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Republikens Pre sidents hcilsning

Lagen om pmsionft)r arbetstagare och lagen om pension
fdr arbetstagare i kortvariga orbetsfbrhdllanden trcidde i
kraft den I juli 1962. Med anledning av att det lagstadgade
arbetspensionsskyddet har varit i kraft i 25 drs tid dnskar
jag genom fi)rmedling av tidskriften ARBETSPENSION
till alla som har varit med om att genomfi)ra och utveckla
ar b e t s p en sio n s s ky dde t fr am/i) r a e t t t a c k fd r de r a s i n s a t s e r
till gagn fdr de fdrsrikrade och fdr pensionstogarna. Med
dnskan om fromgdng i kommande uppdrag
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A RBETS PEN SI ONSS KYD D ET
xiAn

Den I juli 1962 ar ett av de vik-
tigaste datumen i virt lands so-
cialskyddshistoria. Lagen om
pension fdr arbetstagare och la-
gen om pension fcir arbetstagare i
kortvariga arbetsfdrhillanden
tridde i kraft itf<iljda av stor
offentlig uppmArksamhet.

De flesta anstdllda inom det ny-
inrdttade arbetspensionssystemet
kdnde sig sdkerligen vara med
om att skriva in socialskyddet pi
historiens blad. Andi var det i
detta skede ytterst fi, om ens
nigon, som insig hur dynamisk
och omfattande den utveckling
skulle bli, som alltsi fick sin
egentliga bdrjan di lagarna om
pension for arbetstagare trddde i
kraft.
Under drygt tio ir efter det att
arbetstagarna fitt sin egen pen-
sionslagstiftning pigick ett oer-
hcirt livligt reformarbete; det i
pensionslagama utfista pen-
sionsskyddet f6rbdttrades ir-
ligen, arbetspensionsskyddet
inom den offentliga forvaltning-
en moderniserades, det lagstad-
gade sjukforsdkringssystemet i n-
fordes, den snabba utvecklingen
inom arbetspensionsskyddet bi-
drog till en reformering av folk-
pensionssystemet och foretagar-
na fick en egen pensionslagstift-
nlng.

Den stora niviforhojningen
inom arbetspensioneringen Ar
1975 kan ses som en hcijdpunkt
inom arbetspensionsskyddets
forsta "halvlek" - ddrefter har
reformarbetet pigitt i nigor-

lunda jdmn takt. Nigon stagna-
tion har arbetspensionslagstift-
ningen aldrig behcivt uppleva;
detta utgor de senaste irens om-
fattande pensionsAldersreformer
ett klart bevis pA.

Ndr vi blickar fram6t utgcir kost-
naderna for pensionsskyddet en
av de centrala frigoma. Dessa
kostnader kommer onekligen
under de framtida decennierna
att stiga till ndrmare trettio pro-
cent av lcinesumman. Mot bak-
grunden av den utvecklingstakt
som hittills varit r6dande, fdran-
leder nimnda kostnader oss utan
tvekan att iframtiden se mera till
kvaliteten dn kvantiteten. Vad
gdller arbetspensionsskyddets
kvalitativa aspekter stAr det fak-
tiskt ett flertal reformobjekt till
buds, som kan forverkligas utan
att kostnadsokningen blir alltfcjr
betungande.

I det innehillsmf,ssigt komplice-
rade pensionssystemet dr kund-
betjdningen utan tvekan i nyckel-
stdllning. Arbetspensionssys-
temet bdr se denna lunktion som
en synnerligen viktig utmaning
och bemcida sig om, att de fdr-
sdkrade i god tid lore pensione-
ringen fAr korrekta och informa-
tiva upplysningar i allt som rcir
pensionerna. De flexibla pen-
sionsformerna erbjuder forvisso
nya mcijligheter, men den for-
sdkrades rett att fatta sjdlvstdn-
digt beslut fcirverkligas enbart
om han eller hon har tillging till
detaljerad information om sitt
pensionsskydd.

Det ir dhrfor positivt att pen-
sionsanstalterna nu gitt in fcjr att
mdrkbart komplettera sin pen-
sionsutdragsservicel Pensions-
skyddscentralen har betjinat de
fcirsdkrade med pensionsutdrag
6nda sedan Ar 1961. En brist i
PSC:s utdragsservice har dock
varit, att uppskattningen av pen-
sionens belopp inte dr fullstln-
dig. Pensionsanstalterna hiller
som bdst pi att i sin egen utdrags-
service avhjiilpa denna brist.
Trots att frigan kan tyckas vara
av teknisk natur, si har den stor
betydelse fcjr de fcirsdkrade. Fcir
att inte tala om vilken roll re-
formen spelar pA det principiella
planet.

Genom reformeringen av ut-
dragsservicen kan de fcirsiikrades
kdnnedom om sitt eget pensions-
skydd fcirbiittras avsevdrt. Hiri-
genom fdrverkligas en av de
centrala komponenterna i pen-
sionsskyddet, ndmligen att skapa
viilftird genom att ge exakt fcir-
handsinformation om hur den
enskilda forsdkrades pensions-
skydd iir uppbyggt med tanke pi
en eventuell krissituation. Detta
sy{te 5r si angeldget, att ocksi
Pensionsskyddscentralens egen
pensionsutdragsservice direkt till
de forsdkrade siL snabbt som
mdjligt och med pensionsanstal-
ternas medverkan bcir revideras i
enlighet med tidens krav.

Matti Uimonen
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LEENA LIETSALA T
B i t rridande avdel n i ng sc hef

v id Pensi on s skyddscent rale ns
forskningsavdelning

Majoriteten pensionstagare dr arbetslcishetspensionen allt mer dr kvinnoma i majoritet ocks6
kvinnor. Vid utgingen av ir 1985 kommit att bli en "kvinnlig" pen- inom ett sidant pensionsslag, ddr
var 60Vo av pensionstagama i sionsform. Generationsviixlings- ett av villkoren fcir pensionering
virtlandkvinnoroch40Voman. och ar.trddelsepensionema dr li- dr nedsatt arbetsfcirmiiga. Hir
Bland dem som uppbar 6lders_ kasi vanligare bland kvinnoma. avses den individuella fortids-
pension eller efterlevandepension Ddremot dr invalidpensionerna T^"t'-tltt];-Yl:dlll9^9:ll:
ianns det flera kvinnor an man; samt frontmanna- och veteran- ry -l1- ]Ti1t91:,,T:lfllt.*u
sistndmnda pensionsform bevil- pensionema fortfarande typiskt g:Ylott an oen rraoltlonella ln-
jas ocksi nlstan enbart it kvin- "manliga" p.;;;t?;;;;"iLi; validpensionen' Kvinnoma 6r i

nor. utfaende u" a.lru"o.iril;; i# Iujgl'tti, ocksi i friga om den

utsdtts det att scika;den har ned- lgllou aloerspensronen' som Ju
tsland Aldersklasserna r arbetslcir :':.--j:.::;"j- ;' :""'" tradde i kralt samtidigt som den
ilder uppbar mdnnen lcirr oftare sall arDerslormaga' individuella fortidspefrsionen.
pension 6n kvinnorna. Under in- I och med de nya flexibla pen-
nevarande decennium har dock sionsformer som infordes ir 1986

Antalet pensioner samt pensionsbestdndJbr pensioner som boseror sig pd denfdrsdkrades
egen arbetshistoria 31.12.1986 (APL, KAPL, FiPL, LFiPL)

Antal Pensionsbestind, milj. mk

Den privata sektorn

De som uppbiir arbetspension
har alla verkat i nigot yrke som
antingen lcintagare eller foretaga-
re under den tid arbetspensions-
lagarna varit i kraft. Utanfdr den
privata sektorns arbetspensione-
ring har enbart de blivit, som va-
rit yrkesverksamma innan ar-
betspensionslagstiltningen in-
fcirdes eller som varit f6dda fcire
ir 1897.

Andelen yrkesverksamma kvin-
nor var fu 1962 iinnu inte lika
stor som den 6r idag, sA det 6r
nAgot civerraskande att de kvinn-
liga pensionstagamas andel
ocksi inom den privata arbets-
pensionssektom civerstiger mdn-
nens andel. Ndr man dessutom
beaktar att det anda fram till ir
1985 var flera mdn iin kvinnor
som gick i pension, si fcirefaller
situationen innu mer konstig.

