den efterlevande maken

antingen iir minst 50 ir vid
tidpunkten fdr dodsfallet

- eller den efterlevande ma-
ken p.g.a. arbetsofcirmiga
uppbar invaliditetspension
enligt folkpensionslagen.

Inom folkpensioneringen har
den efterlevande maken inte
riitt till efterlevandepension. om
han eller hon sjiilv uppbiir inva-
liditets- eller arbetskishetspen-
sion, fdrtida ilderdomspension
eller frontmannapensign frin
folkpensioneringeir. At den
efterlevande maken betalas i
dessa fall dock i begynnelsepen-
sion det belopp, som utgdr skill-
naden mellan begynnelsepen-
sionen och den efterlevandes
egen pension.

I stiillet fdr ovan niimnda mini-
miilder pfl 50 ir giiller frir efter-
levande makar f<idda fdre
1.7.1950 den minimiilder (40
ir) varom stadgas i den nugiil-
lande lagstiftningen.
Efter reformen kommer flldern
pi den efterlevande makens och
fdrminslitarens gemensamma
barn vid tidpunkten ftir dtids-
fallet m.a.o. inte alls att piverka
riitten till efterlevandepension.
Om barnet bortadopterats eller
detta sker senare, upphtir ritten
till efterlevandepension pi den-
na grund.
Efterlevandepension kan ocksi
utges till den avlidnas tidigare
make, fiirutsatt att f0rm6ns-
lAtaren vid tidpunkten f6r ddds-
fallet var skyldig att betala un-
derhill till sin f<irra make. I
friga om tidigare make giiller
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f<ir utfiende av efterlevande-
pension samma villkor som f6r
efterlevande make. Pensionenit tidigare make utgtir en viss
del av efterlevandepensionen,
dock h6gst hiilften av denna
penslon.

FAMILJE.
PENSIONENS
BELOPP
Folkpensionssystemet
Inom folkpensioneringen stiger
de fulla barnpensionerna till
mera dn det dubbla jamfdrt
med de nuvarande pensionerna.
Efter reformen kommer barn-
pensionen att besti av dels ett
grundbelopp och dels ett kom-
pletteringsbelopp.

Grundbeloppet piverkas inte
av barnets civriga pensioner.
Ifall de tivriga barnpensionerna
dverstiger 2 380 mark per ir,
minskar diiremot komplette-
ringsbeloppet med 50 procent.
Den fulla efterlevandepensio-
nen fcirblir of6rendrad inom
folkpensioneringen. Den efter-
Ievande maken iir beriittigad till
begynnelsepension i sex mina-
ders tid och diirefter eventuellt
till fortsiittningspension.
Begynnelsepensionen bestir av
basdel, tilliiggsdel och bostads-
bidrag. Detsamma giiller fort-
siittningspensionen,
- om den efterlevande maken

tillsammans med frirminsli-
taren har ett barn under l8 8r
eller
om den efterlevande makens
eller fdrminslltarens barn
under 18 ir bor i samma
hushill som den efterlevande
maken och hade bott i ma-
karnas hushflll redan di fdr-
minslitaren dog.

I Ovriga fall bestir den efterle-
vande makens fortstittnings-
pension av tilleggsdel och bo-
stadsbidrag, men inte basdel.
Tilliiggsdelens belopp iir bero-
ende av den efterlevande ma-
kens irsinkomster. Ntir familje-
pensionerna blir skattepliktig
inkomst, kommer man vid fast-

Efterlevandepensionen och
barnpensionerna inalles blir
den i schemat angivna ocksi i
det fallet att enbart en efterle-
vande make eller enbart barn
uppbiir pensionen. Barnens an-
del piverkas m.a.o. inte av om
ocksi en efterlevande make iir
fcirminstagare. Diiremot min-
skar den efterlevande makens
andel ju flera barn som iir f<ir-
mAnstagare.

Enligt regeringens proposition
skall barnpensionerna och
efterlevandepensionerna beta-
las separat. Hiirmed vill man
understryka att barn som - t.ex.
pi grund av skilsmiissa - bor i
olika hushill skall vara jam-
stiillda i fdrhillande till ftir-

fyllt 50 ir ingi ny,tt iiktenskap
utan att detta alls inverkar pA
efterlevandepensionen. Rett till
ny pension efter den nya maken
uppkommer dock inte detta
eftersom hon fortfarande fir
pension efter sin tidigare man.
Denna bestdmmelse giiller ock-
si sidana efterlevande, som re-
dan uppbiir familjepension niir
den nya lagen triider i kraft, ifall
de gifter om sig efter lagens
ikrafttrAdande. Detta ikrafttrti-
delsestadgande utgtir ett
undantag frfln den allmiinna
principen om att reformen inte
skall tilltimpas pt redan lOpan-
de familjepensioner.
Om den efterlevande maken
ingir nytt iiktenskap frire fyllda

sta[andet av linkans/iinkling- minslitaren. Barnpensionerna
ens irsinkomst att beakta 60 delas jiimnt mellan barnen.
procent av arbetsinkomsterna. pensionen it barn som mist
Arbetspensionssystemet Pl9:"I9f]9:arna. hcijs med

rnom arbets.p.n,ioni.iog. n- L. ?!#{iHa?it";::d,:l;3fl "1x[
:iliTll'l*t',1'.:,":'{9TI1-#.*ie".io"i'*'a";lei;;;;rp;;-:l::,-P3^93'o::[i:^]:I- sion. frtijning kan komma imanslatarens .arDetspenslon' friea ifali dei ar enbart barnDen aktuella reformen medlg: liil,". .-r,!ir.i-ana. make jiimteinom arbetspgnsigg:ri,]g:iilt il; ;;;i;ii ;ppb;; ifi iij;_det inbdrdes frirhfillandet mel- ffi;;;;;."-Hojii"gd J.i^lan efterlevandepensionen.och i'a; ;';;ll"n de f<iraldraltisabarnpensionerna. ^fciriindras;';;;;;r.'*"-"
sionen kan dock aldrig civersti- Bide den efterlevande maken
ga fdrmflnslitarens arbetspen- och varje barn fir i beskattning-
sion. I schemat hdr nedan har en beakta ett pensionsinkomst-
efterlevandepensionen och avdrag som iir lika stort som det
barnpensionerna beriiknats p& nuvarande avdraget.
basis av fOrminslitarens pen-
sion och utgiende frin att sam- i. r;;;G;-iil ;t;;;d'i;ii- Ankan eller-ilnklingen
jepensi6nen. Ifdil samordning- ingir nyff Iktenskap
en av familjepensionerna min- Minga iinkor har varit missndj-
skar familjepensionen, skall den da med att de fdrlorat sin famil-
samordnade familjepensionen jepension ifall de gift om sig. I
divideras med relationstalen i och med den aktuella reformen
tabellen. kan efterlevande makar som

Efterlevandepensionen och barnpensionerna inalles beriknade
pi basis av fijrminslitarens pension

Antalet barn 0 I 2 J 4-
Efterlevandepension
Barnpensioner

6lt2 6lt2
4lt2

slt2
7 lt2

3lt2
elt2

2lt2
t0lt2

Inalles 6lt2 t0lt2 t2lt2 t2lt2 t2lt2
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50 5r upphdr efterlevandepen- hanginf6rdesdens.k.penslons-
sionen. At henne eller honom itimkningen.
utbetalas den fcir "t fl-(9: pensionsjamkningen innebarnsrvarande tvi ir) beriiknade il;;;;i;;i;;ante makens eg_
efterlevandepensionen. i folm ;; eld;;;_. i;;ald_ eler arbeti_
av en engingsutbetalning. Om i6r#;;;ri;ner beaktas i sam_
det nya iikte^nskapet dock upp- L-"ra "IJ U.iatnandet av elier_
l6ses inom fem 6r,6t.erfnr g- il;;e;;;;;i*.r. pensions_
kan/iinklingen sin tidigare riitt iarif.iiri*, 

""Uer 
endast efter-till efterlevandepension, sivida i;;;il;;1;i?nerna inom ar_hon/han inte pe.erul{.ay $et il"iti.ilil""ringen och diirvid

nya. iiktenskapet har blivit be- ;;tH ;;;;ionj-u tilt efterle_riittigad till efterlevandcpgr r""J.h'"-t"i, lrt. Ua-perrio_sion. .Den .engingsutbetalning ;!fr;. "-^-"
som gjorts till f0ljd av giftermi-
let avtras under in tid av nio 5r Peruiorujiimkning gdrs inte om
frin den pi nytt pibtiriade det i somma hushdll som fdr-
efterlevandip"nrionri. " mdnsldtaren och den eftirle'

vande maken vid tidpunkten
Pensionsjlmkning ft;r lt;dsfqllet- bodde barn, som. ^^- L^- iir beriittigade till barnperuion
I nom arDetsDensronennsen nar, elrcr lormonsnruren. Dessaiinkorna hittills fitt efterlevan- 7'-' ,r"""'",DArn KAn VArA DArn IUI AnllnSenoeDenslon oDeroenoe av vllKa, ' den avlrclna eller tul clen ellerle-oeras esna Densloner euer ln-.'. .,. . , vanae maKen. Nar aet vnssla av

" aessa Darn tvtrcr t6 ar sors
, i', DenstonstamKntnsen.slonsrelorrnen Konstateraoe '

man, att det inte lr motiverat Pensionsjiimkning g0rs i efter-
att bevilja siirskild efterlevande- levandepensionen m.a.o. ocksA
pension 6t enkor och dnklingar i det fallet att fdrminslttaren
som redan med st6d av sina (frin t.ex. ett tidigare dkten-
egna pensioner kan bibehilla skap) har ett eget barn som tr
den utkomstnivi som de hade ber6ttigat till barnpension och
frire dddsfallet. I detta samman- som inte vid tidpunkten fcir

Avsikten med pensionsjlnrkningeu

dddsfallet har bott i samma
hushall som den efterlevande
maken och fOrminslitaren.
Hiirvid fir barnet sin barnpen-
sion p6 normalt sdtt, medan
efterlevandepensionen beriik-
nas med beaktande av pen-
sionsjiimkning.
Niir pensionsjiimkningen gdrs
beriiknas familjepensionen
fdnt enligt de nugiillande prin-
ciperna. Fdrst riiknar man (pi
basis av de ovan angivna brik-
talen) ut vilken andel av fdr-
minslitarens pension som dr
familjepension. Vid behov sam-
ordnas familjepensionen med
andra familjepensioner. Diiref-
ter klargOr man om pensions-
jiimkningen fdrorsakar en redu-
cering av den silunda erhflllna
efterlevandepensionen.

Pensionsj6mkningen leder inte
alltid till att efterlevandepensio-
nen minskar. Om den efterle-
vande makens egna pensioner
iir smi jiimfdrt med fdrm5nslA-
tarens pensioner, s[ ffu den
efterlevande fortfarande hiilften
av f0rmAnslAtarens pension.
Endast i det fallet att den efterle-
vande makens egna arbetspen-
sioner 0verskrider den s.k. pen-
sionsjiimkningsgrunden, mins-
kas efterlevandepensionen med
50 Totrll den del den efterlevan-
des egen pension tiverstiger pen-
sionsj lmkningsgrunden.
Pe n s i o nsj iimk ni n gs grund e n
faststiills utg[ende frAn fdr-
mAnsl6tarens sammanrlknade
arbetspensioner. knsions-
jiimkningsgrunden definieras
pA fOljande tre sett:
- om fdrmAnslAtarens sam-

manrdknade arbetspensioner
dverstiger 3 399 mk/m6n er
pensionsj iimkningsgrunden
3 399 mk/m6n (= 6vre Srtins)- om ftirmAnslitarens sam-
manrdknade arbetspensioner
iir h0gst 3399 mk/mtn och
6ver 1245 mk/mAn, tu pen-
sionsjiimkningsgrunden den-
samma som fcirmAnslAtarens
alla arbetspensioner sam-

manriknat (= ftirminslita-
rens sammanriiknade arbets-
pensioner)

- om fdrminsl8tarens sam-
manriknade arbetspensioner
iir htigst 1245 mk/min iir
pensionsj iimkningsgrunden
1245 mk/min (= undre
griins).

Ovan angivna belopp motsva-
rar indexnivin ir 1989. Den
6vre griinsen iir 3 399 mk per
minad 61 1990, men sjunker
gradvis fram till ilr2004,di den
uppgir till 2491 mkper minad.
Detta belopp f<irblir direfter
ofdriindrat.
Vid pensionsjiimkningen jtim-
f0rs den efterlevande makens
egna arbetspensioner med pen-
sionsjiimkningsgrunden. Om
den efterlevandes arbetspensio-
ner dverstiger denna grund,
minskas efterlevandepensionen
med 50 7o tll den del den efter-
levande makens egen pension
dverstiger pensionsjtimknings-
grunden.

Exempel
Mannens sammanrf,knade ar-
betspensioner iir 3 000 mark i
m6naden och hustruns sam-
manrdknade arbetspensioner
2 000 mark i mAnaden. Mannen
diir efter 1.7.1990.

Vid mannens ddd blir efterle-
vandepensionens andel av man-
nens arbetspension hllften (= 6/
l2), dvs. I 500 mark per mAnad.
PA detta belopp gdrs pensions-
jiimkningen.

Eftersom mannens arbetspen-
sion Er lEgre 6n pensionsjEmk-
ningsgrundens 6vre grens, men
htigre 6n dess llgre gr6ns, blir
pensionsj Imkningsgrunden
densamma som mannens ar-
betspension, dvs. 3 000 mark.
Ankans arbetspension (2 000
mark i mAnaden) dverstiger inte
pensionsj Imkningsgrunden
och dlrfdr minskar pensions-
i[mknincen inte efterlevande-
iensionei. Ankans pension blir

Makaraas
inkomst
f0re
dddsfdlet

Inkomstbehov
efter
dddsfallet

Efter-
lsvand+
pcnsion

Den efrcr-
levande
makens egen
arbctspension
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ddrmed hiilften av f6rmflnslita-
rens pension, dvs. I 500 mark
per minad (dvs. samma belopp
som hade beviljats enlig den
tidigare lagstiftningen). Ankans
pensionsinkomster blir efter
mannens ddd sammanlagt
3 500 mark per minad.
Om hustrun i exemplet ovan
skulle dd efter 1.7.1990, si blir
efterlevandepensionens andel
av hustruns arbetspension hiilf-
ten (= 6/ l2), dvs. I fi)O mark Per
minad. Pfl detta belopp gdrs
pensionsj iimkningen. Eftersom
hustruns arbetspension (2 000
mark per minad) iir liigre iin
pe nsi o nsj iimknings gru ndens
6vre griins, men h6gre 6n dess
Itigre grins, blir pensionsjiimk-
ningsgrunden densamma som
hustruns arbetspension, dvs.
2000 mark.
Mannens arbetspensioner
(3 000 mark per mfinad) 6versti-
ger pensionsjiimkningsgrunden
med 1000 mark. Efterlevande-
pensionen minskas med 50 7o
till den del mannens egen ar-
betspension civerstiger pen-
sionsjiimkningsgrunden, dvs.
(50 /6 x 1000 mki min)= med
500 mark. Mannens efterlevan-
depension blir diirmed (6112 x
2000 mki min) - 500 mk/min
= 500 mk/min. Mannens pen-
sionsinkomster blir efter hus-
truns ddd sammanlag 3 500
mark per minad.

Pensionsj[mkning pi
basis av den efterlevande
makens samlade
pensionstillvlxt eller
ftirvHrvsinkomster
Om den efterlevande maken vid
tidpunkten f6r mannens d<id
inte iinnu uppbiir arbetspen-
sion, beaktas vid pensionsjiimk-
ningen den efterlevande ma-
kens berdknade arbetspension.
Denna beriiknade pension upp-
gir till samma belopp som den
invalidpension den efterlevande
maken varit beriittigad till om

hon eller han blivit arbets-
of6rmdgen den dag fiirm6nsli-
taren avled.