Forklaringen stir givetvis att so-
ka i mdnnens hoga dcidlighets-
siffror. Trot att mdnnen dr yngre
dn kvinnorna dA de gAr i pension.
si blir mdnnens pensioneringstid
p.g.a. variationerna i dcidligheten
dndi kortare dn kvinnornas.

Pensionsslag Samtl. Mdn Kvinnor Samtl. M6n Kvinnor

Alderspension
Fdrt. tlderspension
Arbetslcish.pension
Invalidpension
Indiv. fcirt.pension
Frontveteranpension
Gen.vdxlingspension

391 291
4359

63329
177 994

'7 M5
1 484

13796

t7 | 569
t 289

28841
102020

3436
7 329
5296

219728
3 069

34482
75974
4009

155
8 500

485,1
6,1

121,0
294,0

11,2
18,0
)7'7

298,8
4,0

72,0
209,t

10,8
17,8
10,6

186,3
2,1

48,9
84,9
6,4
0,2

t3,t

Sammanlagt 665103 319 786 3459t1 999,7 649,2 350,5
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Antalet pensioner och
pensionsbestAndet

Niirmare 6070 av de arbetspen-
sioner som grundar sig pi den
fcirsdkrades eget arbete betalas ut
i form av ilderspensioner.54To
av mdnnens pensioner och 6470
av kvinnornas dr Alderspen-
sioner.

I friga om invalidpensionema ir
situationen tvdrtom: 3270 av de
manliga pensionerade mot en-
dast 22Vo av de kvinnliga pen-
sionerade uppb. ;ir traditionell in-
validpension. Annu i bcirjan av
1980-talet var skillnaden storre,

men under de senaste iren har
antalet pibcirjade invalidpen-
sioner for kvinnomas del okat.
De civriga pi den fcirsdkrades
egen arbetshistoria baserade pen-
sionerna tillhcir sedan specialpen-
sionerna fcjr 55-64-Aringar,
ndmligen arbetslcishets-, veteran-
och generationsvdxlingspen-
sionerna samt de nya flexibla
pensionsformerna. Dessa spe-
cialpensioner utgcir fdr sivdl
mdnnen som kvinnorna 147o av
samtliga pensioner. Numerdrt
stir kvinnorna emellertid fcir ett
nagot storre antal pensioner.

De nya pensionsformemas po-

pularitet bland kvinnorna har i
kombination med det cikade an-
talet arbetslcishetspensionerade
kvinnor lett till kvinnlig domi-
nans bland arbetspensionstagar-
na. Kvinnornas pensioner dr
dock i genomsnitt si mycket
mindre dn mdnnens pensioner.
att de till kvinnorna utbetalade
pensionema beloppsmdssigt ut-
gor endast 35 Vo av hela pensions-
utgiften, trots att kvinnornas
pensioner antalsmdssigt st6r fcir
527o av samtliga pensioner som
utbetalas pi basen av de fcirsdk-
rades egen arbetshistoria.

ANTAL PENSIONER 3 1. I2. 1986
APL, KAPL, FoPL, LFoPL

PENSIONSBESTAND
I DECEMBER 1986, mmk,
APL, KAPL F6PL, LFoPL
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Pensionsscikandenas riittsskydd
dr 6nnu inte det allra bdsta. Virt
pensionssystem har kommit till
sminingom, vilket har lett till att
pensionsscikandenas rdtt till pen-
sion ofta miste utredas i minga
olika instanser. Det faktum att
besluten dr fcjrdelade pi m6nga
instanser, bidrar till att handhgg-
ningstiden betrdflande pensions-
rdtten forldngs s6vdl i de olika
pensionsanstaltema som i be-
svdrsinstanserna.

Det finns ett klart behov av att
gora anscikningsforfarandet och
beslutsfattandet snabbare och
enklare ndr det gdller pensioner-
na. Vidare skulle det vara moti-
verat att koncentrera beredning-
en av lagstiftningen sA, att de fdr-
sdkrade inte dr i olika situation
beroende pi vilket pensionssys-
tem de tillhcir. Detta skedde ndm-
ligen i friga om den flexibla pen-
sioneringen, ddr man inom den
offentliga sektom inte hade mcij-
lighet att tillriickligt snabbt gi in
fcir samma lcisningar som inom
den privata sektorn. Beredningen
av pensionslagstiftningen borde
ddrfcir koncentreras till social-
och hdlsovirdsministeriet.

Efter det att statsminister Kalevi
Sorsa, pi basen av en skrivelse
som Pensionstagarnas Central-
fcirbund overrdckte 11.9.1986,
Ihste avseende vid bl.a. att pen-
sionsbesluten drcijer samt att det i
friga om beskattningen fcire-
kommer ordttvisor di pensionen
utbetalas med retroaktiv verkan,
harjag l6tit gora upp ett program
lor utvecklande av pensionsta-
garnas rdttsskydd. Detta pro-
gram ser ut sisom foljer:

5
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Minister Matti Puhakka:

Pensionsstikandens
rdttsskydd btir utuecklas



1) UMdgande
av rlttelseforfarandet

S ocial- oc h hcil sovdrdsmi ni s t eri e t
bereder i skyndsam ordning ett
fdrslag, som gdr ut pd att bestrim-
melserno i lagen om fdrvaltnings-
fdrfarande utstricks att omfatta
arbetspensionssystemet. Lagen
om fcirvaltningsforfarande inne-
hAller stadganden om olika for-
mer av rdttelseforfarande, som

- ifall detta fcirfarande inftirs
i arbetspensionssystemet
sk ulle piskynda handliiggni ngen
av pensionsbeslut samt minska
antalet oncidiga besvdr.

2) Alla arbetsforhflllanden
som utokar pensionen
borde inga i ett och
samnu reglster

I dagens liige uppriitthiller den
privata sektom och den offent-
liga sektom pi var sitt hill egna
register over pensionsscikande-
nas arbetsfcirl'rillanden. I prak-
tiken leder detta till, att avgoran-
det av pensionsanscikningama
fcirutsdtter en genomging av fle-
ra olika register. I minga fall har
det Sven visat sig svirt att bevisa
arbetsfdrhillanden som ligger
liingre tillbaka i tiden.
Om det skulle finnas endast ett
gemensamt arbetsfcjrhillandere-
gister, st skulle det gi betydligt
snabbare att utreda scikanders
pensionsskydd. Ett dylikt system
skulle dessutom fcirbdttra de ftir-
siikrades egna mojligheter att
kontinuerligt fi en klar bild av
sitt totala pensionsskydd.

Social- och htilsovdrdsministeriet
har bet t Pensionsskyddscentralen
gdraupp enplan om, pdvilket stitt
man skulle kunna inrdtta ett regis-
ter som omfottar samtliga arbets-
ft)rhdllanden.

3) Korrigering av
missforhillanden vad
glller beskattningen av
retroaktiva pensioner

Pensionsinkomsten omfattas
upp till ett visst grdnsbelopp av
pensionsinkomstavdraget silun-
da, att smi pensioner dr befriade
frin skatt. I sidana fall diir utbe-
talningen av pensionen av nigon
orsak dock ir fcirdrcijd och ddr
pensionen betalas ut retroaktilt,
blir pensionstagaren tvungen att
betala skatt 6ven pi siLdan pen-

sionsinkomst, som ursprungligen
varit avsedd att vara skattefri.
Den retroaktiva beskattningen
av pensioner utsatter ddrmed
pensionstagama fcir oriittvis be-
handling.

Finansministeriet borde i skynd-
sam ordning bereda ettfdrslag om
hur man kunde sdkersttilla, att
pensioner som ursprungligen varit
avsedda att vora skattefria ocksd
fdrblir det i praktiken.

4) Utokande av advokat-
hj alp for pensiorssokande

Ur pensionsscikandens synvinkel
vore det viktigt, att han vid skcit-
seln av sina pensionsdrenden
skulle ha m<ijlighet att pi egen
begiran fi sakkunnighjiilp som
ster utanf6r sjdlva pensionssys-
temet. Ett tdnkbart alternativ iir
att utnyttja det heltdckande ndt
som de allmdnna rdttsbitrddena i
kommunema utgdr.

Justit ieministeriet borde utredo pd
vilket stitt de allmdnno rdttsbitrci-
dena i kommunerna brittre rin tidi-
gare kunde utnytias i pensions-
tirenden. Fcir ndrvarande 6r rdtts-
bitrddenas kunskaper om de-
taljerna i pensionslagstiftningen i

,regel otillriicklig. Ocki den
I knappa tillgingen pA riittsbitrii-
den 6r en begrdnsande faktor. En
mdjlighet vore att utveckla sam-
arbetet mellan pensionssystemen
och det kommunala riittshjiilps-
systemet genom infcirande av
t.ex. gemensam utbildningsverk-
samhet.

5) Tillsats en kommission
for utredande av principen
angAende "sista pensiors-
anstalt"

Fcir ndrvarande kan pensions-
scikanden fi pensionsbeslut frin
flera olika instanser: ett separat
beslut ges om den privata sek-
torns pensioner och dirtill ges
beslut om pensionema frin sta-
ten, kommunema och kyrkan.
Dartill kommer ett sirskilt beslut
frin Folkpensionsanstalten.
Mingfalden beslut kan ge upp
hov till problem av olika slag.
Trots att man tack vare ett s.k.
forhandsanmdlningsforfarande
ovantat bra har lyckats undgi
skiljaktiga avgciranden, si kvar-
stir dock vissa problem med av-
gciranden som gir isdr. I och med
att besluten gors i olika instanser

uppstAr det 6ven svirigheter be-
triiffande bl.a. frirskottsinneh6ll-
ningen av skatt.
Det iir viktigt att arbetspensions-
systemet utvecklas ddrhdn, att
pensionsanscikningen avgcirs och
hela arbetspensionen utbetalas
av den pensionsanstalt, frin vars
krets den forsdkrade gir i pen-
sion. EnligX nugillande laptift-
ning dr denna princip angiende
sista pensionsanstalt inte mojlig

- ddrfcir kriivs det en lagiindring
fdr genomfcirande av en dylik re-
form.
Social- och hrilsovdrdsministeriet
anser qtt en kommission borde till-
srittas med uppgift att ureda mdj-
ligheterna ot t utstticka principen
angdende sista pensionsanstalt att
omfat t a hel o fi) mtirv s pens i onss ys-
temet. Kommissionen borde vi-
dare ta principiell stiillning till
mcijligheten att infora ett system,
dir besluten om invalidpension
eller individuell fcirtidspension
fattas ien och samma pensions-
anstalt.

6) Tillsatts en kommitt6
for utredande av
fullfoljdssystemen

For nhrvarande kan scikandet av
dndring i drenden som giller
pensionsskyddet i vissa fall ta
upp till tvi ir iansprik. De linga
handliiggningstiderna fcirsdtter
pensionsscikandena i en ohillbar
situation ekonomiskt. Andrings-
scjkandet fcirdrdjs p.g.a. dels otill-
rdckliga resurser inom fullfoljds-
organen och dels komplexiteten i
sjiilva fullfciljdssystemet. Fcir nir-
varande finrs det ett flertal full-
foljdsorgan pi siviil ldgre som
h<igre niv6. Det kan inte vara
motiverat att pensiorsscikanden
skall skcita sina drenden inte bara
i flera olika pensionsanstalter,
utan dessutom i flera olika full-
foljdsorgan.

Sociql- och htilsovdrdsministeriet
onser, att en kommittd borde till-
stittas med uppgift att utreda mr)j-
lig heterna att fi)renkla fullft ljds-
ft)rfarandet pi ett sidant satt, ett
fcirsbkringsdomstolen skulle bli
gemensam hcigsta besvdrsinstans
fcir pensionsdrendena. Kommit-
t6n borde vidare utreda pi vilket
sdtt verksamheten i de fcirsta be-
svdrsinstansema borde utvecklas
fcir tryggande av att dndrings-
scikandens pensionsdrende kun-
de handliiggas sAsom en helhet
och med undvikande av t.ex.
skiljaktiga avgoranden.

Kommitt6n borde ytterligare
utreda huruvida det nugdllande
processuella forlaringssiittet
stammer civerens med socialfdr-
siikringens anda. Kommitt6n
borde framfor allt kartliigga full-
foljdsi nstansernas arbetsmetoder
och personalresurser samt fciresli
itgiirder fcir fcirkortande ay
handliiggni ngstiden f,cir besvdr.

7) Tillsarc en arhtsgrupp
for utredande av hur
en forenkling av pensions-
ansok nin gs forfar andet
kunde astadkommas

Fcjr ndrvarande dr pensionssci-
kanden tvungen att fylla i tv6
ndstan identiska ansokningar,
ndmligen en anscikning inom ar-
betspensioneringen och en inom
folkpensioneringen. Det kan inte
anses iindamAlsenligt att tvi nis-
tan likadana anscikningar skall
liimnas in - i en del fall leder det-
ta till ett de olika pensionerna
scjks vid olika tidpunkt och diir-
med ocksi handliiggs vid olika
tidpunkt.
Social- och hrilsovdrdsministeriet
kommer att tillstitta en arbets-
grupp med uppCtft att ltimna fi)r-
slag om, pdvilket siitt uppgdrande
av en enda ansiikan outomatiskt
skulle leds till utredning ay det tr>
tala pensionsskyddet.

6



Pensiorsskyddscentralens verks6llande direkttir:

Den ekonomiska insatsen
ftir ktinet uillkor
ftir efterleuande-

istallet
"MAlet borde vara att man i efter-
levandepensionen skulle beakta
ocksi den efterlevande makens
egna inkomster, utan att dock
tilliimpa behovsprovning. Det
giiller att dimensionera behovet
av pension. MAlet iir detsamma
redan i dagens ldge, men pen-
sionen bestdms schematiskt ut-
giende frin dnkans 6lder och dk-
tenskapets varaktighet."
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Det hdr konstaterar Pensions-
skyddscentralens verkstillande
direktcir Matti Uimonen. I egen-
skap av medlem i familjepen-
sionskommitt6n dr han med om
att drfta hur familjepensionen
kunde revideras pi ett dndamils-
enligt satt.

OcksA ifortsdttningen dr det nog
barnen som "skummar grddden"
av kakan, lorsdkrar Uimonen.
Den pensionsmodell som kom-
mitt6n diskuterat innebdr inga
dndringar hlirvidlag. I kommit-
t6ns uppdrag ingick dven att for-
bdttra barnens pensionsskydd,
men enligt Uimonen har arbets-
pensionssystemet i stort sett re-
dan nAtt milet for barnens del.

S6som exempel ndmner Uimo
nen en tvibarnsfamilj, diir bara
den ena maken fcirvdrvsarbetar.
Den hdr maken har hela sitt liv
betalat sina skatter ensam, men
ndr han dcir fordelas skatterna
faktiskt pi tre personer.

Enligl Uimonen har kommitt6ns
ledstjiirna varit, att med beak-
tande av kostnaderna och hcig-
aktande av arbetspensionering-
ens grundprinciper tillfredssfdlla
behovet av familjepension. "De
hdr principerna har utan tvekan
prioriterats i relation till enklare
lcisningar. Ett fungerande och
individuellt pensionsskydd gir
inte att Astadkomma med hjiilp
av schematiska lcisningar."

Det stdrsta missforhillandet i
den nuvarande situationen 5r en-
ligt Uimonen att en del dnkepen-
sioner utbetalas s.a.s. i ontidan.
"Utbetalandet av pensioner helt i
onodan undergrdver grundema
fdr pensionssystemet. Dessa fall
vilseleder den allmdnna opi-
nionen och kan rentav leda till,
att ocksi nddvdndiga pensioner
anses onOdiga. Det 6r hdg tid att
familjepensioneringen revideras,
siL att basen for pensionssystemet
ocksi i framtiden kan bygga pi
sunda principer."

Ankor kontra [nklingar

Uimonen anser det inte vara fcir-
nuftigt att dnkan fAr allting me-
dan dnklingen blir helt utan.
"Enligt det nugdllande systemet
dr det kcinet som avgcir. Det skul-
le vara betydligt vettigare att se
vem som har stora och vem som
har smA inkomster."

Enligt den pensionsmodell som
Uimonen understcider skulle be-
hovet av efterlevandepension
dimensioneras utgiende frin
vardera makens arbetshistoria.
Man skulle - med beaktande av
rdtten till iterstiende tid - jiim-
fcjra hur mycket vardera har tjii-
nat in i arbetspension.
Den efterlevande makens fa-
miljepension skulle minska enligt
vissa regler, beroende pA hur ar-
betspensionerna forhiller sig till
varandra. Ifall iinkan eller dnk-
lingen har intjdnat bara en liten
arbetspension, si skulle efterle-
vandepensionen utbetalas enligt
oavkortat belopp. Fcirfarandet
skulle vara detsamma om den ef-
terlevande makens arbetspension
skulle motsvara hcigst hdlften av
den avlidnas arbetspension.