I vissa fall kan det hiinda att den
beriiknade pensionen inte till-
riickligt bra motsvarar den
efterlevande makens faktiska
fdrhillanden vid tidpunkten
niira dtidsfallet. Diirftir kan den
efterlevande maken vid ans0-
kan om pension eller inom fem
ir frin fdrminslitarens dOd an-
sdka om att pensionsjiimkning-
en grirs pi basis av den efterle-
vandes faktiska inkomster. Ett
villkor fOr dylik pensionsjiimk-
ning iir allffi Vo av den efterle-
vande makens faktiska fdr-
viirvsinkomster med minst en
liirdedel understiger den kalky-
lerade arbetspensionen frir den
efterlevande makens del. Hiir-
vid fdrriittas pensionsjiimk-
ningen genom att man beaktar
60 %o av den efterlevande ma-
kens fdrviirvsinkomster, dvs. att
dessa inkomster pi siitt och vis
iindras att motsvara pensionens
belopp. Efterlevandepension
som riiknats ut pi detta sdtt
beviljas f6r tvi 6r i sinder,
varefter fdrursiittningarna ftir
pensronen provas pa nytt.
Om den efterlevande maken re-
dan 5r pensionerad, beaktas i
pensionsjiimkningen alltid den
efterlevandes faktiska pensio-
ner.

Slutord
Avsikten med den aktuella re-
formen iir att familjepensionen
pfl ett bettre sett iin tidigare
skall f<irdelas mellan dem som
behOver familjepension. TilI
ftiljd av detta kommer framfrir
allt beriiknandet av efterlevan-
depensionen inom arbetspen-
sioneringen att bli mera kompli-
cerat an det varit hittills - detta
giiller de fall diir pensionsjiimk-
ning gtirs i efterlevandepensio-
nen. Fdr utriikningen av efter-
levandepensionen miste niimli-
gen den efterlevande makens
egna arbetspensioner eller sam-
lade pensionstillvixt utredas.

Om den efterlevande maken re-
dan iir pensionerad nir maken
drir, kan beloppet av den efter-
levandes egna arbetspensioner
riiknas ut pi basis av tillgiingli-
ga registeruppgifter. Ifall den
efterlevande maken iinnu inte
uppbiir pension, skall hans eller
hennes kalkylerade invalidpen-
sion riiknas ut siirskilt fdr varje
pensionssystem som vederb6-
rande omfattats av under hela
sin arbetshistoria. Detta leder
till Okat datautbyte mellan ar-
betspensionsanstalterna, vilket
givetvis kan fOrdrdja handliigg-
ningen av efterlevandepensio-
nerna.

A\ ItIKSI)r\(;E\S
SOCIAI-II I SKO'T'[
I-.ORESI-A(iNA
Axnntxc;nn t
R t. GER IN(i E NS
PROPOSII tO\

Riksdagens socialutskott har
ftireslagit vissa iindringar i rege-
ringens proposition. De ftirslag
som giiller arbetspensionslagar-
na Aterges hiir nedan. Betriif-
fande ikrafttridandet av folk-
pensioneringens barnpension
frireslog socialutskottet ocks8
en del utvidgningar.
I
Fdr bam som saknar bddaft)r-
tildrarna ftireslds tilltigg till bd-
da fdriildrarnas pensioner

Socialutskotter friresliir att till-
liigget it barn som saknar bida
f<ireldrarna skall giilla bida f0r-
iildrarnas pensioner, fdrutsatt
att fcirminslAtarens pensions-
belopp inte Overskrids.

2
Barnets riitt till barnpension
efter sin egen fdriilder
Sosialutskottet fcireslir att bar-
net alltid skall ha riitt till barn-
pension efter sin egen fdriilder.
Barnpension kan inte beviljas
efter flera iin tvl fdrminslitare
samtidigt.

3
Inge n p e nsi o nsj tim kning fd r ak-
tivefterlevande under de sex
fdrsta mdnoderna
Socialutskottet fiireslir att pen-
sionsj6mkning grirs niir efter-
levandepensionen pib<lrjas,
fdrutsatt att den efterlevande
maken antingen har fy[t 65 er
vid frirm6nslitarens drid eller
uppbiir arbetspension. I 0vriga
fall giirs pensionsjiimkningen
riiknat frin btirjan av den sjun-
de kalenderminaden efter fcir-
minslitarens dtid; dock inte
fdrriin ovan nlmnt barn har
fyllt 18 6r.

4
kr aft t r tide lse s t adg ande t
Enligt den nya lagen giiller be-
griinsningarna betriiffande den
efterlevande makens ilder samt
iktenskapets liingd inte sidana
efterlevande, som har eller har
haft ett gemensamt barn med
ftirminslitaren.
I frtga om barnldsa efterlevan-
de makar f6reslir socialutskot-
tet, att en iinka som vid lagens
ikrafttriidande har fyllt 40 ir
och som dtirvid tir gift med
fOrminsl&taren skall vara be-
riittigad till efterlevandepension
om liktenskapet varat minst tre
ir vid tidpunkten f6r fOrmins-
litarens ddd. Det allminnavill-
koret iir, liksom tidigare, att
makarna gift sig innan frir-
minsl5taren fyllt 65 5r. Inom
statens familjepensionssystem
skulle ikrafttrddelsestadgandet
giilla iiven iinklingar.
Nir denna tidning gick i tryck
hade riksdagens behandling av
familjepensionsreformen inte
avslutats.

R]ITTA KCRPILUCMA
viceh.

Jurist vid
Pe ns i o ns s k y d ds c e n t a le ns

juridiska ovdelning
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STATSBUDGETEN
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FOR AR

1990

Budgetens slutsumma uppgir till 139 7fi) milj.mark, vilket
* l27o mera iin slutsumman i f989 irs ordinarie statsbud-
get. Reformerna i anslutning till statens afifirsverk och de

genomfiirt
minskapi
minskar underskottet i

som genom att
inllationen och
ir 1989 inledda

reformeringen av struhturen i inkomst- och ftirmiigenhets-
beskattningen fortsiitter. I ltintagarnas och pensionstagar-
nas beskattning vidtas endast smi iindringar. Inkomstbe'
skattningen lindras visserligen, men i och med att den
indirekta beskattningen skiirps genom dels hdjningen av
omsilttningsskatten och dels inftirandet av miljthkatter,
dilmpas den potentiella konsumtionsbeniigenheten.

Den ekonomiska
bakgrunden
Totalproduktionen har sedan
8r 1982 dkat relativt jiimnt i en
genomsnittlig takt pi drygl3 7o
per ir. Okningen 61 1988 6ver-
steg redan 5 7a och 8r 1989 talar
vi om en tikning pL minst 4 70.
Totalproduktionen fdrutspfls 6r
1990 rika med ?,5 Vo jemllrt
med iret innan. Okningen kom-
mer att fortgi i diimpad takt
inom alla produktionsgrenar.
De centrala problemen inom
den ekonomiska utvecklingen
giiller dock fortfarande under-
skottet i bytesbalansen och in-
flationen.
I och med att den ekonomiska
tillvlixten iir kraftig samtidigl
som utbudet pi arbetskraft fcir-
blir oftirtindrat, kommer ar-

betsldsheten att minska krafti-
gare iin ventat. Ar 1989 kom-
mer arbetslOshetsgraden att
sjunka till 3,4 % av arbetskraf-
ten, vilket iir dgn ldgsta siffran
sedan ir 1975. Ar 1990 kvarstir
arbetsldsheten pi samma niv6.
Minskningen av industrins ar-
betskraft har avstannat, medan
sysselsiittningen inom bygg-
nadsbranschen 6kade under in-
nevarande ir. Inom servicenii-
ringarna tikar arbetskraften
fortfarande med ca 2 /6 per br.

Ar 1989 dkade inllationen i
snabbare takt en viintat. Milet
var att priserna skulle stiga med
hdgst 4,5 /s, men i praktiken
steg de med 6,5 /6 jdmfrirt med
iret innan. Milet f6r ir 1990 iir
5,5 70, vilket torde vara realis-
tiskt f6rutsatt att lcineuppgcirel-
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sen blir centraliserad och mett-
full.
Pi grund av att in{Iationen varit
kraftigare iin viintat skarptes
beskattningen avsevirt &r 1988.

Av samma orsak uppnidde
man genom skattereformen inte
en lindring av den storleksklass
som frirviintats. Bruttoskatte-
graden sj6nk-bara nigot eller
till 37.5 Vo. Ar 1990 kommer
omsiittningsskatten att hdjas,
vilket g6r att skattegraden kvar-
stlr pi samma nivi som tidiga-
re trots att inkomstskattegraden
sjunker med ca l/2 procenten-
het.

Pensionsskyddet
Ar 1990 utvecklas socialskyd-
det siirskilt sl, att utkomstskyd-
det fdr barnfamiljer fdrbiittras
och olika utkomstskyddssystem
fdrenhetligas och gdrs mera
tiickande. Den viktigaste refor-
men inom pensionslagstiftning-
en iir familjepensionsreformen
som trader i kraft 1.7.1990. Re-
geringen har dessutom f0r av-
sikt att avlita en proposition till
riksdagen med f<irslag till 6nd-
ring av bestdmmelserna angi-
ende tillii8€sdelen frir makar
inom folkpensionssystemet.
Hiirvid skulle man framfrir allt
beakta de fOrslag som ingick i
betiinkandet avgivet av Pen-
sionskommitt6n 1987. Enligt ett
av fcirslagen borde tilliiggsdelen
fdr gifta och sammanboende
makar frin fdrsta btirjan beta-
las ut enligt nedsatt belopp.
Kommitt6n fdreslog att tilliiggs-
delen fOr makar skall bli 85 7o
av tilliiggsdelen frir ensamst&en-
de i stiillet fdr nuvarande 81 7o.

Vidare kommer man i detta
sammanhang att reformera
bostadsbidragssystemet giillan-
de pensionstagare. Avsikten rir
att dessa reformer skall triida i
kraft under ir 1991.

Stadgandena om faststiillande
av arbetsinkomsten fdr lant-
bruksfdretagare Sndras rIknat
frin 1.7.1990 si, att arbetsin-
komsten biittre kommer att mot-
svara den reella inkomsten och
arbetsinsatsen. Systemet med
generationsv[xlingspensioner
ir i kraft till utgingen av 6r
1990. En fdrliingning av detta
system utreds i en kommission.

Det extra fronttilliigg, vilket be-
talas it pensionstagare som re-
dan har det ordinarie fronttill-
liipget och som uppb6r tilliiggs-
del till folkpensionen, hiijs riik-
nat frin 1.10.1990 frin 7,5 pro-
cent till 12,5 procent av belop-
pet av den tilliiggsdel till folk-
pensionen som skall utbetalas.

Statens andel av kostnaderna
fcir lantbruksfOretagarnas pen-
sioner fcireslfu ir 1990 vara ca
I 734 milj.mk, dvs. 8 %omeruenir 1989. Statens andel f6r fdre-
tagarnas FdPl-pensioner dr ca
38 milj.mk mot 186 milj.mk ir
1989. I budgetenfdreslis vidare
att 89 milj.mk anvdnds fdr fdr-
tidspensionerna fdr frontvete-
raner, vilket iir endast hiilften
jemfirrt med 1989 6rs anslag.
Denna minskning beror ju
framf6r allt pi att antalet front-
veteraner sm8ningom sjunker.
Statens andel av de utgifter som
friranleds av folkpensionslagen
Okar jiimf0rt med 1989 irs nivi
med 474 milj.mk och uppgir ir
1990 ti[ 2 502 milj.mk.

Ovrigt utkomstskydd
Moderskapsunderstcidet htijs
1.3.1990 frin 640 mk till 670 mk
och betalas frin samma tid-
punkt ocks6 it adoptivfamiljer.
Giltighetstiden fdr partiellt strid
ftir vird av barn i hemmet
fiirliings till utgingen av ir
1990. Barnbidragen hdjs 1.10.
1990 med i genomsnitt l5%o -
fcirhdjningen giiller inte det f0r-
hOjda barnbidrag som betalas
fcir barn under tre ir. Vidare
htijs barnbidraget f<ir det femte
barnet och de diirpi fdljande
med 80 mk per minad riiknat
fr&n 1.3.1990.

Det understdd som betalas et
f6riildrar tillett svirt sjukt barn
kommer riiknat frin 1.10.1990
att bli lagstadgat, varefter un-
derstddet betalas i form av till-
fiillig ftiriildrapenning med stdd
av sjuKrirsiikringslagen. Riik-
nat frin 1.7.1990 iindras sjuk-
f<irsiikringslagen si att den dag-

penning enligt sjukf0rsiikring-
en, som beviljas en fcirsdkrad
som omedelbart innan han in-
sjuknade uppbar arbetsldshets-
dagpenning, iir minst 86 Vo av
arbetslcishetsd agpenningen.
Hiirvid sjunker inte nivin fOr
utkomstskyddet pi grund av
sjukdom. Sjiilvriskandelarna
fiir sjukf6rsiikringsersiittning-
arna hiijs med 5-10 mk.

Finansieringen
Arbetsgivarnas premie fdr ar-
betsldshetsf<i,rs6kringen beriik-
nas sjunka frln 0,85 %otill0,67o
av lOnerna riiknat frfrn l. l. 1990.

Arbetsgivarnas sjukfdrsiik-
ringsavgift kommer under ir
1990 att kvarsti pi samma niv6
som vid utgingen av 61 1989.
Folkpensionspremierna fcir ar-
betsgivare sjunker med 0,5 pro-
centenheter. Friljande avgifter
har fdreslagits fdr Ar 1989:

Arbetsgiverens socialskyddsavgift ftir ir 1990

Privata sektorn
Staten och dess inrf,ttningar
Kommuner och
kommunalftirbund
Kommunda afflrsverk
Ow. ofrentliga sektorn

Folkpen-
sionsltir-
siikringen

3,N14,4515,05
3,95

3,95
3,95
3,95

Siuk-
ftiniik-
ringen

1,45
2,70

3,95
2,70
4,20
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Den genomsnittliga belastning-
en av arbetspensionsavgifterna
cikar frin 14,9 7o ir 1989 till
16,970 hr 1990. Kommunernas
genomsnittliga pensionsavgift
till Kommunernas pensionsfrir-
siikring berdknas stiga till l6 70.
Sistnrimnda <ikning beror pi
den gradvisa dvergingen till
partiellt fonderingssystem.

De ftirs[krades sjukf<irsiik-
rings- och folkpensionspremie
kvarstir of6randrade vid 1,7
respektive 1,55 penni per skatt-
cire.

Statens pensionsfond
En viktig principiell Zindring
vad giiller hnansieringen av sta-
tens pensioner 6rgrundandet av
statens pensionsfond. Till riks-
dagen avlits en proposition
med ftirslag till lag om statens
pensionsfond. Enligt proposi-
tionen skall de pensioner som
baserar sig pi statsanstiillning
betalas ur fondens medel. De
statliga dmbetsverken och in-
riittningarna betalar di riiknat
frin ir l99l pensionsavgifter
till fonden i propo-rtion till de
utbetalda l6nerna. Ar I990 sker
dessa betalningar dnnu centrali-
serat. De StPl-pensioner som
inte beviljas med st6d av stats-
anstiillning (omfattar bl.a. liira-
re och personalen i statsunder-
st<idda institutioner) betalas
som tidigare frln pensions-
momentet inom finansministe-
riets fdrvaltningsomride. Den
andel av den planerade pen-
sionsfondens medel som inte
behdvs fcir utbetalningen av
pensioner kommer att linas ut
till staten. Fonden, som stir
utanfrir budgeten, har inte egen
fdrvaltning utan handhas av
statskontoret-

Statens pensionsfond fir sina
medel dels i form av pensions-
avgifter frin iimbetsverken och
inriittningarna och dels i form
av separata anslag med vilka
man tiicker ansvaret ftir de pen-

sionsriittigheter som uppkom-
mit. Dessutom uppbiirs pen-
sionsavsift av statens affiirs-
verk. A"r 1990 Overfiirs ll 175
miljoner mark till statens pen-
sionsfond. Hiirav fltgir 4400
milj.mk till utbetalningen av
pensioner som baserar sig pi
statsanstiillning, medan man
med.6775 milj.mk tdcker det
pensionsansvar som uppstett
under tidigare 1r. Det belopp
som med tanke pi framtida
behov tiverftirs till fonden dr 4,8
70 av slutsumman i hela budge-
ten. Dessutom betalar statens
affdrsverk ir 1990 uppskatt-
ningsyis 1500 milj.mk till fon-
den. Ar 1990 utbetalas ca I 900
milj.mk i pensioner som inte
baserar sig pi statsanstiillning.
Avsikten med pensionsfonden
torde framfrir allt vara att es-
tadkomma 6kat sparande inom
samhtilisekonomin genom att
6ka sparandet inom den offent-
liga sektorn. Fondens medel lfl-
nas ut till staten, vilket innebiir
att staten kan minska sin dvriga
upplining i motsvarande grad.
Fondens tillviixt grundar sig
inte pi f6rsiikringsmatematiska
beriikningar pi samma siitt som
nzir det gziller pensionsfonde-
ring inom den privata sektorn.
Eftersom bestiimmelserna an-
giende uppsamlingen av medel
i fonden och angiende uppli-
ningen iir vida till sin formule-
ring, si iir det i detta skede svirt
att bedtima vilken pensionspo-
litisk betydelse statens pen-
sionsfond kommer att f8.

BO LUNDQVIST
pol.kand.

Forskare vid
Peru i o ns s k y dds cent aleru

ploneringsavdelning
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PROBLEM IANSLUTNING
TILL DEil FtIRTIDA
PENSIONERINGEN

Finliindarnas riitt stora in-
tresse ftir de fiirtida pensio-
nerna har behandlats i olika
sammanhang. Den individu-
ella ftirtidspensionen och
Itirtida llderspensionen in-
fiirdes ju hos oss frin bdrjan
av ir 19E6. Redan ftire det
hade vi haft arbetsltishets-
pensionen och ftirtidspensio-
nen ftir frontveteraner, som
bida pi sltt och vis tillhtir
kategorin ftirtida pensioner.
Deltidspensionen trfldde i
kraft frfin btirjan av lr 1987.
Ocksi traditionell invalid-
pension har relativt sett be-
viljats i sttirre utshiickning i
Finland iini de andra nordis-
ka liinderna.
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Finldndarnas benilgenhet
att gir i ftirtida pension
Vid utgingen av ir 1988 fanns
det i Finland cirka 502 000 pen-

(28,5 7o)
sedvanlig ilderspension
41000 (8,0 7o)
fdrtida ilderspension 9 700

giiller bakgrunden till den
da pensioneringen och
samhiilleliga betydelse.

Utgingspunkterna ftir
den ftirtida
pensioneringen

fattande pensions- och arbets-
kraftspolitiska betraktelser. I
sista hand borde man dessutom
kunna bed6ma ifall vissa om-
stdndigheter som viickt debatt

t2

dessa faktorer borde undersd-

fdrti- tjkar antalet ildringar mycket
dess snabbt. Exempelvis andelen 65

ir fyllda kommer att cika med
mera iin 50 procent mellan 6ren

och 2025. I Sverige antas

sonemanget. Ifall man exem-
pelvis kunde pflvisa, att antalet
irligen pibtirjade invalidpen-
sioner beror pi om avgdrande-
praxis ir striingare eller mildare
i relation till sysselsiittningslii-
get, si kunde det finliindska

visliga slutsatser om detta -
Stminstone tyder ingenting pi
att avgdrandepraxis skulle va-
riera tidsmiissigt i nigon h<igre
grad. Diiremot kan givetvis be-
ndgenheten att scika pension
variera beroende pi sysselsiitt-

trerar srg f<ir miinnens del till
ildersgruppen 55-59 ir och fcir
kvinnornas del till gruppen

bcir uppfattas som reella pro-
blem och - om svaret iir jakan-

Det som gdr situationen proble-
matisk iir dels att befolkningen

de ddrefter se vilka itgerder i arbetsfrir i.,lder minskar och
som borde vidtas. dels att en betydande del av

pensioniirerna iir invalidpensio-
nerade. Enligt internationella
jiimfdrelser fcirefaller de iildre
arbetstagarna i Finland att l6pa

slonstagare som var
6r. Av denna grupp

yngre lin 65
uppbar:

Atminstone fdljande utgings-
punkter iir centrala i detta sam-
manhang:cirka 284 000 personer inva- - antaletlidpension

cirka294 000 (57,1 procent)
(inom parentes befolknings-
andelen i procent) personer r

frldern 55 64 ir egen- eller
specialpension enligt fdljan-
de: samtinvalidpension 147 000 socialpolitiska principer och

socialpolitikens piverknings-
mcijligheter.

Man inser latt att itminstone
(1,9 7o)

- arbetslcishetspension
68000 (13,2 7o)
individuell f6rtidspension
24000 (4,6 7o)
frontveteranpension 4 800
(0,9 %)

- deltidspension 174 ( - ).

Andelen personer som direkt
frin fcirvdrvsarbetet avgitt med
lagstadgad ilderspension var
cirka 34 procent av samtliga
Slderspensionerade, medan
denna andel 6nnu 5r 1980 var
cirka 49 procent

De hiir siffrorna fir snarast Antalet pensiontrer 6kar konti-
i Finland liksom i detjina som bakgrund till det

nu tiinker gA niirmare in
jag
P?,

nuerligt
andra industriliinderna. Detta

ndmligen en kartldggning av
vad vi vet eller kan anta nir det

beror givetvis friimst pi att be-
folkningen il4ras. I Finland

och pri- relatilt stor risk att bli arbets-

vatekonomiska faktorer, ofdrmcigna.

- arbetskraftspolitiska syn- Men ocksi i den hiir frAgan iir
problematiken i viss min bero-punkter,

med arbetet och arbetssam- ende av utgingspunkten fdr re-
fundet fcirknippade frigor

kas och dryftas ifall vi vill bilda
oss en vettig uppfattning om
den fdrtida pensioneringens be-

pensionssystemet kritiseras f<ir
uppenbar kortsynthet. Det iir
vanskligt att dra statistiskt be-

tydelse. Lika uppenbart iir be-
hovet av griinsdragning och se-
lektivitet. Skapandet av en full-
stiindig bild kunde ndmligen ta
sA ling tid i ansprik, att den
fdrtida pensioneringen jemte
eventuella negativa fciljder re-
dan skulle vara historia niir ningsldget.

bildens alla konturer antog I Finland korrelerar de htiga
form invaliditetssiffrorna med hOga

Folk-morbiditetssiffror. Enligt
Antalet pensionstagare pensionsanstaltens unders<ik-

ningar iir var fiiirde 54-59-iring
antingen helt eller delvis arbets-
ofdrmdgen. Den l5ngvariga
frinvaron frin arbetet koncen-

2000

50-54 ir. Andelen personer
som fir sjukdagpenning 0kar
m[rkbart redan efter fyllda 45 ir.
Niir de f<irtida pensionsformer-
na infcirts ir 1986 uppstod en
livlig debatt i och med att intres-
set fcir framftir allt den individu-

tera, att antalet personer som
gltt i ftirtida pension sist och
slutligen er rett fitet i propor-
tion till de bertirda ildersgrup-
perna. Och visst stiimmer det
att den individuella fcirtidspen-

ffi
Den fdrtida pensioneringen kan
givetvis granskas frin flera oli-
ka utgingspunkter, som striick-
er sig allt ifrin de fcirsiikrades
behov och erfarenheter till om-

motsvarande Okning vara en-
dast 20 procent och i Norge och
Danmark cirka 35 procent.

Det stora antalet pensioniirer ella f6rtidspensionen blev sA
kan knappast uppfattas som ett mycket stcirre 6n viintat. I da-
problem; det 6r snarare ett teck-
en pi att miinniskorna iir friska-

gens ldge kan man dock konsta-

re och diirfOr lever ldngre. Och
si har ju pensionssystemen fak-
tiskt i fdrsta hand skapats f<ir
att ge medborgarna en trygg
ilderdom.
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sionen utnyttjats i stdrre om-
fattning dn man fcirutspitt, me-
dan diiremot deltidspensioner-
ingen v6ckt synnerligen litet in-
tresse.

Den ekonomiska
aspekten
Frin nationalekonomisk och fi-
nansieringsmiissig synpunkt
kan den fdrtida pensioneringen
medfdra r6tt stora problem.
Ocksi f6r den enskilda indivi-
den kan en ling tid som pensio-
n6r vara fdrknippad med eko-
nomiska problem, fiven om han
gitt i pension av egen fri vilja.
En del av problemen gick att
frirutspi, men framfdr allt 6k-
ningen av pensionsutgifterna
inger vissa farhigor.
En av orsakerna till problemen
iir iin en ging befolkningens
Iiingre livsliingd och diirmed
ocksi ldngre pensionstid. I och
med att aktivbefolkningen i
framtiden minskar, kommer
ocksi antalet finansiiirer att
minska, vilket givetvis f<irebi-
dar problem. Internationella
jiimf6relser visar att Finland
har en riitt ofrirdelaktig position
jamfdrt med de flesta andra
industriliinder. Fdr Finlands
del torde problemen aktualise-
ras inom cirka 20-30 ir.
Social- och hdlsovirdsministe-
riet har ber[knat att pensions-
utgifterna under iren
1987-2030 reellt kommer att
6ka sammanlagt 3,5-faldigt och
arbetspensionsutgifterna rentav
5-faldigt. Pensionsutgifternas
andel av BNP skulle diirmed
tika frin cirka l0 procent till
cirka 17 procent. Om invalidi-
tetsfrekvensen fdljer samma
trend som hittills, si kommer de
stora, efter kriget f<idda irsklas-
sernas stOrsta invaliditetsrisk
att infalla omkring er 2010.

Ekonomiska prognoser iir alltid
f<irknippade med mAnga osik-
ra faktorer. Det iir utan vidare
klart att arbetspensionssyste-
mets successiva infiirande f6r-
orsakar finansieringstryck

fciljderna av detta blir dock be-
roende av dels samhiillsekono-
mins allminna utveckling och
dels den f6rviirvsarbetande be-
folkningsdelens anspriksnivi.
Det [r svirt att beddma i vilken
utstriickning aktivbefolkningen
iir beredd att godkiinna den s.k.
passivbefolkningens fcirminer.
Utgiende frin beriikningar som
i Finland gjorts angiende pen-
sionsutgifternas utveckling
fcirefaller situationen dock inte
ohillbar. Nigon drastisk ned-
skiirning av de sociala f6rmi-
nerna torde dirmed inte vara
aktuell.

Arbetskraftspolitiska
synpunkter
Den pensionsilderskommitt6
som stakade ut riktlinjerna ftir
de f6rtida pensionsformerna
motiverade sitt fOrslag utgien-
de frin framftir allt de iildre
anstiilldas behov. Niir de f<irti-
da pensioneringsalternativen -
framfcir allt den individuella
fcirtidspensioneringen - sedan
visade sig betydligt attraktivare
iin viintat btirjade man oroa sig
6ver reformens kostnadseffek-
ter och dver de anstiilldas
uppenbara vilja att dra sig till-
baka frin arbetslivet si snart
tillfiille dtirtill gavs.

Kommitt6n fdrhcill sig tiimligen
reserverat till den fdrtida pen-
sioneringen som ett medel att
minska arbetslcisheten. Sjiilv-
fallet skapar man ingen ny pro-
duktion och inga nya arbets-
platser genom nya pensionsil-
dersarrangemang, vilket ju bor-
de vara milet frir sysselsiitt-
ningspolitiken. Det finns
m6nga orsaker till varftir ar-
betsl6sa arbetssdkanden inte
automatiskt kan ersiitta en per-
son som gir i pension.
Enligl kommitt6n var det diir-
emot tiinkbart att den flexibla
pensioneringen skulle friimja
omsiittningen och rationalise-
ringen niir det glillde fciretagens
interna arbetskraft. Den flexib-
la pensioneringen skulle ge ftire-

tagen fdrbattrade mrijligheter
att gdra sig av med sidan ar-
betskraft, som inte liingre iir
effektiv eller som inte kan an-
passa sig till fdriindringarna i
arbetslivet. Denna aspekt har
antagligen bidragit till den fdr-
tida pensioneringens "utnytt-
jandegrad" i Finland. Eller med
andra ord: pensionssystemen
har utnyttjats fdr underliittande
av strukturomvandlingen i ar-
betslivet.
En pi siitt och vis ny aspekt som
kommit in i bilden dr hotet om
brist pi arbetskraft - det kom-
mer eventuellt att bli svirt att
bland de yngre flldersklasserna
hitta kvalificerad arbetskraft
som ersiittning f6r alla dem som
gitt i pension eller pensionerats.
Situationen iir speciell sitillvi-
da, att man i Finland alltid
dragits med riitt stor arbetskis-
het. De personer som f<irutspitt
att brist pi arbetskraft kommer
att uppsti till f0ljd av befolk-
ningsutvecklingen, har dessviir-
re inte alltid tagits pi allvar.
Fcir niirvarande miste bristen
oi arbetskraft dock ses som en
ieal.itet. Okningen i utbudet pfr
arbetskraft avstannade i mitten
av 1980-talet. Ar 1990 antas
situationen pi den hnliindska
arbetsmarknaden vara den, att
antalet nyanstiillda motsvarar
antalet personer som liimnar
arbetsmarknaden. Senare pi
1990-talet kommer utbudet pi
arbetskraft antagligen att ater
6ka nigot.
Samtidigt sker det f6riindringar
inom arbetskraftens 6lders-
struktur. Andelen unga yrkes-
aktiva minskar kontinuerligt.
Arbetskraften bestir av allt iild-
re personer. Denna situation
har ofta ansetts problematisk;
samtidigt iir den dock svir att
bed6ma. Kanske problemet
frdmst bestir i de fcirutfattade
meningar som mingen har nir
det giiller iildre anstlilldas mtij-
ligheter att klara av sina arbets-
uppgifter.
Ur arbetskraftspolitisk syn-
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punkt kommer den fcirtida pen-
sioneringen under alla omstan-
digheter att medfdra problem. I
detta sammanhang kan man
inte lita bli att fdrvina sig civer
att deltidspensioneringen vdckt
si oerhdrt litet intresse i Fin-
land. Inom den privata sektorn
finns det f6r niirvarande inte
ens 240 deltidspensionerade
och inom den offentliga sektorn
ser situationen ut att bli lika-
dan. Fdrjiimfdrelsens skull kan
man konstatera att det i Sverige
finns cirka 36 000 deltidspensio-
nerade.

Till f0ljd av det ovan sagda kan
man 6n si linge framfOra en-
dast hypoteser. Deltidspensio-
neringens ringa popularitet kan
delvis bero pfr de giillande pe^n-
sionsildersbestiimmelserna. Al-
dersgriinsen fOr deltidspensio-
nering dr 60 3r. Ftir den indi-
viduella fcirtidspensioneringen
faststiilldes - efter en hel del
tvister - 55 8r som flldersgrdns.
Detta innebiir att en anstelld
som kiinner krafterna a\4a re-
dan f<ire 60 irs 6lder inte har
mtijlighet att ens dverviiga kom-
binationen deltidsarbete och
pensionering.