Den familjepension som beviljas
den efterlevande maken skulle
sedan minska gradvis, for att helt
upphcira i och med att den efter-
levandes egen arbetspension dr
halvannan ging si stor som den
ddda makens arbetsperuion.

Ett halvt flrs
granskningsperiod

I praktiken skulle pensiorsan-
stalterna fi ett halvt Ar tid att
skaffa uppgifter om de intjdnade
arbetspensionema. Pensioner
inom sivdl den privata som den
offentliga sektom skulle hiirvid
beaktas. Frir dessa sex minader
skulle pensionsanstalten betala
ut efterlevandepensionen enligt
oavkortat belopp

Uimonen anser det inte dnda-
mAlsenligt att basera familjepen-
sionen pi den efterlevande ma-
kens forvdrvsarbete enbart vid
tidpukten fcir dodsfallet och un-
der en kort tid ddrefter. Detta
skulle enligt honom piminna
alltlor mycket om behovsprciv-
ning. De nuvarande registren gdr
det mcijligt att granska bdgge
makarnas stabiliserade fcirvdrvs-
arbete - en jimfcirelse av de in-
tjiinade pensionerna gcir det liit-
tare att bedcima vilket behov den
efterlevande maken har av eko-
nomiskt stcid.

Uimonen anser dock, att de vill-
kor som i fr6ga om familjepen-
sioneringen giiller bl.a. iinkans
SLlder fortfarande dr pi sin plats.
"Dessa villkor var logiskt moti-

verade redan ndr den nugdllande
familjepensioneringen infcirdes
och de skulle knappast heller bli
riverflodiga ifall en med in-
komsterna samordnad familje-
pension i framtiden infors", re-
sonerar Uimonen vidare.

En familjepension som dimen-
sioneras enligt den efterlevande
makens inkomster hdlsas inte
med odelad gl2idje, inte ens i fa-
miljepensionskommitt6n. Det
har bl.a. sagts att ett sidant for-
farande strider mot arbetspen-
sioneringens okrdnkbarhetsprin-
cip. Detta dementerar Uimonen
pi det bestdmdaste. Han anser
inte att den hdr pensionsmodellen
stir ndra behovsprcivning. "Det
ar ratt att utgi ifrAn, att den som
efter sin makes dod stdlls infcir
ekonomiska svirigheter faktiskt
fir pension."

Den modell lor lamiljepensione-
ringen som Uimonen fcirespri-
kar dr genuint finliindsk. Den hdr
gingen har vi inte fciljt Sveriges
exempel. Ddr fcireslog regeringen
att dnkepensionen skulle avskaf-
fas nIstan helt, men itertog se-
dermera forslaget. Enligt Uimo-
nen dr det tdnkbart att detta fcir-
slag aktualiseras i ett senare ske-
de.

Familj epensionen giiller
inte sammanboende

Kommitt6n dr fortfarande av
den isikten att sammanboende
inte skall ha rdtt till familjepen-
sion. "Eftersom de samman-
boende vill leva fria fr6n sam-
hdllets band si mi detta ocki
giilla familjepensionerna, menar
kommitt6n. Personligen skulle
jagvara ftirdig att ge familjepen-
sion 6t sammanboende som lever
i- ett stabiliserat parfldrhillande.
At barnen betalas familjepen-
sionen ju under alla omstdndig-
heter."

Uimonen anser det viktigt att ar-
betspensionen i framtiden delas
mellan makarna i samband med
skilsmdssa. "Detta skulle elimi-
nera de nuvarande kraven pi att
familjepension borde utbetalas
efter skilsmdssa."

De av kommitt6n fcireslagna re-
formerna kommer inte att
genomforas inom den allra ndr-
maste framtiden, uppger Uimo
nen. "Under alla omstdndigheter

kommer skyddsbestdmmelser
att infciras, vilka garanterar att
intring inte gcirs i de lcipande
pensionerna och att de ldrsdkra-
de som inom en snar framtid blir
dnkor inte skall bli lidande ipen-
sionshdnseende."

Familjepensionskommitt6n ar-
betar pi bred basis. Med i kom-
mitt6n dr de centrala arbetsmark-
nadsorganisationerna och andra
intresseorganisationer. Kommit-
t6ns mandat lciper ut den sista
maJ.

Interuju: K irst i Suomiwori

Exempel

Makarnas inkomster 12000 och
8 000 mark.

Bida iir berdttigade till 60 pro-
cents arbetspension: maken med
hcigre inkomster till 7200 mark
och maken med l6gre inkomster
till 4800 mark i pension.

Maken med de hogre inkomster-
na dor. Den efterlevande makens
fulla familjepension skulle enligt
nuvarande bestdmmelser vara
hiilften av 1200 mark, dvs. 3600
mark.

Inkomstgrdnsen dr hdlften av
fcirminslitarens egen pension. i
det aktuella exemplet 3600 mark.
Fcir den efterlevande makens del
dverskrids grdnsinkomsten med
4800 mk - 3600 mk : 1200mk.
Detta minskar den ursprung-
liga efterlevandepensionen med
hiilften, dvs. 600 mk. Enligt de
nya bsthmmelserna skulle den
efterlevande makens familjepen-
sion ddrmed bli 3600 mk - 600
mk: 3000 mk.

Ifall maken med de ldgre in-
komsterna dor, si blir den efter-
levande maken utan pension vid
tilliimpning av dessa berdknings-
grunder.

Bida makarna har en lcin pi
7000 mk per minad. Bida iir be-
rdttigade till 60 procents arbets-
pension, 4200 mk. Full efterle-
vandepension dr hdlften hdrav,
dvs. 2100 mk per minad.
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stiende

inkomster

Fasta
utgifter

0 ban-r Make I
bruttolon 8(X)0 mk/min

Inkomster

Ovriga
inkomster

2 barn Makc I
bruttolon 7fiX) mk/mAn

Inkomster

Hemarbete I

Hemarbete 2

inkomst.
Barnbidrag
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Inkomster

Hemarbete I

Hemarbete 2

inkomst.

Make 2 brurtoliin 120(X) mk,zmin

Utgilter dvs. 2100 mk. Fcir den efterle-
vande makens del civerskrids
grensinkomsten med 4200 mk -2100 mk : 2100 mk. Detra
minskar eflterlevandepensionen
med hiilften, dvs. 1050 mk och
ger den efterlevande maken 2100
mk - 1050 mk : 1050 mk per
miLnad.

Hur inverkar dtidstallet
p6 familjens inkomstnivi?

I vidstiende figurer har man ut-
giende frin vissa premisser sche-
matiskt fcjrscikt iterge de fordnd-
ringar som i och med dcidsfallet
sker i familjens inkomstnivi.
Familjens nettoinkomster fram-
gir av den vdnstra stapeln och
utgifterna av den hdgra stapeln.
Inkomstema och utgifterna dr li-
ka stora. Inkomsterna bestAr till
stdrsta delen av l6ner; vissa andra
poster av inkomstnatur har dess-
utom beaktats i hgurerna.

Utgifterna iir fordelade i fasta
kostnader samt enligt varje fa-
miljemedlems konsumtion.

Ndr man frin inkomststapeln
avdrar den avlidna makens lcin
och vdrdet av dennes arbete i
hemmet (samt adderar till den
skatteldttnad som ev. tillkommer
den efterlevande maken), iterstir
de efterlevandes inkomster utan
familjepension. Detta framgir av
nedersta delen i den mellersta
stapeln.

Di man frin utgiftsstapeln av-
drar den dversta delen, vilken
motsvarar den avlidnas egen
konsumtion, iterstir de efterle-
vandes konsumtion fcire d6ds-
fallet. Skillnaden mellan dessa
ger den civre delen i den mellersta
stapeln, vilken darmed motsva-
rar bortfallet i de efterlevandes
inkomstnivi utan lamiljepension
eller med andra ord uttryckt: det
teoretiska familjepensionsbelopp
som skulle ge familjen exakt
samma konsumtionsnivi som ti-
digare.

Figurema Aterger nAgra typfall.
Av dessa framgAr att behovet av
familjepensionsskydd dr uppen-
bart i friga om barnfamiljer, me-
dan den av makarna som i ett
hushill med tvi fulhuxna har de
hdgre inkomsterna knappast 5r i
behov av familjepension.

Inkomstgrdnsen
fcirminslitarens

dr hdlften av
egen pension,

Inkomst-

Makc 2 bruttolon 7(X)0 nrk,zmAn

Utgifter

Makc 2 bnrttolon ll(XX) ruk,/nriin

Utgifter

TAPIO KLAAVO, rr
Matematiker
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ploneringsavdelning
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Minister Matti Puhakka:

SOGIATPOUTIKEN OGH
SAM HA TLSFO RIN DRI NGARNA

Pentti Somerto [AFGI:

BENAGENHETEN ATTG[ I
PENSION OROUIIGKANDE

Under de senaste 25 iren har den
sociala tryggheten i Finland om-
danats praktiskt taget fullsldn-
digt. I och med att lagarna om
pension for arbetstagare trddde i
kraft i bdrjan av 196Gtalet kan
man sdga att en ny era bcirjade i
det fi nlSndska vdlfdrdssamhdllet.
Arbetspensionssystemet banade
vdg fcir de andra socialforsdk-
ringssystemen, konstaterade mi-
nister Matti Puhakka niir han ta-
lade vid seminariet "Arbetspen-
sionen 25 ir".
Aven om arbetspensionssyste-
met i detta nu ar ett fungerande
system, si kan arbetspensione-
ringen dndi inte uppfattas sisom
slutgiltigt utbyggd. Arbetspen-
sionssystemet bcir kunna mdta de
utmaningar som vArt fcjrdnder-

liga samhille bjuder p6. Vidare
borde man inse, att de fonder
som tillvdxer inom arbetspen-
sionssystemet vdcker intresse i
allt vidare kretsar. Systemets vik-
tigaste uppgift dr att sdkerstdlla
utbetalningen av de i tiden utlo-
vade pensionerna och diirtor iir
ockA de insamlade fonderna helt
ncidvdndiga. Dessa fonder miste
ovillkorligen fcjrsvaras gentemot
fdrsdkringskoncerner och all-
skcins bokfdringsexpertis, beto-
nade Puhakka.

Arbetspensionssystemet dr en
unik helhet; i dess beslutsprocess
bcir de, fr6n vilkas lciner medel
har civerfcirts till ovan ndmnda
fonder, vara i central stiillning.
Fcir att trygga och utveckla ar-
betstagarpartens stdllning har ef-

ter beredning vid social- och hiil-
sovirdsministeriet till riksdagen
givits ett lagfdrslag, som dven i
framtiden skulle garantera ar-
betspensionsanstalterna den obe-
roende stiillning i forhAllande till
den <ivriga fcirsdkringsverksam-
heten, som man ursprungligen
kommit civerens om.

Det 6r att hoppas att riksdagen
godkdnner lagfdrslaget utan
drojsmil och inte lAter sig distra-
heras av vissa bokfcjringsexper-
ter, pA vilka det inte ens ankom-
mer att utfldrda och civervaka
bokforingsbestdmmelser inom
fdrsdkringsvdsendet.

Arbetspensionen dr inte bara ar-
betsmarknadspolitik - den dr
ocksi en del av den sociala trygg-

heten. Den sociala tryggheten ir
emellertid ett synnerligen vid-
strdckt begrepp, som iterspeglar
fcirvdntningarna pi solidaritet
och rdttvisa i v6rt samhdlle. Ndr
vi talar om arbetspensionssys-
temet och utvecklandet av detta,
si bcir vi ddrfcir inte bara se sys-
temet i relation till andra social-
skyddssystem, utan ocks6 beakta
principerna fcir hur inkomsterna
bygg upp och fdrdelas i sam-
hiillet i stort. Jag tror att vi genom
en dylik analys kan vdrdesdtta
arbetspensionssystemet och sam-
tidigt undvika att hemfalla 5t
omotiverad kritik eller skenbart
demokratiska, ofta nog si popu-
lastiska krav, konstaterade mi-
nister Puhakka.

Grundskyddet bor
finansieras genom
indirekt beskatnring
Fcjr att f6retagen skall kunna
behAlla sin konkurrenskraft
ocks6 pA den intemationella
marknaden borde man frAngi de
lcineavhiingiga socialskyddsav-
giftema, som ju cikar arbets-
kraftskostnaderna, och i stiillet
finansiera grundskyddet genom
indirekt beskattning. Somerto
kriivde att man i god tid fore
hcistens budgetforhandlingar gir
igenom olika mcijligheter att re-
videra denna angeldgna finansie-
ringsfriga.
Enligt Somertos uppfattning
borde det liirde skedet av folk-
pensionsreformen inte genom-
foras. Enligt honom kan det inte
vara meningen att pensionering-
en leder till en avsevdrd cikning
i friga om familjens disponibla
medel.

Verkstdllande direktoren fcir Ar-
betsgivarnas i Finland Central-
fcirbund, Pentti Somerto, iir be-
kymrad over den bendgenhet att
gi i pension som idag rider i det
finliindska samhdllet. Han krd-
ver att de dldre genom omskol-
ning och rehabilitering bereds
plats i arbetslivet.

Bara 34 procent
av 55-64-iringarna
fiSrvlrvsarbetar

Den faktiska pensioneringsil-
dern 5r klart ldgre dn 60 ir, trots
att levnadsildern stiger och pres-
tationsfdrmAgan kvarstir, kon-
staterade Somerto. Ar 1985 var
bara 34 procent av 55-64-iring-
arna med i arbetslivet.

Somerto menar att alla parter
borde kdnna ett stdrre ansvar fcir
de okade pensionsutgifterna.
Han anser att det inte kan vara

enbart arbetsgivarorganisa-
tionernas sak att scirja for dessa
kostnader. Kostnadstrycket giil-
ler hela den aktiva befolkningen
och dirmed alla medlemmar i
fackforeningsrcjrelsen.

Somerto forutsdtter dirl<ir att
ocki facKcireningsrcirelsen dri-
ver en ansvarskInnande pen-
sionspolitik.

Pensionsutgifterna stiger dels i
takt med det okade antalet pen-
sionstagare och dels till f<iljd av
att den pensionsnivA man kom-
mit civerens om skall uppnAs.
Mot bakgrunden av att de stora
irsklassema i sinom tid ftr moj-
lighet att utnyttja de flexibla pen-
sionsildersarrangemangen, si dr
den takt varmed pensionsut-
giften cikar nigot vi miste se all-
varligt pi.
Somerto menade att grunden fcjr
pensionsskyddet innehiller en

tidsinstiilld bomb - ifall bomb-
en exploderar kommer detta i
vdrsta fall att riskera dels de
loften om pensioner som i tiden
givits och dels det samarbete som
arbetsmark nadsorganisationer-
na bedrivit for upprdtthillande
och utvecklande av arbetspen-
sionssystemet.

Ur arbetspensionssystemets syn-
vinkel dr det dven synnerligen
viktigt att fi till stind perma-
nenta och vdlgrundade fordnd-
ringar vad gdller finansieringen
av socialskyddet.

De okade socialutgifterna utgor
i form av indirekta personalkost-
nader ett hot mot foretagens in-
temationella konkurrenskraft.
Genom lcineavhdngiga social-
skyddsavgifter begrdnsas i da-
gens liige sysselsdttningsforut-
sdttningarna inom vissa arbets-
kraftsintensiva branscher.
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Pertti Uiinanen [FFG):

ARBETSPENSIONSTAN
FOR BOSTRIIERAT UNGA

Samordningen och forenklingen
av de olika socialskyddssystemen
fir inte vara n6got sjiilviindamil.
Miniminivin bcir med beaktande
av siirdragen inom varje enskild
sektor utvecklas enligt tidigare
mcinster.

Varken socialpolitiska eller eko
nomiska orsaker talar fdr nigon
form av schematiska lcisningar.
Berdkningar som har gjorts an-
gAende det pi sina hill foreslagna
basutkomstskyddet pekar redan
pt en kostnadscikning om en mil-
jard. Reformen avser att foren-

hetliga grundskyddet genom att
hoja fcirminerna till folkpen-
sionens niv6. Redan nu stir ut-
gifterna inom den sociala selctom
for ndstan en Ijdrdedel av brutto-
nationalprodukten.