Snarare skall orsaken dock s6-
kas i arbetsgivarnas och arbets-
tagarnas attityder. Pi arbetsgi-
varhill har man oftast varit
benigala att betrakta deltidsar-
bete som ekonomiskt ofdrdel-
aktigt. Arbetstagarna har fdr
sin del ibland hiivdat att deltids-
arbete i mera utbredd form kan
piverka lcineutvecklingen. Det
iir den hiir typen av attityder
som har bidragit till att man i
Finland inte kiint nigot stdrre
intresse att organisera deltidsar-
bete. Utbudet pi deltidsarbete
iir siikerligen riitt sfl begriinsat.

Om bristen pi arbetskraft blir

l4

ett faktum si kommer deltidsar-
betet att framsti i en ny dager.
Ifall ung arbetskraft inte finns
att tillgi si vore det siikerligen
dnskviirt att atminstone en del
av den iildre arbetskraften skul-
le stiilla sin kompetens och sitt
kunnande till arbetsmarkna-
dens f6rfogande.

Med arbetet och
arbetssamfundet
fiirknippade frigor
Ett fenomen som ofta vdckt
f6rvining dr att si minga cins-
kar gi i pension, trots att de
flesta iir friskare och lever ldng-
re zin tidigare. Mycket tyder pi
att pensionsilderns och pensio-
neringens betydelse har fcirand-
rats pi senare tid.
Den ursprungliga avsikten med
pensionen var att trygga de iild-
res och de arbetsofcirmdgnas
utkomst. Den allmiinna pen-
sionsildern, 65 ir, har mihen-
da aldrig baserat sig pi nigon
helt entydig uppfattning om
mdnniskans krafter. Snarast
har man tiinkt sig att 65 iir den
ilder di miinniskan i genom-
snitt blir arbetsof6rmdgen pi
grund av sin ilder. Nufiirtiden
menar gerontologerna att den
egentliga ilderdomen b6rjar
cirka tio ir senare. Av detta
f<iljer att pensionstiden inte
n6dviindigtvis betraktas som en
tid av arbetsoftirmALga, utan
som en form av fritid i miinni-
skans livscykel.
Under de senaste iren har
minga skriverier fdrekommit
om hur "det protestantiska ar-
betets etik" fdrvittrar och hur
uppskattningen av arbetet min-
skar. Vissa empiriska under-
sdkningar ger strid fcir dessa
uppfattningar - undersciknings-

resultaten iir dock enligt min
flsikt snarast riktgivande. Efter-
som motsvarande utredningar
frin tidigare decennier inte
finns att tillg6, kan eventuella
fdriindringar inte klart pivisas.
Det iir mycket mtijligt att men-
niskor uppskattar arbetet precis
lika mycket eller lika litet som
fiir 40 5r sedan; det iir de reella
mrijligheterna att kasta loss frin
arbetet eller fcirkorta arbetsti-
den som har 6kat.
Sett ur den hiir synvinkeln kun-
de problemet med pensione-
ringsben6genheten kanske
framstiillas i omviind ordning:
varfOr skulle miinniskor inte vil-
ja ha mera fritid? Varfdr iir en
del miinniskor villiga att arbeta
fram till pensionsildern och
t.o.m. diirefter?
Vi har redan nu tillging till riitt
omfattande, om ocksl osam-
manhiingande. forskningsma-
terial om arbetslivet och f6riind-
ringarna diiri sett ur de anstiill-
das synvinkel. Ddremot har ar-
betsgivarnas isikt om den fdrti-
da pensioneringen och arbets-
kraftens ildrande utretts i gan-
ska liten skala. Ur arbetsgivar-
nas synvinkel kan den fdrtida
pensronenngen vara antlngen
problematisk eller problemfri.
Jag niimnde redan tidigare att
pensioneringen ibland har an-
vints f6r att underlitta arbets-
kraftssituationen i friga om en-
skilda arbetsplatser. Redan in-
nan de flexibla pensionsformer-
na triidde i kraft hiinde det att
f6retagen i samband med t.ex.
uppsiigningar medverkade till
att 55-iriga anstiillda hck ar-
betsldshetspension.

En mera ingiende analys av
arbetsgivarnas personalpolitis-
ka strategier skulle i dagens llige
vara motiverad; bl.a. borde



man utreda vad arbetsgivarna
gjort och vad de kunde gcira fdr
att fcirhindra att den iildre ar-
betskraften flyr in i pensionen.

Socialpolitikens
pfl verknin gsmtijli gheter
De medel som finns tillgiingliga
fdr diimpande av den ftirtida
pensioneringen tillhcir snarast
socialpolitikens omride. Reha-
biliteringen och vuxenutbild-
ningen dr av central betydelse i
detta sammanhang.

Rehabiliteringen har till fciljd av
den senaste tidens utveckling
varit fciremil f6r stort intresse.
Forskning inom detta omride
har bedrivits av framfdr allt
Folkpensionsanstalten, Stiftel-
sen fcir rehabilitering och Insti
tutet fdr arbetshygien. Inom ar-
betspensionssystemet har man
hittills inte satsat lika mycket pi
rehabiliteringen just nu fdrbe-
reder arbetspensionsanstalter-
na dock f<irscik med tidigreha-
bilitering. Arbetspensionssyste-
met koncentrerar sig i praktiken
pi framfdr allt yrkesinriktad
rehabilitering, medan Folkpen-
sionsanstalten bedriver friimst
medicinsk rehabilitering.
Trots de undersrikningar som
giorts har vi iinnu inte en helt
klar bild av rehabiliteringens
verkliga effekt. Folkpensions-
anstaltens undersrikningar ger
anledning till optimism niir det
giiller rehabiliteringens mdjlig-
heter. Rehabiliteringen lyckas
givetvis biist niir klienterna iir
riitt unga personer, 6ven om
ganska minga 40 6r fyllda reha-
biliteringsklienter ocksi 6ter-
gitt till frirv6rvsarbetet. Reha-
bilitering av personer som fyllt
40 har dock hittills ansetts rela-
tivt ol6nsam.

Rehabiliteringen skulle antagli-
gen ge btittre resultat om den
inleddes tillriickligt tidigt och
kombinerades med vuxenut-
bildning. Atminstone tyder opi-
nionsundersrikningar pi, att
personer som beslutat att scika
traditionell invalidpension eller
individuell fcirtidspension inte
iir speciellt intresserade av reha-
bilitering.
Den yrkesinriktade tidigrehabi-
literingen kan i framtiden bli ett
av de viktigaste lockbetena fdr
att fi miinniskor att stanna kvar
i fdrviirvsarbetet. Problemet
med tidigrehabiliteringen iir gi-
vetvis att i tid hitta de individer
och grupper, vilka sannolikt sti-
ker f6rtida pension om inga
specialitgiirder vidtas fdr deras
del. I det rehabiliteringsftirscik
som arbetspensionsanstalterna
nu planerar, ar ett av milen att
hitta liimpliga identfieringskri-
terier.

Forskningsplan
Pensionsskyddscentralen pla-
nerar som biist ett omfattande
forskningsprojekt angiende
den fOrtida pensioneringen.
Meningen iir att f6r det fdrsta
utreda vilka mekanismer som
leder frin frirviirvsarbete till
fdrtida pension, varvid avseen-
de kommer att fiistas vid dels
individuella och fdretagsspecifi -
ka aspekter och dels faktorer i
anslutning till den statliga so-
cialpolitiken.
Fdr det andra 6r det meningen
att ta reda pi vilka fOljderna av
den fdrtida pensioneringen va-
rit ur de fcirsiikrades och ur
samhdllets synvinkel. Genom
fiiltundersdkningar utreds hur
olika personer har upplevt sin
f<irtida pensionering och hur
pensionstiden har motsvarat

fdrviintningarna. Vidare utreds
de nuvarande unga pensione-
rades behov, fcirhoppningar
och preferenser ndr det giiller
exempelvis tillgingen pi service
och de pensionerades egen livs-
f<iring. Avsikten ar att fdrutsa-
ga vilka utmaningar socialpoli-
tiken i framtiden kommer att
konfronteras med.

]USSI VANAMO
fil.lic.

Cheffdr
Pe ns i o ns s k y d ds c e n fi a l e ns

forskningsavdelning
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NARMARE 9OO OOO PENSIONER
UTBETALAS

INOM DEN PRruHTA SEKTORN
Antalet ltipande pensioner inom den privata sektorn
nilrmar sig 900 000; totalantalet pensioner tikar irligen med
drygl 30 000 pensioner. Ar 1986, di den flexibla pensioner-
ingen hade triitt i kraf[frin irets btirjan, var motsvarande
tikning tiver 50 000. Ar 1988 pibtirjades niistan 90 000
pensioner, varav 25 000 var invalid-, arbetsliishets-, deltids-
och generationsviixlingspensioner samt ftirtidspensioner
ftir frontveteraner som tivergitt i ilderspension. Dlrmed
pibtirjades ca 65 000 helt nya pensioner. fu 1988 upphtirde
drygt 55 000 pensioner, varav ovan niimnda 25 000 pensio-
ner omedelbart tivergick i ilderspensioner. Totalantalet
avslutade pensioner blev m.a.o. cirka 30 (X)0. Bland annat
dessa uppgifter framgir av ftirsta delen av Arbetspensions-
syste-mets statistiska irsbok ftir ir 1988, som utkom i juni
89. Arsboken finns att fi hos Pensionsskyddscentralens
statistikavdelning.

877000 pensioner
vid utgingen av ir
vid
det
KAPL-, FOPL-, LFtiPL- och
KoPl-pensioner i kraft. Av
dessa var hilften ilderspensio-
ner och knappt en liirdedel
invalidpensioner. Drygt sju
procent var arbetslcishetspen-
sioner, tvfl procent generations-
vdxlingspensioner och bara en
halv procent f6rtidspensioner
fdr frontveteraner. Antalet del-
tidspensioner var vid utgingen
av flret fiirre iin 200. Av samtli-
ga pensioner inom den privata
sektorn var knappt en femtedel
familjepensioner.
F6r tio ir sedan passerade anta-
let pensioner inom den privata
sektorn halvmiljonsgriinsen.
Di var antalet pensionsformer
fiirre lin nu. Ocksi di stod
ilderspensionerna fcir niistan
hiilften av antalet, medan inva-
lidpensionernas andel - drygt
en tredjedel var betydligt stdr-
re 6nden drnu. Fdrtio irsedan
fanns det bara nigra tusen ar-
betsl6shets- och generations-

l6

ner. Familjepensionernas andel
har 6kat sminingom, ndmligen
frin l6 till l8 procent inom tio
ar.
Om vi gflr ytterligare tio ir
tillbaka i tiden till 61 1968, di
den privata sektorns arbetspen- 5m

i kraft viixlingspensioner, vilka till- FI(;trR l. Antalet pensioner vid utgingen av iren 1962-1988
1988 sammans utgiorde knappt en

utgingen
silunda

av 61 1988 fanns
877000 APL-,

procent av totalantalet pensio- lffipcrciw
900

7m

600

100

Fmilipcmiorer
V*rmpcuioner
Crrcratioc
vdxl.pcmioncr

I nvalidpc6ioner

Arbebl&hcts-
peruioftr

Aldcnpcmiorer I
(inu. dcltidspeN.) 

I

sionssystem hade varit endast
dryg1 sex 6r i kraft, var antalet
pensioner mindre iin en tionde-
del av det nuvarande antalet,
niimligen 76 800. Fiir tjugo flr
sedan fanns det ungefiir lika
minga ilders- och invalidpen-
sioner, rentav nAgot flera inva-
lidpensioner. Vid den hiir tiden
hade familjepensioner utbeta-
lats i bara tvi irs tid; deras
andel var knappt nio procent.
Andra pensionsformer fanns
inte i detta skede. Se figur l. och
tabell l.
Det flexibla pensionsilderssys-
temet hade vid irsskiftet 88-89
varit i kraft tre ir inom den
privata sektorn. Antalet l6pan-
de flexibla pensioner var hiirvid
ndrmare 30 000, varav 8 000 var

fdrtida ilderspensioner, 20 700
individuella fOrtidspensioner
och knappt 200 deltidspensio-
ner. De ftirtida ilderspensioner-
na hiinf6rs i fdreliggande arti-

kel, liksom i statistikerna 6ver
huvud taget, till Slderspensio-
nerna, medan de individuella
f6rtidspensionerna hiinfcirs till
invalidpensionrna.

1962 63 64 65 66 67 68 @'10 7t 72 73't4 15 16 n 18 79 80 8t 82 83 84 85 86 87 88
1.7.1962 lld+ l.l.l9(i7 fa- 1.7.1971 1.1.1914 l.7.l982 1.1.1986 ftirt. aldcEpeN, @h
ah inv.pmion miljepmion ubcts gmrniom- fdrt.pcm. ftir indiv. ftin.pero.

Ithh.pcdon ved.pcN. fronh/eterer 1.1.1987 deltidsproion



Tabell l. Antalet pensioner som var i kraft vid utgingen av iren 1968, 1978 och l9E8

I 968 1978 I 988
Pensionsslag antal %o antal %o antal 7o

Alderspension
Arbetsl6sh.pension
Invalidpension
Deltidspension
Veteranpension
Generations-
viixl.pens.
Familjepension
Sammanlagt 76 800 100,0 509 098

47,7 $46n 49,60,9 @764 7,435,0 202132 23,0
- 174 0,0
- 4403 0,5

0,7 15 841 1,815,7 154 908 t'7,7
100,0 876912 100,0

ra att antalet nya pensioner
(30 900) 61 1968 var omkring en
tredjedel jamf6rt med qituatio-
nen-tjug6 ir senare. Ar 1968
stod invalidpensionerna fOr
civer hilften av pensionerna och
ilderspensionerna fdr en tredje-
del. Resten eller 13 procent av
alla pensioner som di pibdr-
jades var familjepensioner. Se
hgtr 2. och tabell 2.

Ar 1988 pibcirjades 8 500 flex-
ibla pensioner, dvs. nigot fiirre
[n under de fdregiende iren.
Av dessa pensioner var 2200
frirtida i,lderspensioner, 6 200
individuella ftirtidspensioner
och 70 deltidspensioner. Ar
1987 pibrirjades 9900 och iret
innan I I 700 flexibla pensioner.

34 r00

35 900

6 800

44,4

46,7

8,9

242695
4 501

178324

3 549
80 029

Under ir 1988 pflbtirjades
88 000 pensioner
Under ir 1988 btirjade 88000
pensioner utbetalas inom den
privata sektorn. Av dessa var
knappt hiilften ilderspensioner.
ifall man ide pib<irjade pensio-
nerna inkluderar dven s.k. fort-
sdttningspensioner, dvs. inva-
lid-, arbetskishets-, deltids- och
generationsvtixlingspensioner
samt fdrtidspensioner fOr fron-
tveteraner som civergitt i el-
derspensioner. Av de i'aUti4aae 

I ro

pensionerna var en tredjedel in- 100
validpensioner, under sju pro-
centarbetslcishetspensioneroch 90
drygt tre procent geqerations-
vlixlingspensioner. Ar 1988 80
bdrjade endast 360 nya f<irtids-
pensioner fdr frontveteraner 7o

och endast 70 deltidspensioner.
Familjepensionernas andel av fi
samtliga pibtirjade pensioner 

50var omkring 14 procent.
Ar 1986, dvs. iret diden fcirtida
ilderspensionen och individuel-
la frirtidspensionen triidde i
kraft, var antalet nya pensioner
som hcigst: di btirjade Over
100000 nya pensioner utbeta-
las. Tio ir tidigare, dvs. ir 1978,
pib<irjades nigot flirre (69 000)
pensioner inom den privata sek-
torn iin fiir niirvarande. Specifi-
cerat enligt pensionsslag pimin-
de situationen di mycket om

1.7.1962 ilders- 1.1.1967 fa- 1.7.19'11 1.1.1974
och inv.pension miljepension arbets- generations-

Itish.pension viixl.pens.