Vid utvecklandet av den sociala
tryggheten blir det friga om att
fcirdela de nationella resurser
som stir till buds. Resurserna dr
for sin del i avg6rande grad be-
roende av vir ekonomiska kon-
kurrenskraft pi det interna-
tionella planet. Fcir att samhdllet
skall kunna utvecklas pi ett an-

svarskdnnande sdtt krdvs det att
resurserna anvdnds si, att den
ekonomiska tillvdxten fortsitter
och att grunderna fcir en aktiv
socialpolitik bevaras.

Inom den privata sektom har an-
talet pensionstagare fcirdubblats
inom drygt tio 5r. Den befolk-
ningsandel som tillhor arbets-
kraften har cikat med mindre dn
tio procent och den yrkesverk-
samma belolk ningsandelen dn nu
mindre dn s6.

tionerna for 25 ir sedan kom
civerens om det nugdllande ar-
betspensionssystemet, sA var
mAlet helt enkelt att for arbets-
tagarna trygga en skilig utkomst
under Alderdomen detta
skulle ske genom att pi fcirhand
ldgga undan pengar med tanke
pA pensionstiden. Idag, ett kvarts
sekel senare, kan vi tillsammans
konstatera att systemet har
[ungerat bra, enligt vissa ut-
ldndska bedcimare rentav biist i
vdrlden.

Bostadssituationen ir i dagens
liige det mest akuta problemet
ockst i socialpolitiskt hdnseende.
Lediga bostdder finns. men inte
ddr det finns arbete och aktivi-
teter. Det skriande behovet av
hyresbosldder i de stora bosiitt-
ningscentrumen dr ett problem
som miste lcisas. En annan friga
som jag tycker att borde diskute-

Under de senaste iren har vissa
forskare inom socialpolitiken
och t.o.m. personer som sysslar
med att utveckla minimiut-
komstskyddet riktat kritik mot
fdrtjiinstskyddet och framfcir allt
mot fackforeningsrcirelsen. Det
har p6stitts, att fackfcireningsrci-
relsen i egenskap av en av hulud-
arkitekterna for det fortjiinstrela-
terade socialskyddet har fcjrsatt
samhlllets utslagna ien d6lig si-
tuation och rentav ut&iort ett
hinder ndr det giillt att fcirbdttra
dessa mdnniskors sldllning.

Tills vidare har vi inte litit oss
provoceras, eftersom beskyll-
ningarna inte htller streck. Ndr
begreppen och fciresatsema dess-
vhrre nu ser ut att blandas ihop
t.o.m. i informationsmedierna, sA
ser vi oss twngna att reagera,
konstaterade FFC:s ordforande
Pertti Viinanen.

Fortjiinstskyddets betydelse f6r
de FFC-anslutna lontagarna
framgAr av fciljande exempel, ddr
utgingspunkten 6r en familj med
2-3 barn och ddr vardera ma-
ken har en bruttoinkomst pA ca
5500 mark per minad; exemplet
torde rdtt vdl motsvara genom-
snittet i FFC:s medlemskir. Med
dessa inkomster uppgir familjens
disponibla medel inklusive barn-
bidragen till omkring 90000-
100000 mark per ir.
Det fcirtjdnstrelaterade social-
skyddet dr en del av grund-
skyddet. Tack vare det fdrtjdnst-
relaterade socialskyddet har
ocks6 den vanliga lcintagaren for
fcirsta gingen i Finlands historia
mdjlighet att planera och r6da
civer sitt eget liv 6ven i risksitua-
tioner.

Ndr arbetsmarknadsorganisa-

Det skede di arbetspensionssys-
temet byggdes upp dr forbi. En-
ligt Pensions-Varmas verkst6l-
lande direktcir, Juhani Koleh-
mainen, har tyngdpunkten fdr
utvecklandet av systemet fcir-
skjutits - i dagens ldge kdnns det

mest angeldget att folja med vad
som rdr sig itiden och att trygga
de lramtida pensionerna.

"Milet dr inte i forsta hand att
skapa nigonting nytt, utan sna-
rare att se till att vi kan hilla det

vi lovat. Vi maste i framtiden
kunna betala pensionema 6t dem
som idag och under kommande
dagar fcirvdrvsarbetar; detta bcjr
ske pi riittvisa grunder och med
iakttagande av de mAl som itiden
uppsrdllts", betonade Juhani Ko-

ras 6r forslaget om att unga
APl-forsdkrade fdr anskaffning
av sin forsta bostad skulle bevil-
jas lin ur pensionsmedlen pi
villkor som motsvarar den auto-
matiska iterliningen. Den ovre
ildersgrdnsen kunde hdrvid vara
t.ex. 35 6r, rdntan kunde motsva-
ra berikningsgrundsrdntan och
linetiden kunde enligl mdnster
frin viLra nordiska grannldnder
ndrma sig 25-30 Ar. Det hdr
skulle vara en rejiil handrdckning
it ungdomar som bcirjar frir-
vdrvsarbeta och ddrmed inleder
ett viktigt skede i sitt liv. Bostads-
frigan 6r som kdnnt ett av de
stOrsta problem som ungdomar-
na konfronteras med i dagens
Finland, konstaterade Pertti Vii-
nanen.

lehmainen.
Kolehmainen fcirankrar inte ba-
ra samhillsplaneringen, utan
ocksi utvecklandet av pensions-
skyddet i befolkningens tlders-
struktur och i de fcirdndringar
som sker ddri.

Juhani Kolehmainen IPensions-Uarma)

BYGGNADSSKEDET TiiRBI
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"Antalet pensionstagare och ddr-
med dven pensionsutgiften cikar
kraftigt iframtiden. I och med att
de iildre blir allt fler <ikar ocksi
behovet av hiilso- och ildrings-
vird. Detta bcir samhdllet fcir-
bereda sig pi. si att situationen
inte blir ohillbar. Pensionssek-
tom kan forbereda siggenom att
i dagens liige gi in fcir fondering,
som sedan i framtiden utnyttjas
for att bromsa den cikade kost-

nadsbordan", resonerade Ko-
lehmainen.

Mot bakgrunden av befolkning-
ens ildersstruktur tar Kolehmai-
nen bestdmt avst6nd fr6n teorier-
na om att medborgarna snart
kan indelas i ett a-lag och ett
bJag, beroende pi vem och vilka
som iframtiden skall ha fcirtur till
arbetsplatsema.

"Tviirtom tyder mycket p6, att

det i framtiden kommer att rida
brist pi arbetskraft och inte pi
arbetsplatser. Dessutom kom-
mer det att bli problematiskt att
utveckla produktiviteten i sam-
ma takt som arbetskraften 96r i
pension och utan att grundfcirut-
sdttningen for vir vdlfdrd, pro-
duktionen, ddrmed blir alltfor
mycket lidande."

ratt omfattande arbetskraft.
Kostnaderna fcir den sociala
tryggheten tenderar diifrjr att
cjka ndr reall6nerna stiger
kraltigare in den allmdnna pris-
nivtn. Den cikade mdngden upp
gifter inom den offentliga sektom
har, i kombination med kraven
pi att dessa uppgifter borde skG
tas battre, under hela efterkrigs-
tiden kontinuerligt utokat den
offentliga sektoms relativa andel
i samhdllena. I och med att den
ekonomiska tillviixten har avta-
git, har dock vrksamhetsformer-
na inom den offentliga sektorn

myrta"f IWar u't[ rx I N ii rn rt g s I p w mfr s ff ui ir"s u m I ffi g "sr m s f, fr f u*t} ;

TEKNOTOGIN OGH
SOGIAIJSKYDDET
Mellan den teknologiska utveck-
lingen och socialskyddet finns ett
klart samband. Enligt verkstdl-
lande direktciren vid Niiringsli-. vets Forskningsinstitut, Pentti
Vartia, har den teknologiska ut-
vecklingen lett till en ekonomisk
tillviixt och en hojning av lev-
nadsstandarden, som i sin tur
gjort det m<ijligt att utcika de it-
gdrder varmed samhdllet forsci-
ker fcirbdttra de mindre bemed-
lades utkomst.

"Eftersom den teknologiska ut-
vecklingen bide s.a.s. 'ger' och

'tar', si dr det naturligt att man it
dem som blir lidande av fcirdnd-
ringarna f6rs6ker finrn nigon
form av kompensation och att
man anslAr en del av den ekono
miska tillvdxten till att minska de
negativa fciljderna av den nya
teknologin", konstaterade Var-
tia.

Socialskyddet har sin egen pro-
duktionsteknologi, framholl
Vartia vidare. "Servicen inom
utbildnings-, hdlso-, social- och
den kulturella sektorn krdver
miinsklig kontakt och dd.rmed

Direktciren vid Affdrsarbetsgi-
varnas centralfcirbund, Pekka
Merenheimo, framhcill att man
snabbt borde gcira upp ett pro-
gram och en tidtabell frir slopan-
det av arbetsgivarnas folkpen-
sionsavgiflt; den fi nansieringsan-
del som hiirvid uteblir kunde
liimpligen ersittas med en grad-
vid h<ijning av omsdttnings-
skatten.

Enligt Merenheimo dr beskatt-
ningen av anlitandet av arbets-
kraft i dagens l6ge en ohjalpligt
forildrad beskattningsform: den
fcirsvagar hemmamarknadsin-
dustrin och de finliindska export-
fciretagens stiillning, samtidigt
som den bestraffar sysselsiitt-
ningshcijande fciretag och hcijer
priset pi arbetskraft.
"Detta har man insett i de flesta

pi senare ir i minga liinder blivit
foremil for grundlig inventering.
Ocksi i friga om 'produktions-
sidan' inom socialskyddet gdller
det stiindigl att finna nya utvdgar
att effektivera redan existerande
verksamhets- och organisations-
former."

av vira konkurrentldnder, och
en betydande del av socialforsdk-
ringen - ocksi arbetspensionen

- finansieras av bide arbetsgi-
varen och arbetstagaren."

Enligt Merenheimo dr det moti-
verat och foljdriktigt att grund-
skyddet finansieras med skatte-
medel. Ddremot dr det under vis-
sa ftirutsdttningar naturligt att

Pekka Merenheimo [AAG):

AUSKAF FA ARBETSGIUARN AS
FOLKPENSIONSAUGITT
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Pekka Morri (FPAI:

UTRYMME FiiR FIINHI|.IUIIIGSBEHOU

arbetspensionerna - den fcir-
tiiinstrelaterade socialfcjrsik-
ringen - finansieras med lcine-
baserade avgifter, konstaterar
Merenheimo.
"Folkpensionen kompletterar
arbetspensionen. I arbetspen-
sioncn ingAr ocks6 en pensions-

del som motsvarar grundut-
komsten. Situationen accentue-
ras ju dldre systemet blir. Skulle
arbetspensionskostnaderna t.ex.
i relation till lonerna bli alltfiir
stora. sA kan man. pi samma sdtt
som ndr det gdller andra social-
forsdkringar, finansiera den pen-

sionsdel som motsvarar grund-
utkomsten pi annat satt. En mdj-
lighet dr att inlbra en sdrskild be-
talningsdel som den forsdkrade
sjiilv stir fcir."
"Ju mer och ju snabbare arbets-
givarens socialskyddsavgift sjun-
ker, desto storre blir mcijligheter-

na att bdra kostnaderna fcir ar-
betspensionerna, vilka av allt
att dcima stiger kraftigare och
snabbare dn berdknat", konsta-
terade Merenheimo.

het frin de f'ors'dkrade inom den
privata sektorn skulle hoja av-
giltsintdkterna med ungefbr en
miljard mark och medfcira syssel-
sdttning f,or ungelbr 5000 per-
soner", framhcill Morri.
"Avgilten fr6n de f'orszikrade
kunde vara beroende av kon-
junkturerna och uppbdras endast
vid hogkonjunktur. Ett system
av denna typ skulle stcida kon-
sumtionsefterfrigan vid ligkon-
junktur och minska bl.a. imporr
efterfrigan vid hogkonj unktur",
tillade Morri.

pensiondrerna dr ndrmast deras
intresse fcir pensionerna, och
dven hdr kommer intressena i
framtiden att variera allt mera,
konstaterade Lehto.

Enligt Lehto ser cikningen av den
beflolkningsandel som dr i pen-
sionsildern inte - atminstone si
lSnge den ekonomiska tillvdxten
dr nigorlunda tillfredsstdllande

- ut att leda till ooverstigliga
problem. Ndr det galler att sam-
ordna fcirminerna, anordna fi-
nansieringen och organisera ser-
vicen dr alternativen och utveck-
lingsbehoven ddremot legio,
konstaterade Lehto.

De sdnkningar av arbetspen-
sionsavgiften som fciretogs i bcir-
jan av decenniet kommer dnnu
att 16 menliga foljder. Enligt di-
rektciren vid Folkpensionsan-
stalten, Pekka Morri, har sdnk-
ningen av dessa fcirsdkringspre-
mier inneburit en lcirskjutning av
fcirhcij ningsbehoven.

"Under de ndrmaste 6ren kom-
mer man att anvdnda ungeldr tviL
procentenheter av produktivi-
tetscikningen till att kompensera
pensionsavgiftshdjningen och ar-
betstidsfcirkortningen. Om man
inte ger rum fcjr detta reella fcir-
hojningsbehov genom att gradvis

sdnka arbetsgivarnas folkpen-
sionsavgiflt och enas om mode-
rata fcirhcijningar av de nominel-
la lonerna. iir flciljden en stegring
av de totala lcinekostnaderna
som oundvikligen medfcir for-
svagad konkurrenskraft, sane-
ringar och fcirlorade arbetsplat-
ser", framholl Pekka Morri.
Ett alternativ "fcir alla eventuali-
teter" kunde enligt honom vara
att aven de f<irsdkrade deltar i fi-
nansieringen av arbetspensioner-

"De fcjrsdkrades avgifter skulle
hoja den nationalekonomiska in-
besparingsgraden. Detta skulle

medfdra en minskning av hus-
hillens disponibla inkomster och
ddrigenom ocksi den privata
konsumtionen och importen. En
sdnkning av produktionskost-
naderna skulle i sin sida forbiitr
ra konkurrenskraften och oka
exporten, produktionen och sys-
selsdttningen samt med tiden
ocksi investeringarna. Om de
fdrsdkringsavgifter som even-
tuellt skulle komma atr uppbaras
frin de forsdkrade inte kompen-
seras med lcinetcirhojningar,
skulle den allmdnna pilsnlvan
sjunka en aning. Aven bytesba-
lansen skulle bli biittre. En fcir-
sZikrihgsavgitt pi en procenten-

Markku Lehto ISHMI:

PENSIONARERNA iiR INTE EN HOMOGEN GRUPP
"Ingen kan med sdkerhet sdga
hur det samhdlle ser ut, ddr en
tredjedel dr pensionstagare och
d6r mindre dn en tredjedel av ar-
betskraften arbetar inom primiir-
och fcirddlingsproduktionen",
konstaterade planeringschefen
vid social- och hdlsovirdsminis-
teriet, Markku Lehto, ndr han ta-
lade om pensiondrernas betydel-
se i samhdllet.

Det dr under alla omstdndigheter
fel att upplatta pensiondrerna
som som en allt mer homogen
grupp. "UtveckJingen gAr tvdrt-
om i riktning mot en allt stdrre
heterogenitet", fortsatte Lehto.

Av morgondagens pensiondrer
dr en allt storre del friska och i
god kondition - samtidigt 6kar
dock den minoritet som dr i be-
hov av mycket vArd.

Enligt Lehto kommer inkomst-
skillnaderna att oka i och med att

allt flera gir i allt bdttre forvdrvs-
pension. "En betydande minori-
tet har dock fortfarande en pen-
sion som ligger pi miniminivi el-
ler i ndrheten av denna", pimin-
de Lehto.

Enligt Lehto kan pensioneringen
i sig i minga fall utgora en for-
enande kraft, men som motvikt
hdrtill finns ocksi minga diver-
gerande faktorer.

Vi har ingen orsak att bagatelli-
sera okningen i pensionsutgifter-
na, konstaterade Lehto vidare.
"A andra sidan bor vi komma
ihig, att samhdllet fordndras
ocksi pi minga andra sdtt. Och
dven om man utgar ifrin att den
ekonomiska tillvdxten skulle
minska med hiilften.jiimfort med
takten pi 1980-talet och att l6ne-
inkomsternas och socialforsdk-
ringsavgifternas sammanlagda
andel av nationalinkomsten inte

<ikar, si cikar de forvdrvsarbe-
tandes realinkomstnivi ocksi i
framtiden. Det dr m.a.o. fort-
farande friga om hur tillvdxten
skall fcirdelas mellan de olika be-
folkningsgruppema. inte om in-
skrdnkningar i den redan upp
nidda nivAn."