Familjepensioner
Veteranpensioner
Generations-
viixl.pensioner

Invalidpensioner

Arbetsl6shets-
pensioner

Alderspensioner

- s.k. fortsatt-
ningspens.

- nya pensioner
(inkl. deltidspens.)

1.7.1982 1.1.1986 fort. ilderspens. och

den vi har i dag; ilderspensio- nigot mindre iin den 5r fcir
nerna stod fdr niistan hiilften n6rvarande, medan andelen fa-
och invalidpensionerna fOr en miljepensionervarnigothdgre.
tredjedel av samtliga pensioner.
Andelen arbetsliishets- och ge- Om vi gir ytterligare l0 ir
nerationsviixlingspensioner var tillbaka i tiden, kan vi konstate-

FIGLIR 2. Antalet pensioner som pibiirjades iren 1962 - 1988

I 000 pensioner

1962 63 U 65 6 67 68 69 70 7t 72'13 74 75 76 77 78'19 80 81 82 83 84 85 86 87 88

4
30

n
l0

f6rt.pens. fiir indiv. ftirt.pens.
frontveteraner l.l.l98Tdeltidspension
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Tabell 2. Antalet pensioner som pitiirjades iren 1968, 197t och 1988

1968 t978 1988

Pensionsslag antal 7o arfial To antal To

Alderspension l0 600 34,3 31,709 46,0 38872 44,2
- nya 9 000 29,1 17 MZ 24,7 13 422 15,3Arbetsltish.pension 2982 4,3 5 8l I 6,6Invalidpension 16200 52,4 22M9 32,5 27 958 31,8Deltidspension--71 0,1Veteranpension 359 0,4
Generations-
viixl.pens.
Familjepension 4 100

30 900

I 23t
l0 610
68 981

3 039
il 898
88 008

13,,
100,0

1,8
15,4

3,5
3,5

Alderspensionerna
Vid utgingen av ir 1988 fanns
det m.a.o. sammanlagt 434700
l6pande S.,lderspensioner,' varav
8 800 (2 7a) var fdrtidailerspen-
sioner. Antalet ilderspensioner
6kar irligen i relativt jiimn takt,
dvs. med ca 5 procent per ir. Av
dem som uppbar ilderspension
var 57 % kvinnor och av dem
som hade fcirtida ilderspension
var 67 7o kvinnor.
Av de 38 900 ilderspensioner
som b6rjade ir 1988 var 2 200 (6
7d flrtida ilderspensioner, 600
(2 /6) uppskjutet uttag av il-
derspensionen och 10600 (27
/6) Slderspensioner som bdr-
jade vid den egentliga pensions-
ildern. Det har blivit allt vanli-
gare att ilderspensionen fdre-
gas av nagon annan penslon.
Av de ilderspensioner som bOr-
jade 61 1988 hade 25 000 pensio-
ner (66 7o)foregitts av antingen
invalid-, arbetskishets-, deltids-
eller generationsviixlingspen-
sion eller av frirtidspension frir
frontveteraner. Annu ir 1980
var dessa s.k. fortsiittningspen-
sioners andel under 50 70.

De 18 300 ilderspensioner som
avslutades under Ar 1988 hade
utbetalats i drygt l0 irs tid. Vad
giiller de pensioner, som i tiden
hade fdregitts av nigon annan
pension, hade ilderspensioner-
na utbetalats under i genom-
snitt 8,2 tr, medan den totala
pensionstiden var 14,3 ir om
man rlknar med ocksi den

pensionstid som friregitt ilders-
pensioneringen. De pensioner
som direkt p6bdrjades i form av
ilderspension hade varit i kraft
i genomsnitt 12,8 tr, varav de
pensioner som togs ut i form av
uppskjutet uttag (efter den
egentliga pensionsildern) varit i
kraft upp till 15,2 ir.

Arbetsltishetspensionerna
I och med att ildersgriinsen fOr
beviljande av arbetslcishetspen-
sion gradvis htijs frin 55 6r till
60 6r, var de yngsta personerna
somvid utgingen av 1988 upp-
bar arbetsldshetspension 57 5r.
Niirmast av denna orsak har
antalet arbetslcishetspensioner
nu btirjat sjunka. Vid utgingen
av 1988 fanns det 64 800 l6pan-
de arbetsltishetspensioner, dvs.
ca I 500 fiirre 6n iret innan. Av
de arbetslOshetspensionerade
var 54 procent kvinnor.
Under ir 1988 pibdrjades en-
dast 5 800 arbetsl<ishetspensio-
ner, dvs. drygt hiilften jamfdrt
med det antal som bdrjat 6ret
innan.
Ar 1988 avslutades 7 300 arbets-
ldshetspensioner; dessa hade
varit i kraft i genomsnitt 4,8 ir.
Pensionen tivergick i 87 procent
av fallen i i.,lderspension.

Invalidpensionerna
Ar 1988 6versteg antalet inva-
lidpensioner fOr fcirsta gingen
200000. Av dessa var l7l 000

(85 7o) fulla invalidpensioner,
l0 500 (5 %) delinvalidpensio-
ner och 20700 (10 /6) individu-
ella frirtidspensioner. Av de in-
validpensionerade var 57 pro-
cent mAn.

FOr varje ir har allt flera inva-
lidpensioner beviljats till foljd
av i friimsta hand sjukdomar i
stOd- och r6relseorganen; vid
utgingen av 1988 fanns mer iin
73 000 (36 /e) pensioner som
beviljats just pfl denna grund. I
friga om kvinnorna var sjukdo-
mar i sttjd- och rdrelseorganen
i hela 43 procent av fallen den
huvudsakliga orsaken till ar-
betsof6rmigan. Annu ir 19'16
var sjukdomar i cirkulationsor-
ganen den vanligaste orsaken
och direfter i drygt tio irs tid
den niist vanligaste orsaken till
arbetsofdrmaga. Denna sjuk-
domsgrupps andel har dock
minskat Siftir ir - vid utgingen
av I 988 hade nigra hundra flera
pensioner beviljats till f<iljd av
psykiska rubbningar iin till fdljd
av sjukdomar i cirkulationsor-
ganen. Drygt 39000 pensioner
noterades vid utgingen av 1988
ftir biigge dessa sjukdomsgrup-
per. Niir det giiller mdnnen iir
sjukdomar i cirkulationsorga-
nen fortfarande en vanligare
orsak till arbetsofcirmiga en
psykiska rubbningar.

Under ir 1988 bdrjade 28000
nya invalidpensioner, vilket iir
ca 2 000 fzirre iin iret innan. Av
dessa nya pensioner var 20 600

l8



Qa 7d fulla invalidpensioner,
1200 (4 7o) delinvalidpensioner
och 6 200 (22 7o) individuella
fcirtidspensioner.

Av de under 61 1988 pibtir-
jade invalidpensionerna hade
sjukdomar i stdd- och rrirelse-
organen i mera 6n 40 procent av
fallen registrerats som den hu-
vudsakliga orsaken till arbets-
ofrirmigan; i 18 procent av fal-
len var sjukdomar i cirkula-
tionsorganen och i 16 procent
av fallen psykiska rubbningar
den huvudsakliga orsaken till
arbetsofcirmigan. FOr varje ir
beviljas allt flera pensioner till
f6ljd av psykiska rubbningar.
Ar 1988 avslutades 21 700 inva-
lidpensioner. Av dessa dvergick
70 procent i ilderspensioner.
En avslutad invalidpension
hade varit i kraft i genomsnitt 8
ir. Allra langst, dvs. 9,3 ir, var
de pensioner i kraft som bevil-
jats till ftiljd av psykiska rubb-
ningar. Sistniimnda beror del-
vis pi att de som pensioneras till
f<iljd av psykiska rubbningar dr
relativt unga. Kanske iir det just
ftir att pensionerna beviljade till
ftiljd av psykiska rubbningar
pflgir liingre som deras andel av
de beviljade invalidpensionerna
har vuxit ftirbi den andel som
beviljats till f6ljd av sjukdomar
i cirkulationsorganen, trots att
pensionerna p.g.a. psykiska
rubbningar fortfarande iir ni-
got farre till sitt antal.

Familjepensionerna
Vid utgingen av ir 1988 fanns
det 154 900 ldpande familjepen-
sioner. Over 90 procent av pen-
sionerna var sidana diir endast
iinkan var f6rminstagare. Fem
procent av pensionerna beta-
lades it iinkor som hade ett eller
flera barn att fOrsOrja. Fyra
procent av pensionerna var s5-
dana diir endast barn var fOr-
mflnstagare. Vid utgingen av
1988 betalades familjepension
1t sammanlag 148 500 iinkor
och 21 200 barn. Ankornas an-
del som familjepensionstagare
rikar med niistan 7 000 iinke-

pensioner per ir, medan bar-
nens andel diiremot minskar
med nigra hundra per ir.
Under ir 1988 bdrjade I I 900
familjepensioner, dvs. ungefdr
samma antal som 6ret innan.
Ocksi i friga om de nya pensio-
nerna var 83 procent sidana diir
endast iinkor var fcirminstaga-
re. I nio procent av pensionerna
var bide inkor och barn fcir-
minstagare och i itta procent
enbart barn. Familjepension
btirjade under iret betalas 6t
sammanlagt I I 000 iinkor och
3 300 barn.
Ar 1988 upphdrde familjepen-
sionen f<ir4 100 iinkor och 3 600
barn, dvs. sammanlagt 7 700
f0rminstagare. I friga om dn-
korna upphdrde pensionen i 95
procent av fallen i och med att
iinkorna dog. Inalles 200 iinkor
gifte om sig och hck dtirmed (ir
1988) sin iinkepension i form av
en engingsbetalning. Barnens
pensioner upphtrr i regel niir
barnet fyller 18 ir. I 5000 fall
ledde det faktum att 6nkans
eller barnets pensionsandel
upphdrde till att hela pensionen
upphiirde.

Specialpensionerna inom
lantbruket
Vid utgingen av 61 1988 fanns
det l5 800 l<ipande generations-
viixlingspensioner. Antalet dy-
lika pensioner har irligen cikat
med cirka I 000 pensioner per
ir. Av pensionstagarna dr 60
proc€nt kvinnor. Ar 1988 pi-
bOrjades 3 000 generationsviix-
lingspensioner och avslutades
I 900. Generationsv6xlingspen-
sionerna upphtir senast i och
med att llderspensioneringen
vidtar.
Antalet afiriidelsepensioner
har pi senare 61 6kat kraftigt:
inom tvi 6r tredubblades anta-
let och var vid utgingen av ir
1988 hela 20400. Av alla dem
som uppbiir avtridelsepension
iir 54 procent kvinnor. Ar I988
p8btirjades 4 800 avtriidelse-
pensioner och avslutades 500.

Ftirtidspensionerna ftir
frontveteraner
Vid utgingen av 1988 fanns det
4 400 ldpande fiirtidspensioner
fcir frontveteraner, varav 150
pensioner betalades it kvinnor.
Under iret pibtirjades endast
360 nya pensioner, under det att
2 300 upphcirde. Ocksf, de yngs-
ta frontveteranerna bcirjar niir-
ma sig ilderspensioneringen.

MAI]A HILTUNEN
Stat istikp lanerare vid

Pe ru ioru s k y dds cent r alens
statbtikavdelning

l9



DEN NITTONDE NORDISKA
SOGIAIFti nslirn N GSKU RsE N
ANORDNADES
IKUOPIO

Den nittonde Nordiska social-
fdrsiikringskursen anordnades
l-6.10.1989 i Kuopio, Finland.
I kursen deltog knappt 50 per-
soner, varav tolv deltagare frin
Finland.
Syftet med socialfdrsiikrings-
kursen iir att friimja samfcir-
stind och samarbete mellan so-
cialfcirsiikringspersonal samt
att ge fiirdigheter angiende till-
ldmpningen av den nordiska
konventionen om social trygg-
het. Dartill skall kursen fdrbett-
ra deltagarnas kiinnedom om
de nordiska llindernas social-
f<irsiikring.
Folkpensionsanstalten bar den-
na ging huvudansvaret frir
kursarrangemangen - Pen-
sionsskyddscentralens utbild-
ningschef Marja-Liisa Punno-
nen representerade arbetspen-
sionssektorn i planeringen och
genomf6randet av kursen.

Arets Nordiska socialfdrsiik-
ringskurs motsvarade till struk-
tur och innehill i stort sett de
senast arrangerade kurserna.
Annu frir nigra ir sedan gick
man framfrir allt i grupparbe-
tena mycket utf6rligt igenom
t.ex. den nordiska socialtrygg-
hetskonventionen, men numera
iir kursprogrammet uppbyggt
kring de stdrre linjefrigorna.
Programmet i Kuopio bestod i
huvudsak av fdreliisningar,
grupparbeten, studiebesrik och
utfarder.
Under huvudrubriken Social-
fdrstikringen i Norden hiill f6r-
bundsdirektdr Hans Svensson
( Ftirsiikringskassefrirbundet)
ett anfcirande om administra-

sdkringssystemen. Generalse-
kreterare Kjell O. Viland (Tryg-
dekontorenes Landsforening)
presenterade pensionsfdrsiik-
ringen i Norden och kontors-
chef Ole Rasmussen (Amts-
r[dsforeningen) redogi orde frir
sjukfdrstikringen i de nordiska
liinderna.
En fcirmiddag dgnades helt it
den nordiska socialtrygghets-
konventionen: FolkpLiiions-
anstaltens planeringschef Mau-
no Lindroos ledde detta ple-
num. Under eftermiddagen,
som var reserverad for Aktuella
frdgor, redogiorde avdelnings-
chef Tor Eriksen (Riksfcirstik-
ringsverket) frir sjukdagpen-
ningen, jurist Riitta Korpiluo-
ma (Pensionsskyddscentralen)
fdr efterlevandepensionen och
avdelningschef Jouko \trhal
( Folkpensionsanstalten) fcir re-
habiliteringen.

Inom ramen frir tre alternativa
sessioner kunde kursdeltagarna
skaffa sig niirmare inblick i kon-
ventionsfrigor, rehabilitering
och frirtidspension eller admini-
stration. Finland friretriiddes
bland sessionsledarna av bitrii-
dande avdelningschef Hannu
Ramberg (PSC) och plane-
ringschef Mauno Lindroos
(FPA).

Kursens sista fdreliisning, som
hade rubriken Socialfdrsiik-
ringens fromtidsperspektiv,
hcills av forskare Olli Kangas
frin Finlands Akademi.

Niista htist blir det Island och
Tryggingastofnun rikisins som
skall sti viirdar f6r Nordiska

Avdelningschef Tor Eriksens anfdrande om sjukdagpenning blev ett av
kursens mest personliga inliigg. "Medryckande och inspirerande, men
alltfr)r kort", var dhrirarnas kommentarer efterdt.

Tb.rt ochfoto
Sunna Vennstriim

tionen av de nordiska socialf6r- socialfOrsdkringskursen.
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PENSI9NSUTGIFTEN
AR 1989

I ftireliggande tiversikt uppskattas nlrmast den privata sektorns pensions-
utgift och premieinkomst under iret samt pensionernas antal och ansvars-
skuld (fond) vid utgingen av ir 1989. I friga om de tivriga lagstadgade
pensionssystemen har endast pensionsutgiften uppskattats. -

Vid uppgtirandet av prognosen har uppgifter om pensionsbestindet funnits
tillgiingliga redan frin mars minad. Angiende premieinkomsten och fonden
finns dilremot inte uppgifter fiir ir 1989 att tillgi, vilket gtir dessa
uppskattningar mer inexakta iin uppskattningarna betrllfande pensionsut-
giften. Premieinkomsten och fonden har till vissa delar uppikattats av
pensionsanstalterna sjillva.
Den ekonomiska utvecklingen (prisernar ltinern&, sysselsittningen, produk-
tionen) grundar sig pi de flrskaste uppskattningarna som giorts virin 1989.

Andringar i pensionslagstiftningen
Inom den offentliga sektorn infdrdes flexibelt pensionsilderssys-
tem enligt i stort sett samma modell som giiller inom den privata
sektorn. Aldersgriinsen f6r deltidspension och fcirtida ilderspen-
sion iir dock frir stats- och kommunanstiillda 58 ir (60 ir inom
den privata sektorn). Lagiindringarna triidde i kraft 1.7.1989.

Antalet arbetspensioner
Enligt beriikning kommer det vid utgingen av ir 1989 att finnas
cirka 885 000 lOpande APL-, KAPL-, FOPL-, LFTiPL- och
KoPl-pensioner. I denna siffra ingir ca l6l 000 familjepensioner
som utbetalas till ca 176000 iinkor och barn.
Fortidspensionerna_for frontveteraner, ca ,2500, ingir ^inte^i Tabell 2.. Den- uppsk-attad.q pensionsutgiften ir l9g9 enligtsiffrorna hiir ovan. Veteranpensionerna sjunker med ca 1900 ir pensionsslag och anitalt, milj.mk
1989.

Pensionernas indexjustering 1.1.1989
Ar I 989 iir APl-indexpoangtalet I 387. Ftirviirvs- och tjiinstepen-
sionerna steg ddrmed med 7,44 procent. Folkpensionsindex iir
976 podng, vilket innebiir en dkning pi 5,4 procent.

Tabell l. APL-, KAPL-, F'tiPL-, LF6PL- och KoPl-pensioner-
nas uppskattade antal 31.12.1989 och irsftiriindringen, /e

Antal Fdranding/sl kr
Alderspensioner
Invalidpensioner
Arbetslcishetspensioner
Familjepensioner

454 000
2r0 000

60 000
l6l 000

4,4
3,8

-7,4
3,9

Sammanlagt 885 000 3,3

APL KAPL FdPL LFOPL Totalt
Grundpensioner

ildeispensioner
invalidpensioner
arbetsldsh.pens.
familjepensioner
deltidspensioner

Sammanlagt

s65
930
545
465

5
12510

5
3
I
I

2

'720
850
225
330

120

900
425q
245

l6r0

l 095
370
60

190

I 715

8 285
5 575
r 865
2225

5
t7 955

Tilliiggspensioner 620 l0 630
Sammanlagt 13 r30 2120 I 620 |7t5 18 585

Arbetspensionerna tiverstiger 18 miljarder
Ar 1989 utbetalas i arbetspensioner uppskattningsvis 18,59
miljarder mark. I detta belopp ingir 632 miljoner mark i
registrerade tilldggspensioner.

I tabellen tilltimpas en formell exakthet pi 5 miljoner mark.
De ft rtida ilderspensionerna och individuella f6rtidspensionerna
ing6r i siffrorna i tabell 2. I totalbeloppet inger iiven KoPL-
pensionerna; deras viirde uppgir till ca 0,5 miljoner mark.
Dessutom utbetalas i fdrtidspensioner fdr frontveteraner 135
miljoner mark.
Pensionsutgiften tikar sirlunda nominellt med 13,2 procent frin
f<iregiende flr, vilket innebir en reell tikning pi 6,3 procent under
antagandet att konsumentprisen stiger med 6,5 procent.

I tabellens siffror ingir ca 50 KoPl-pensioner samt ca 200
deltidspensioner. Antalet f<irtida ilderspensioner kommer att
uppgi till <iver l0 000 och antalet individuella fOrtidspensioner till
omkring 27 000.

Antalet pensioner kommer eventuellt att piverkas av att flexibel
pensionsilder infrirts inom den offentliga sektorn, eftersom
pensionerna frin den offentliga sektorn kan utkisa pensionriitt
som intjiinats inom den privata sektorn (s.k. fribrevsriitt). Antalet
dylika fall dr dock svirt att uppskatta. Arbetsldshetspensionerna
sjunker klart, vilket dels beror pi att den nedre ildersgrdnsen f6r
beviljande av arbetskishetspension har stigit och dels pi att
sysselsiittningsliiget har fdrbettrats.

2l



Premienivi, premieinkomst och ansvarsskuld Samtliga lagstadgade pensioner tiverstiger
Den genomsnittliga fcirsiikringspremienivin steg fortfarande och 50 miljarder
iir nu h6gre iin nigonsin tidigare. Bland de komponenter premien Under 8r 1989 betalades uppskattningsvis 50,3 miljarder mark i
bestir av har framfcir allt invaliditetsdelen stigit mArkbart. lagstadgade pensioner enligt ftiljande:

I 988 1989

APL
KAPL
FdPL
LF6PL
KoPL

1 3,8
4,0
2,0
5,8
3,4

I
I

I

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

13,5

Tabell 3. Den genomsnittliga ftirsiikringspremieprocenten enligt
pensionslag under iren 1988 - l9t9

Tabell 5. Lagstadgade pensioner som utbetalas ir 1989, mrd. mk

Den privata sektorns arbetspensioner
(inkl. sj<imanspensionerna)

Den offentliga sektorns arbetspensioner

Pensioner enligl milit?irskade-, trafi Kcirsiikrings-
och olycksfallsfdrsiikringslagen samt
fiirtidspensioner f6r frontveteraner,
generationsviixlingspensioner och
al,triidelsepensioner

Folkpensioner

18,8

12,5

3,2

15,8

Sammanlagt 50,3

Samtliga lagstadgade pensioners andel av bruttonationalproduk-
ten till marknadspris iir 10,5 procent ir 1989, vilket motsvarar
nivin frin iret innan.
Den totala pensionsutgiften <ikar nominellt med 9,6 procent,
vilket innebiir en reell <ikning pA 2,9 procent (mett enligt
konsumentprisen) eller ca 1,4 miljarder mark.

Den totala pensionsutgiften dr 24,1 procent av samhdllsekono-
mins kinesumma. Jiimftirt med ldnesumman 6kar pensionsutgif-
tens andel nAgot.

REI]O LAATUNEN
fil.kond.

Forskare vid
Pe ns i o ns s k y dd s ce n ff a lens

planeringsavdelning

Tabell 4. Den uppskattade fiiniikringspremieinkomsten enligt
pensionsanslalt ir 1989. milj. mk

Grundskyddet
APL
KAPL
F6PL
LF6PL
KoPL

Tilliiggsskyddet

17
2
I

830
000
435
380

60
365

Sammanlagt 22070

F0rsiikringspremieinkomsten dverstiger fcir fOrsta gingen-20
miljarder och ar cirka 18,5 procent htigre iin flret innan. Bide
premie- och inkomstnivin steg med cirka 8 procent; dessutom iir
sysselsdttningsliiget klart biittre iin iret innan.

Arbetspensionsanstalternas fond (ansvarsskuld) kommer
31.12.1989 att belcipa sig till uppskattningsvis 96,7 miljarder
mark. Av detta belopp ansvarar APl-anstalterna fdr 86,4
millarder mark. Fonden f0rrdntas irligen med beriiknings-
gruhds- och iterliningsrlntan, vilken var 9 procent fram till
30.6.89 och 9,5 procent rtknat frfln 1.7.89.
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Frir anstdllda under 24 [r iir APL-, KAPL- och KoPl-premien
9,8 procent av ldnerna 61 1989. Den fulla fdrsiikringspremien
enligt F6PL och LF<IPL dr 14,9 procent av arbetsinkomsten.



Finland blir allt mer internatio-
nellt, Europa integreras. Det
hiir iterverkar ocksi pi pen-
sionssektorn. Vad nytt finns att
beriitta om exempelvis de inter-
nationella socialtrygghetskon-
ventionerna? Vi liter frigan gi
vidare till Anna-Riitta Laakso,
sekreterare ftir utliindska pen-
sionsdrenden i Pensionsskydds-
centralen.

"Konventionerna med Grek-
land och Luxemburg viintas
triida i kraft i btirjan av 6r
1990."

- Hur liinge pigir i allmiinhet
fdrhandlingarna innan en kon-
vention 6r klar att bdrja tilliim-
pas?

"Det hiir varierar, ett par 8r iir
viil ganska normalt. Med exem-
pelvis Grekland inleddes fdr-
handlingarna i april 1986 och
med Luxemburg i augusti
1987."
'Yid minadsskiftet maj-juni
1989 agde den andra fdrhand-
lingsrundan med Portugal rum
i Helsingfors. H<isten 89 inled-
des ftirhandlingar med Belgien.
Dessutom fdrhandlar Finland
med USA och Storbritannien
om en revidering av de dver-
enskommelser som trdffats med
dessa liinder."
'Yid sidan om de egentliga so-
cialtrygghetskonventionerna
har Finland ingitt Overenskom-
melser om sjukvird med DDR
och Ungern. Fdrhandlingar om

en motsvarande civerenskom-
melse har ocksi inletts med
Tjeckoslovakien."
- I vilka frigor viinder man sig
till Pensionsskyddscentralens
sektion fdr utliindska pensions-
iirenden?
"Bide finliindare och utllin-
ningar kontaktar oss i frigor
som gdller pensionsskyddet och
socialtrygghetskonventionerna.
Stdrsta delen av kunderna iir
frin Skandinavien och Mellan-
europa, men allt flera frirfrig-
ningar kommer ocksi frin Ka-
nada och USA. I Australien
finns det en mdngd f,rnliindare
som ocksi har bcirjat intressera
sig f6r sitt pensionsskydd. Vi fir
ocksi lingviiga ftirfrigningar
frin exempelvis Korea, Japan
och Saudi-Arabien."
"Bide arbetstagarna och ar-
betsgivarna har blivit allt akti-
vare med att redan fcire utlands-
kommenderingarna kontrollera
hur det blir med pensionsskyd-
det. Vi fir f<irfrigningar som
omspinner hela den sociala
tryggheten - minga ber oss
ocksi att jlimf<ira socialskyddet
i Finland med fcirminerna i
sysselsiittningslandet.'
"Det som ocksi intresserar
minga iir hur pensionsfcirslk-
ringen sktits i praktiken: vem
betalar fOrsiikringsavgifterna
och flr man siikert utdelning pi
de hdr pengarna. Ibland vill
kunderna ha mycket detalje-
rade svar pi sina frigor och

Anno-Riitta ltakso

t.ex. v€ta hur pensionen beriik-
nas i Osterrike och pi vilket siitt
socialtrygghetskonventionen
piverkar pensionsbeloppet. "
- Vilka socialtrygghetskonven-
tioner iir frir niirvarande i kraft?
"Finland har slutit konventio-
ner med de nordiska liinderna,
Fcirbundsrepubliken Tyskland,
Storbritannien och Nordirland,
Osterrike, Schweiz, Spanien
samt Kanada och provinsen
Quebec."
"Med USA har Finland ingAtt
ett avtal om utbetalning av pen-
sioner. Och i samband med
president Gorbatjovs bestik i
Finland i oktober underteck-
nades en socialtrygghetskon-
vention mellan Finland och
Sovjetunionen."

Har intresset fcir internatio-
nella socialtrygghetsfrflgor 6kat
under de itta ir du sjiilv sysslat
med de htir sakerna?
"F6rfrigningarna 6kar hela ti-
den. Hos oss har Finlands inter-
nationalisering synts redan
lf,nge."
"I och med de nya konventioner
som slutits pi 80-talet har virt
arbetsfiilt utvidgats oerh6rt
mycket. Fdr iitta 5r sedan var de
nordiska frigorna:innu i fdrsta
rummet.'

Interuju: Kirst i Suomivuori
Foto: Jouni Jokisalo

thd nytt om socialtrygghetskonventionerna?
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Arbetspensionerna
blir utmltningsbara
frin nf,sta irs btirjan

Sjukftirslkringen
i Finland 25 ir

Ar 1982 blev sjukfrirsiikringen
en primir ersiittning. Detta in-
nebiir att sjuK6rsiikringen i re-
gel betalar ut dagpenning under
ett irs tid och fdrst diirefter
bdrjar arbetspensionen. Vanli-
gen faststiills primiirtiden efter
det att dagpenning har betalats
ut fcir 150 dagar. Full invalid-
pension bdrjar i allmiinhet efter
primuirtidens slut.

Ar 1988 betalades dagpenning
frAn sj ukftirsiikringen it niistan
400 000 finliindare. Fdriildra-
penning betalades 6t <iver
105 000 mammor och civer
22 000 pappor. Drygt 3,5 miljo-
ner finliindare lyfte under iret
nigon form av sjuKdrsiikrings-
ersiittning.

Socialtrygghetskon-
vention mellan
Finland och Sovjet-
unionen under-
tecknades
En socialtrygghetskonvention
mellan Finland och Sovjetunio-
nen undertecknades i oktober i
samband med president Mic-
hail Gorbatjovs besrik i Fin-
land. Konventionen underteck-
nades f6r Sovjetunionens del av
ordfdranden frir den sovjetiska
statskommitt6n fdr sociala fr6-
gor, minister Vladimir Sjerbak-
ov och fdr Finlands del av soci-
al- och h[lsovirdsminister He-
lena Pesola. Sovjetunionen har
inte tidigare slutit motsvarande
socialt rygghet sko nvent i one r
med nigot viistland. Ocksi fcir
Finland iir detta den fdrsta me-
ra omfattande socialtrygghets-
konventionen som sluiiiJ med
ett socialistiskt land.

Arbetspensionerna och vissa
andra utkomstfrirminer som
betalas i stiillet f<ir l6n blir ut-

Ersiittningar frin sjukfrirsiik-
ringen har redan i 25 irs tid
betalats ut i Finland. De ftirsta
utbetalningarna daterar sig till
den I september 1964. Dagpen-
ning och ersiittningar f<ir liike-
medel samt eventuell rehabilite-
ring var de frirminer som i
bdrjan tacktes av sjuKOrsiik-
ringen. Liikararvodena inklu-
derades i ersiittningarna frfln
bdrjan av fu 1967.

Numera ersetter sjukfdrsiik-
ringen ocksi en del av kostna-
derna f6r ldkarordinerad un-
dersdkning och behandling. Li-
kasi ersdtts kostnaderna ftir re-
sor som i och frir undersdkning
eller behandling fciretas till hal-
sovirdscentral, sjukhus, labo-
ratorium eller rdntgen.
Sedan bdrjan av 61 1979 har
sjuKdrsiikringen deltagit i kost-
naderna fdr den lagstadgade
f6retagshiilsovirden. Ocksi
hdlsovirden fcir f6retagare och
andra som utf6r eget arbete
inkluderades i detta ers6ttnings-
system.

Ar 1982 blev dagpenningen frir
sj uktid skattepliktig inkomst.
Nigra ir tidigare hade moder-
skapspenningen utstriickts till
frirdldrapenning 61 1978 hck
papporna mcijlighet till fader-
skapspenning.

Vird- och rehabiliteringsunder-
stdd bdrjade 8r 1983 utges 6t
fOriildrar till svirt sjuka eller
handikappade barn.

miitningsbara riiknat frin
1.1.1990. Utmiitningen av dyli-
ka frirminer sker enligl samma
regler som giiller betriiffande
utmiitning av kin.
Det s.k. skyddade belopp, som
pensionstagaren eller lcintaga-
ren miste fi behilla fcir sitt
uppehiille, hdjs samtidigt som
Iagiindringen triider i kraft. Det
skyddade beloppet torde i fram-
tiden bli minst lika stort som
den maximala fulla folkpensio-
nen j iimte fronttilliigg.
Frin utmdtning undantas fort-
farande vissa

sion
gen, frontman-

samt grund-
dagpenning enligt lagen om ut-
komstskydd fcir arbetslcisa. Bi-
drag, understrjd och ersiittning-
ar som med stdd av sociallag-
stiftningen beviljats fdr ett visst
iindamil skall inte heller kunna

pi dessa 5r
samt ersett-

kostnader fcir
och resekostna-

der.
t
I

Berilkningsgrunds-
rflntan flndrades

Sedan brirjan av ir 1986 har
sjukfOrsdkringen deltagit i kost-
naderna f6r tandvirden it unga
personer. Varje 6r har en ny
ildersklass tagits med i ersdtt-
ningssystemet.

1.7.1989 Vid ingingen av Ar
rades systemet med
ersiittningar.

1986 revide-

Social- och hdlsovirdsministe-
liikemedels-

omfat-
riet har fastst[llt en iindring i
den beriikningsgrundsriinta
som skall tilliimpas pi fdrsiik-
ringar enligl APL. Riintan steg
med 0,5 procentenheter, dvs. till
9,5 procent riiknat frin 1.7.
r989.

men ocksfl
sjukvird samt

Arbetspensionen
sjukfdrsrikringen

och siikring och

I
a Arbetspensionsanstalterna dr

skyldiga att irligen fcir de medel
som tiicks av ansvarsskulden
gottg0ra ett belopp motsvaran-
de berdkningsgrundsrdntan.
Beriikningsgrundsrlintan an-
viinds ocksi som ranta i sam-
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band med Sterlining.

Niir sjukfdrsiikringslagen triid-
de i kraft hade arbetspensioner
redan utbetalats under en tid. I
bdrjan var arbetspensionen pri-
miir i fdrhillande till sjuKdr-
sdkringens dagpenning, dvs.
pensionstagaren fick dagpen-
ning bara till den del dagpen-
ningen Oversteg den samtidigt
kipande pensionen.

Hittills har man vid anordnan-
det av social trygghet fcir arbets-
tagare som rdrt sig mellan Fin-
Iand och Sovjet fdljt varierande
praxis. I och med den nya kon-
ventionen garanteras att enhet-
liga bestiimmelser tilliimpas i
dessa fcirsiikringsiirenden. En-
ligt huvudregeln kommer siviil
sovjetiska som hnliindska med-
borgare att kvarstA inom sitt



eget lands socialskydd trots att
de arbetar i grannlandet.

Konventionen innehiller spe-
cialbestiimmelser om personer
som arbetar inom finsk-sovje-
tiska samfriretag och om utsan-
da arbetstagare. Enligt konven-
tionen [r det mtijligt fcir finliin-
dare som arbetar i samf6retag i
Sovjetunionen att pA ans6kan
kvarsti inom det finliindska so-
cialskyddet. Om arbetstagarna
inte ansdker om fdrliingd fdr-
siikringstillh6righet i Finland,
frirsiikras de i Sovjetunionen.
Niir det diiremot 6r friga om
finliindska arbetstagare som frir
en viss tid siinds till Sovjetunio-
nen fcir att arbeta och som inte
6r anstiillda av samfriretag, f<ir-
blir dessa arbetstagare pi basis
av konventionen direkt fdrsiik-
rade i Finland.
Betrdffande utsiindningstiden
har i den nya socialtrygghets-
konventionen inte angetts n6-
gon exakt maximitid motsva-
rande den som finns inskriven i
de tivriga konventioner Finland
ingitt. F<ir att de utslinda ar-
betstagarna skall undvika dub-
bel f6rsiikringstillhdrighet och
siikras nridviindig sjukvird i
Sovjetunionen, behciver de ett
av Pensionsskyddscentralen ut-
fiirdat intyg om att de iir utsdn-
da arbetstagare.

Ratt till n<idviindig sjukvird
har med stOd av konventionen
ocksi finliindare pi bestik i
Sovjetunionen och sovjetiska
turister i Finland, ifall dessa
insjuknar under pigiende resa.

I den nya konventionen ingir,
pi samma sett som i de social-
trygghetskonventioner Finland
slutit tidigare, bestiimmelser om
hur riitten till social trygghet
uppster och om hur fdrminer-
na utbetalas frin ett land till ett
annat.

De tekniska detaljerna i anslut-
ning till beviljandet och utbeta-
landet av fcirminer regleras i en
separat tilliimpningstiverens-
kommelse. Fdrhandlingarna
betriiffande denna civerenskom-
melse inleds antagligen i b<irjan
av 1990.

Socialtrygghetskonventionen
triider i kraft frirst efter det att
Hdgsta Ridet i Sovjetunionen
och Finlands riksdag har god-
kiint konventionen.

Tarj a H e ini lti- H anni kainen

Bestlmmandet aY
Iantbruksftireta garnas
arbetsinkomst blir
smidigare
I en regeringsproposition som
ansluter sig till statens budget-
fcirslag fdr 1990 ftireslis att be-
stiimmandet av lantbruksfdreta-
garnas arbetsinkomst gdrs smi-
digare. avsikten 6r att de ar-
betsinkomster som faststiills fdr
brukningsenheter av olika slag
och storlek skall sti i riittvist
f6rhillande till varandra och att
lantbruksfciretagarnas arbets-
inkomster bdttre 6n fcir ndrva-
rande skall svara mot vardet av
det arbete som utfcirts.
De nya stadgandena, som avses
triida i kraft 1.7.1990, kommer
att tilliimpas om lantbruksfrire-
tagarens arbetsinkomst fast-
stiills ellerjusteras fcir tiden efter
lagens ikrafttriidande. Justering
av arbetsinkomsten fcirutsiitter
att det sker en vdsentlig fdrdnd-
ring i de omstiindigheter som
inverkar pi arbetsinkomsten.

P$C pi Hansatorget
i Abo
I btirjan av november er^bj<id
Pensionsskyddscentralen Abo-
borna service och information i
arbetspensionsfrigor.
Kampanjdagen hade ftirberetts
genom publicering av en pen-
sionsbilaga i dagstidningen Tu-
run Sanomat, ddr man ville
vicka allmiinhetens intresse fcir
arbetspensionerna. Under sjiil-
va kampanjdagen hade Pen-
sionsskyddscentralen ett eget
betjiiningsst[lle pi Hansator-
get. Via PSC:s datorer fick kun-
derna personliga pensionsut-
drag som gav besked om den
intjiinade arbetspensionen. Den
som ville fi utdraget fdrklarat
eller veta mera om olika pen-
sionsalternativ kunde pi Han-
satorget viinda sig till Pensions-
skyddscentralens experter.
Kundbetj iiningschef Tapio Kar-
sikas fick sin portf<ilj fylld med
kundftirfrigningar som han lo-
vade reda ut.
Kampanjen i Abo visade iin en
ging att direktkontakten med

APL-ftirs[krings-
premien ir 1990
Den genomsnittliga APL-pre-
mien blir niista ir 16,9 7o av
l<inen, vilket iir 2 procentenhe-
ter hOgre iin premienivin ir
1989.

APl-premien fcir arbetstagare
under 24 6r iir 13,3 7o av lonen.
Fcir arbetstagare som iir iildre
an24 Fx och som iir anstiillda av
en smiarbetsgivare iir APL-
premien 17,2 7o av kinen: f6r
samtliga arbetsgivare 6r premi-
en i genomsnitt l7,l 70. Med
beaktande av de premienedsiitt-
ningar som tilliimpas blir den
slutliga APL-fdrsiikringspremi-
en i genomsnitt 16,9 %0.

Basprocenten enligt lagen om
pension fcir lantbruksfdretagare
samt premieprocenten enligt la-
gen om pension frir friretagare
faststiills i enlighet med den
genomsnittliga APl-fcirsiik-
ringspremien, vilket innebdr att
LFdPL- och FdPl-premien
blir 16,9 7o ir 1990.

Ftirvflrvspensionerna
indexfiirhtijs med
drygt 6,7 %o
Fdrviirvspensionerna samt
fortlcipande ersdttningar med
stcid av militiirskadelagen, la-
gen om olycksfallsfdrslikring
och trafikfdrsiikringslagen sti-
ger rdknat frin 1.1.1990 med
dry gl 6,7 /6. lndexp o dngtalet iir
l48l [r 1990 (1387 ir 1989).

allmdnheten er ett av de biista
satten att informera om arbets-
pensionerna.

Pi bilden delar Ilkka Kinkki
och Irmeli Nurmi ut pensions-
utdrag, medan Tapio Karsikas i
bakgrunden ger rid 5t kunder-
na.
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T]TNAMNINGAR
ILMARINEN
Inom Pensionsfrirsiikringsak-
tiebolaget Ilmarinen har ftiljan-
de utniimningar giorts med ver-
kan frin 1.10.1989:

Pol.mag. Ilkka Mikkola har ut-
nimnts till direkt6r i bolaget.
Hans ansvarsomride omfattar
iirenden inom bolagets ekono-
miavdelning samt ledningen

Ilkka Mikkola

PENSIONS.
STIFTELSE-
TONNNINGEN
Vicehiiradshcivding Folke
Bergstrtim har riiknat frin
1.8.1989 utnemnts till ny verk-
samhetsledare fdr Pensionsstif-
telsefdreningen r.f. Han har ti-
digare varit anstiilld av Oy
Wiirtsilii Ab, diir han verkat
som bl.a. ombudsman f6r pen-
sionsstiftelserna inom Wiirtsilii-
koncernen.

frir Pohjola-gruppens place-
ringsverksamhet.

Samh.vet.mag. Tellervo Noppa
har utniimnts till administrativ
direktrir. Hennes ansvarsomri-
de omfattar personaliirenden
samt inkassoavdelningens iiren-
den.

-rl
Tbllervo Noppa

TAPIOLA
Nat.kand. Kurt Lagerbohm har
riiknat frin L 10.1989 utniimnts
till direktdr fOr pensionsfdrsdk-
ringsenheten vid Tapiola-bola-
gen.

L-

Jaakko Tuomikoski Kristiina Hrimiiliiinen

svarsomride omfattar matema-
tiska avdelningens iirenden.
Ekonom Kristiina Hiimiililinen
har utndmnts till bitriidande di-
rektcir i bolaget. Hennes an-
svarsomride omfattar bolagets
ekonomiavdelning.
Jur.kand. Jari Sundstrtim har
utnamnts till bitriidande direk-

LEL ARBETSPENSIONS-
KASSAN
TillOverliikare vid LEL Arbets-
pensionskassan har rdknat frin
1.12.1989 utnemnts professor,
medicine och kirurgie doktor
Juhani Juntunen. Han har se-
nast verkat som dverliikare vid
avdelningen fdr arbetsmedicin
inom Institutet fdr arbetshygi-
en.

LEL Arbetspensionskassans ti-
digare 0verliikare, medicinalri-
det Martti lrhtinen, gick i pen-
sion i december 1989.

av tillsynen civer placerings- Fil.mag., SGF Jaakko Tuomi- ttir i bolaget. Hans ansvarsom-
verksamheten. Han fdretriider koski har utnamnts till aktua- rideomfattarbolagetskontakt-
iiven bolaget i ledningsgruppen riedirektdr i bolaget. Hans an- avdelning.

Jari Sundstrdm

Juhani Juntunen
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SHSTISKA
UPPGM'I:EROM
ffiETSPENSIONS.
TAGNA

30.6.r989

I tabellernas siffror har minimiskyddet beaktats.
I motsats till tidigare praxis ingflr de f6rtida ilderspensionerna i siffrorna fOr ilderspensioner-
na samt de individuella fcirtidspensionerna i siffrorna fdr invalidpensionerna. Deltidspen-
sionerna finns angivna i en egen tabell.
30.6.1989 utbetalades sammanlagt 870 000 arbetspensioner. Fdriindringen frin fOregiende 6r
iir +29 000 pensioner eller 3,5 procent.
Av de utbetalade pensionerna var 445 000 ilderspensioner (inom parentes fOriindringen fr&n
fdregiende ir) (+11000), 204000 invalidpensioner (+6000), 63000 arbetsl6shetspensioner
(-4000), 158000 familjepensioner (+6000) samt l9l deltidspensioner (triidde i kraft vid
ingingen av ir 1987). Av dessa utbetalades fdljande pensioner med stiid av lagar som trddde
i kraft vid inglngen av 1986:9800 ftirtida ilderspensioner (+2000) samt 23500 individuella
fdrtidspensioner (+ 5 296;.

Alderspensionernas medelbelopp var 1545 mark/min, varav de fdrtida Slderspensionernas
2085 mark/m6n; invalidpensionernas 2215 marklmin, varav de individuella f6rtidspensio-
nernas 3 025 mark/ min; arbetsltishetspensionernas belopp 2 480 mark/ mAn, familjepensioner-
nas I 170 mark/min och deltidspensionernas 2295 marklmfrn.

ALnBnspsNSIoNER, samttiga
30.6.1989 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/ mln
Pensionsbeviljare Miin Kvinnor Totalt MAn Kvinnor Totalt
APl-pensionsanstalter 79705 139429 219 134 3332 I 409 2 108

FciPL-pensionsanstalter 17752 14774 32526 2751 1760 230t
LF<iPL-pensionsanstalten 55461 85 146 140607 966 440 648
KAPL-pensionsanstalten 36696 16031 52727 1396 544 I t37

Alla arbetspensionsanstalter 189619 255386 445005*) 22tt 1052 1546

l. l.-30.6. 1989 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 96553 10944 20597**) 2542 t2t4 I 838

9**)
"Alla
"Alln

I
I

'-siffran
'-sffian

ingdr l l pensioner utbetaladc av lbPL-anstaheru
ingdr 7 pensbner utbetalade av l(oPL-arutahen
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FORTIDA AlorRspnNSroNER
30.6.I989 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensi Miin Kvinnor Totalt Mln Kvinnor Totalt

2253 4452 6705 4657 I 381 2482
Fci PL-pensionsanstalter 574 577 l r5l 3412 1230 2318
LF<iPL-pensionsanstalten 348 tt37 1485 l00l 397 538

KA P L-pensionsanstalten 227 260 487 1266 337 770

Alla arbetspensionsanstalter 3402 6427 9829*) 3846 I l5l 2084

l. l.-30.6. 1989 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 489 621 I I l0 3822 1325 2425
*) I "Aila"-sif{ran ingdr en pension utbetalad av l(oPL-anstahen

I)8I,1'II)SPENSIONER
30.6.1989 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevilj are Min Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 50 53 103 3497 r 451 2444
FriPL-pensionsanstalter 58 24 82 2401 I 689 2187
L F<i PL-pensionsanstalten 3 3 863 863

KAPL-pensionsanstalten 2 3 I 475

Alla arbetspensionsanstalter l13 78 l9l 2833 r 5r3 2294

l. l.-30.6. I 989 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 2t 24 45 3lll I 512 2258

I N VALIDPENSIONER, samtliga
30.6.1989 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevilj are Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
A P L-pensionsanstalter 54862 59 91 I n4773 372s 1929 2788
Fii P L-pensionsanstalter 9 800 4 377 t4 n7 2714 I 643 2383
LFTiPL-pensionsanstalten 16765 l8 614 35 3'79 I 226 494 841

KAPL-pensionsanstalten 34 198 5922 40120 1877 766 r 730
Alla arbetspensionsanstalter 115640 88831 204471*) 2736 1537 2215

1. l.-30.6. 1989 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 7 543 5967 13510**) 3162 1762 2544
9 I "Alla"-siffran ingdr 22 pensbner utbetalede av l(oPL-anstahen**) I "Alla"-siffran ingdr 8 pensioncr utbetalade av l(oPL-anstahen
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INVAI,IDPENSIONER,
30.6.1989 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensions bevilj are Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
A PL-pensionsanstalter 47092 50642 97734 3590 I 828 2678
Fd PL-pensionsanstalter 7 547 3 133 10680 2745 I 653 242s
LF<iPL-pensionsanstalten 12606 13006 25612 I 300 504 896
KAPL-pensionsanstalten 31397 5 566 36963 1824 722 I 658
Alla arbetspensionsanstalter 98 661 72347 l7t 008 *) 2671 I 498 2175

l. l.-30.6. 1989 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 5705 4 129 9 834 **) 2 89t t 542 2325*) I "Alk"-siffran ingdr 19 pensioner utbetalade av l(oPL-anstalten.**) I "Alla"-sdfra.n ingdr 8 pensioner utbetalade av l(oPL-anstalten

I N VALIDPI,INSION FlR, delpensioner
30.6.1989 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevilj are Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
A PL-pensionsanstalter t tt7 t44t 2558 2134 I t62 I 587
Fri PL-pensionsanstalter 793 265 1058 1698 tt23 I 554
LFdPL-pensionsanstalten 2541 2651 5 t92 746 344 541
K A PL-pensionsanstalten l 050 133 ll83 1383 683 l 305
Alla arbetspensionsanstalter 5502 449t 9993 *) 1287 663 r 006

l. l.-30.6. I 989 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 259 275 534 t476 8t3 I 135*) I "Alla"-sif{ran ingdr tvd pewiorcr utbetalade av lbPL-anstaben

IN DIVIDUEI,LA }'ORI'IDSPENSIONER
30.6.1989 gillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevilj are Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
A PL-pensionsanstalter 6647 7 834 14481 4947 2721 3743
Fd P L-pensionsanstalter I 460 979 2439 3 108 t75t 2563
LFdPL-pensionsanstalten I 618 2957 4575 I 398 58r 870
K APL-pensionsanstalten t75t 223 1974 3 516 1907 3334
Alla arbetspensionsanstalter 1t477 ll 993 23470*) 3994 2099 3026

l. l.-30.6. 1989 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 1579 I 563 3142*) 4417 25t0 3468
*) I "Aila"-siffran ingdr en pension utbetalnd av l{oPL-awtalten
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ARBE'I'SI,OSHETSPENSIONER
30.6.1989 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mln
Pensionsbeviljare Min Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
A PL-pensionsanstalter 18281 26542 44823 4022 2070 2866
FciPL-pensionsanstalter 871 913 1784 2412 1209 I 802

LFTiPL-pensionsanstalten 2t49 2722 4871 1632 524 I 013

KA PL-pensionsanstalten

Alla arbetspensionsanstalter 29096 33440 62536*) 3272 1793 2481

l. l. 30.6.1989 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 921 I 113 2034* 3798 1769 2688
*) I "Aila"-siffran ingdr en pension utbetalad av lbPL-anstahen

F'A Ilt I l.J 11 PrlN S ION E R
30.6.1989 giillande Grund-

pension
i medeltal
mk/minPensionsbevilj are

Antalet
pensioner

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
APL-pensionsanstalter 72246 l 530 68239 12275 80514

FtiPL-pensionsanstalter 14058 l 303 13652 r 908 15 560

LFri PL-pensionsanstalten 32776 428 32229 2522 3475t
KA PL-pensionsanstalten 35 825 695 343s4 4472 38 826

Alla arbetspensionsanstalter 154908*) 1083 t48476 2t 180 169656*)

l. l.-30.6. 1989 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter I I 898 **) t239
*) I "Alla"-sffian ingdr fyra pensioner utbetalede av l(oPL-anstahert
**) I "Alla"-siffran ingdr wd pensioner utbetahde av lbPL-anstalten
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SAMTLIGA PENSIONER
30.6.1989 gtillande

Pensionsbeviljare
Antalet

pensioner

Grund-
pension

i medeltal
mk/mln

APL-pensionsanstalter 452596 2282
FciPL-pensionsanstalter 63 039 2 098

LFtiPL-pensionsanstalten 214442 659

l403ll 1250
KoPl-pensionsanstalten 38 1275
Alla arbetspensionsanstalter 970426i) 1702

l. l.-30.6. 1989 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 42146 2038

Av fami$epensbnerna var 6 244 enligt tilliigg$i)rmdnernq i medebal
1 326 mklmdn Av dc |vriga pensbwtogaffu uppbar 29 276 dcssutom
registrerad tilliiggspensba i medebal I 502 mklmdn Dessa var i
huvudsak APL- och FdPl-pensbncr.

I.I.-30.6.1989 UTBETALADE PENSIONER. MIIJ. MK

Minimiskydd
APL-pensionsanstalter 6173,1
FdPL-pensionsanstalter 749,1
LF6PL-pensionsanstaltcn 847,8
KAPL-pensionsanstaltcn I 051,1
KoPL-pensionsanstalten 0,3
Alla arbetspensionsanstalter I966,4
Registrerat tillEggsskydd 307,8
Sammanlagt 9179,3

3l
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ENGLISH SUMMARY

The editorial discusses the
Government bill to Parliament
with a proposal for the reform
of survivors' pension cover.
According to the proposal, the
suryivors' pension legislation
dating back to the '60s will be
reformed both in respect of
employment pension cover
and minimum pension cover.

The reform has been subject to
lengthy and thorough
preparation. It is common
knowledge that current
survivors' pension cover does
not meet contemporary
demands.

The main difficulty lies in the
fact that, under certain
circumstances, the reformed
survivor's pension will be
smaller in amount than the
one granted under the present
regulations. However, when
the survivors' pension reform
is assessed in terms of social
policy, the focus should be on
the issue how well the new
regulations will secure the
provision of survivors' pension
cover.

The role of survivors'pension
cover will not be changed
through the reform. In the '60s
it was said of the current
survivors' pensions that they
'are to compensate for the loss
of income suffered by the
family through the death of
the family breadwinner'.

The new regulations were also
drawn up with this in mind,
one additional aim, however,
being better allocation of
survivors' pension cover.

As regards the surviving
spouses, the practice adopted
in the '60s of determining the
need for survivor's pension
according to sex is not
applicable anymore. The
principle of equality in itself
calls for change. Women's
share of the labour force has
reached the same level as that
of men. In the opinion of the
writer, it looks like the
differences in the share of
labour force and wages
between men and women will
be shrinking in the future,
maybe even disappearing
altogether.

There are today many retired
couples, in particular, where
the wife stayed at home during
her active working years and
the husband was gainfully
employed. There are also
studies indicating that the
majority of the widows still
need the survivor's pension.
However, the observation to
be made already now is that
the survivor's pension is not
necessary for all of the
widows, when the aim is to
keep the available income per
consumer unit prevailing prior
to the death of the spouse
unchanged. So far, fewer
widowers than widows are in
need of survivor's pension.

Compared with current
survivors' pension cover, the
Government bill will, when
passed, result in survivors'
pensions being granted under
circumstances that are
essentially more varied than
today. Entitlement to and
amount of survivor's pension

being based on the surviving
spouse's actual economic
dependence on the deceased,
the proposal makes it possible
for the reformed survivors'
pension to adjust to future
trends in society, as well.

Along with extending
entitlement to survivor's
pension to widowers who have
a child to provide for, the new
regulations will also in other
ways improve the situation of
families with children, for
instance, by granting larger
penslons to surnvlng spouses
with one child. The proportion
of the survivors' pension
payable to children will also
change. Another aim is equal
treatment of orphans of
different kinds of famfies.

It should further be noticed
that the survivors' pension
arrangement adopted in
Finland provides much more
favourable terms to the
surviving spouses than the
corresponding reform in
Sweden, which will be
enforced at the beginning of
next year.

Technically speaking, the
survivor's pension will be
subject to so+alled pension
coordination which allows for
allocation of the survivor's
pension to those surviving
spouses whose consumption
potential would be reduced
through the death of their
spouse. This will be done
functionally and without
means-testing.

The proposal for the reform of
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A surviving spouse who has or
has had children to provide for
is entitled to survivor's pension
irrespective of age. If the
children are under age, the
survivor's pension payable by
the employment pensions
scheme is granted in full
without first deducting the
surviving spouse's o\ryn income
from it.
On the other hand, it is not
considered justified to pay
survivor's pension to a young
surviving spouse on the basis
of a very short marriage,
unless the surviving spouse has
minor children to provide for.
When the amount of the
suryivor's pension payable to a
surviving spouse with no
children is calculated, the
surviving spouse's own
employment pension is always
considered under the
employment pensions scheme.

The surviving spouse is
entitled to receive a pension
both from the employment
and the national pensions
scheme provided that
l) the surviving spouse has or
has had a child by the
deceased

or
2) the marriage was entered
into before the surviving
spouse attained age 50 and the
marriage had lasted for at least
five years
and further

- the surviving spouse had
attained age 50 when the death
occurred

or

- the surviving spouse drew a
national pension on the basis
of disability.
A former spouse of the
deceased is also entitled to
survivor's pension if the
deceased was liable to pay
alimony to the former spouse.

If the surviving spouse enters
into a new marriage before he
or she has attained age 50, the
survivor's pension is
suspended. In this case, he or
she will receive a lump-sum
payment equelling the
suryivor's pension of three
years. However, if the new
marriage is dissolved within
five years, the surviving spouse
will regain his or her former
entitlement to survivor's
pension if the new marriage
did not earn him or her a right
to survivor's pension.

Today widows are granted a
survivor's pension under the
employment pensions scheme,
regardless of their own
penslons or lncomes.

During the preparation of the
reform, it has been stated that
if the surviving spouse's own
pension is enough to maintain
his or her income level before
the death, there are no
grounds for paying him or her
a survivor's pension, as well.
This idea will be put into
practice by applying the so-
called pension coordination.
Pension coordination means
that the surviving spouse's
own old-age, disability or
unemployment pension is

considered when the amount
of survivor's pension is
calculated. Only the survivor's
pension is subject to pension
coordination, not the child's
penslon.

Pension coordination will,
however, not be applied if,
living in the household of the
deceased and the surviving
spouse, there had been
children who were entitled to
child's pension after the
deceased. When the youngest
child attains age 18, the
survivor's pension will be
recalculated employing
pension coordination.
This Government bill may
change in the Parliament.
The Finnish government
budget proposal for 1990
totals FIM 139,700 million,
which is l2%o more than the
sum total of the actual budget
of the current year.

The prime objective of the
budget proposal is to keep
inflation in check and to
narrow the current account
deficit. The means to this end
is the surplus of the national
economy, which will amount
to 2.5Vo of the national
product. This surplus
constitutes compulsory saving
imposed by means of taxation,
which, by curtailing consumer
demand, serves to cut inllation
and reduce the current account
deficit.

The production of the national
economy has been growing
relatively steadily since 1982,
at an average rate of
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suryivors'pension cover is also
discussed in a separate article
in this issue.

According to the proposal, the
reform will take effect on I
July, 1990. The new
regulations will only apply to
families who suffer the death
of a spouse after the new Act
is enforced, in other words
after the end ofJune next
year. The Act will not in
general be applicable to
survivors' pensions already
awarded.

The reform covers the
employment and public
employee's pensions and the
suryivors' pensions awarded
under the national pensions
scheme.

Once the reform has taken
effect child's pension will b€
payable till the child attains
age 18, both under the
employment pensions scheme
and the national pensions
scheme.

Children will be entitled to
child's pension after both their
father and their mother, in the
same way as today. In this
respect, adopted children,
children acknowledged by the
deceased and children born
out of wedlock as well as the
surviving spouse's own
children who have lived in the
same household are treated
equally with the couple's own
children.
After the reform, widows and
widowers will be entitled to
survivor's pension on equal
grounds.



somewhat more than 3%o a
year. Last year, the increase
was over SVo arfi this year the
growth ofthe gross national
product will at least reach 4Vo.

An intense economic gowth
coinciding with a stable supply
of labour has resulted in a
steeper fall in unemployment
than was expected. This year
the unemployment rate will
come down to 3.4Vo of the
labour force, which is the
lowest figure since 1975. In
1990, unemployment rates are
estimated to remain
unchanged. The shrinkage of
the labour forcr engaged in the
manufacturing industries has
come to a halt, employment
has been increasing within the
construction industry in the
current year, and the labour
force working in the service
industries continues to expand
at at pace of2Toayear.
In the provision of income
protection, the emphasis
continues to lie on families
with children. Furthermore,
efforts are made to improve
the compatibility and coverage
of the system of income
protection. The reform of
survivors'pension cover to be
enforced in July, 1990 is the
major amendment to the
pension legislation in sight. In
addition to this, Government
also intends to present a bill to
Parliament with a proposal for
the amendment of the national
pension. This amendment
would concern married
couples who receive the
national pension basic amount
addition. In connection with

this, the reform of the housing
allowance scheme for
pensioners will be carried
through. The aim is to have
the reforms enforced in the
course of 1991.

The regulations for laying
down the income of farmers
will be changed as of July 1990
in order to make the
pensionable income better
correspond to the actual
income and work
contribution. The change-of-
generation system will be in
force till the end of 1990, and a
committee has been appointed
to look into the possibilities of
extending the validity of the
system.

The establishment of a state
pension fund constitutes a
major and fundamental
change in the hnancing of
state employees' pensions. A
law proposal to this effect will
be presented to Parliament.
According to the law proposal,
pensions earned in government
service will be paid for out of
the assets of the fund. As of
1991, government offices and
public service utilities will pay
a contribution into the state
pension fund, in proportion to
the wage bill. In 1990, this
contribution is still paid for
centrally.
The prime objective of the
establishment of the state
pension fund is probably to
raise the saving ratio of the
national economy by
encouraging public-sector
saving. Loans will be provided
to Government from the fund,

which will reduce other
Government borrowing by the
same amount.
The accrual of the fund is not
based on actuarial calculations
in the same way as pension
funding in the private sector.
The regulations concerning
accrual of funds and granting
of loans being so loose makes
it difficult, at this early stage,
to evaluate which bearing the
funds will have in terms of
pension policy.
In 1990, FIM ll,l75 million
will be transferred into the
state pension fund.

English tanslation
Eijo htttonen
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SOS IAALITU RVASO P I N/ U KS ET

fl euarmlBVAKESKr.JS

Pemionsskyddscentralen har samlat de socidtrygghetskonventioner som Finland slutit med andra llnder i en ringplrm. I
piirmen ingir alla de tio konventioner jlmte tilllmpningstiverenskommelser som var i lraft 15.5.1!)89. Piirmen omfattar
dessutom tiverenskommelser om ftirmi,,ner vid arbetsltishet samt tiverenskommelser om sjukvird, iivensom de bestimmelser
i Wienkonventionen vilka glller den sociala tryggheten.
Konventionstexterna iir i plrmen publicerade paratlellt pi finska och pi konventionslandets spri,h. De hiir texterna har inte
tidigare funits tillgiingliga i samlad form.
Konventionspiirmen kan bestillas (i 200 mk) frim Pensionsskyddscentralens poetningsenhet.
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SOCIALTRYGGHETSKONVENTIONERNA I EN OCH SAMMA PARM



Artiklarna i ridskriften Arbet spe n-
sionfdr fi t t ci teras med uppgi vonde
av fidskriftens (och skibentens)
namn.
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