Lehto piminde om att utgifterna
fcir hdlsovirden i industrilSnder-
na inte dr direkt knutna till fcir-
dndringarna i ildersstrukturen.
Vi bcir dven minnas att kommu-
nerna har anordnat vird pA en
och samma nivi till synnerligen
varierande kostnader. Enligt
Lehto kommer hdlsovirdens
andel fram till Ar 2000 att i Fin-
land uppgi till 0,5-l procenten-
heter av BNP. En dylik andel
motsvarar ungef,dr den nuvaran-
de genomsnittsnivin i industri-
l6nderna.

Den gemensamma ndmnaren fcir
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Kytisti Urponen ILapplands Htigskolaf:

ARBETSPENSIONSSYSTEM ET BEHI|US
"Vi behover arbetspensionssys-
temet for att tryEga den kon-
sumtionsnivi som uppnAtts",
sade professor Kycisti Urponen
frin Lapplands Hogskola. Ur-
ponen cinskade dock peka pi
nigra faktorer i anslutning till
den fcirkortade arbetstiden.

- Vet t.ex. alltid de som viljer
att arbeta deltid att de samtidigt
vdljer ett annat socialskydd?

- Hur gAr det niir de, vilkas ut-
komst bara i begrdnsad utstrick-
ning baserade sig pi vederbciran-
des egna forvdrvsinkomster, fir

sdmre kondition eller blir arbets-
ofcirmcigna?

- Ar det hos oss mojligt att i och
med att pensionssystemen byggs
ut subventionera dldreomsorgen
i lika hog grad som hilso- och ut-
bildningstjdnsterna?
"l det finliindska samhdllet dr de
sociala problemen inte ldngre i
forsta hand att betrakta som ut-
komstproblem", framholl Ur-
ponen. "Fdr detta kan vi tacka
framfor allt vira pensionssystem
och vir socialfcirsdkring. "

JAmstalHhetslagen och
a rbets pe nsi onssyste m et

"Enligt skapelsebertittelsen i Bi-
beln skapode Gud Jbrst monnen.
Kvinnsn var eft nAdvcindigt ont, ett
slogs bihang som kunde vara bra
att ha. I nrirmare 2000 dr trodde
man, ztt denna heliga skrift be-
rr)tfigade till hennes fiirtryck och
fi)rklarade hennes mindervrirdig-
het."

EI}IINE MORGAN

"l lrdga om familjepensionsfr)r-
mdnerru innehar kvinnan i egen-
skap ov fiirmdnslagare enligt ar-
betspensionslagama en bcittre
strillning rin mannen. En rinkling
har i allmrinhet inte rcitt tillfamil-
jepension Man kan ocksd se sa-
ken sd, att kvinnorna iir i scimre
sttillning sdtillvida, att deras cikto
mdn i allmrinhet inte rir berritti-
gade till fomiljepension"

OLLI LAPPAILIINEN

Principen om jiimstiilldhet mel-
lan kvinnor och mdn har blivit
foremil for cikad uppmdrksam-
het, i synnerhet under iren
1975- 1985, som av Fcirenta Na-
tionerna fcirklarats som det in-
ternationella kvinno6rtiondet.
Sommaren 1980 undertecknade
Finland FN:s konvention om
lorbud mot diskriminering av
kvinnor. Samma 6Lr gav rege-
ringen ett program fdrfrdmjande
av jiimstiilldhet mellan kdnen
1980- 1985. Enligt programmet
skall vid behov Atgdrder ocksi
vidtas pA lagstiftningsvdg fdr att
den ovan nAmnda FN-konven-
tionen skall kunna ratificeras si
snart som mdjligt. Lagen om
jiimstiilldhet mellan kvinnor och
mdn eller jdmstdlldhetslagen
trddde i kraft 1.1.1987.

Behovet av lagstiftning

Redan frin de tidiga skedena i
vir sjdlvstdndighets historia har
de finska medborgarna varit lik-

stdllda infcir lagen i stod av 5 $ re-
geringsformen. Denna likstiilld-
het innebdr bland annat, att
myndigheterna inte utan i lag till-
liten grund kan fcirsdtta mdn och
kvinnor i olika stdllning. Ett
stadgande som uttryckligen for-
bjuder diskriminering har bland
annat ockA ing6tt i lagen om ar-
betsavtal (17 $ 3 mom.), men det-
ta stadgande upphdvdes s6som
onodigt i och med jdmstdlldhets-
lagen. I regeringens lagproposi-
tion konstateras, att finsk lag-
stiftning emellertid inte i prak-
tiken i tillriicklig min frdmjat
jAmstdlldheten. Inom minga
omriden i livet har det alltjiimt i
betydande utstrdckning fcire-
kommit bristande jiimstiilldhet
mellan kcinen till dengrad, att det
kan bli nodvdndigt att vidta spe-
ciella itgdrder for att fcirbdttra i
synnerhet kvinnomas faktiska
stdllning. For att avldgsna denna
brist pi jiimstiilldhet ansigs det
foreligga ett behov av en sdrskild
lagstiftning, som understryker
betydelsen av jiimstiilldhet mel-
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lan kcinen och Aliigger myndig-
heterna och iiven andra, som
genom sin verksamhet i prak-
tiken kan inverka pi jiimstiilld-
heten, att frdmja denna.

I propositionen framhills sdrskilt
hur viktigt det iir att forhindra
all slags diskriminering pi grund
av kon. Ett viktigt skede iarbers-
livet, anstdllningen, hade hittills
varit helt utanfdr de giillande
diskrimineringsforbuden. Fcir att
jiimstiilldheten mellan kvinnor
och miin skall kunna genomfciras
borde ett allmdnt och uttryckligt
fcirbud mot diskriminering pi
grund av kcin utfdrdas. Viktigt iir
ocks6, att definitionen av diskri-
minering dr densamma inom
olika omriden i livet. Rdtts-
skyddet lor den som blivit utsatt
for diskriminering forbdttras
bland annat ddrigenom, att an-
hdngiggcirande av talan under-
ldttas och kravet pi den diskrimi-
nerades bevisskyldighet blir mil-
dare. Diirtill uppstdller lagen ra-
marna inom vilka den diskrimi-
nerade kan erhilla vederborligt
stcid och riittshjiilp i skcitseln av
sin sak.

Under drendets beredning har ra-
tifi ceringen av FN-konventionen
ansetts fcirutsdtta, forutom de
under detta irtionde redan
glorda lagiindringarna, ocksi ett
genom lag utfdrdat allmint fcjr-
bud mot diskriminering pi
grund av kon samt skapande av
tillriickligt rat$skydd fcir den
som blivit foremil fcir diskrimi-
nering pi grund av sitt kon. Jdm-
stiilldhet mellan kcinen pi alla
omrtden i samhdllet dr milet.
Hur,udvikten ilagen har lagts vid
avldgsnande av bristen pi jem-
stiilldhet i arbetslivet. Enligt ett
uttryckligt stadgande i jiimstiilld-
hetslagen dr lagen avsedd att for-
bdttra kvinnornas st6llning ifor-
hillande till mdnnen, isynnerhet
i arbetslivet.

Tolkning av lagen

Jiimlikhet mdnniskor emellan
liksom mdnniskosldktets upp
delning pi tvA olika kon har ialla
tider haft en fcirbryllande inver-
kan pi mdnniskosinnet. Di des-
sa tv6 ting sedan sdtts i relation
till varandra och diirtill i lagtext,
iir allmdnhetens intresse garante-

rat vdckt. "Kompetenta" lagtol-
kare rider det ingen brist pi. En
felaktig instiillning till frtgan kan
dock leda m6nga vilse. Regering-
en lramhiller i sin proposition.
att diskrimineringsfcirbudet
emellertid kan antas ha en viss
inverkan pA medborgarnas atti-
tyder. Lagen dr siledes ett med-
vetet redskap fcir attitydfostran.
Jag tror, att jiimstilldhetslagen
inte heller kommer att ldmna mig
obercird. Bl.a. av den anled-
ningen kommer jag inte i detta
sammanhang att gt in pi nigra
lingtgiende tolkningar av jiim-
stdlldhetslagen. Jiimstiilldhets-
ombudsmannen och jiimstiilld-
hetsndmnden tilldmpar i alla
hdndelser lagen pi sitt sdtt i prak-
tiken. Pi det stora hela dr det i
samband med jiimstiilldhetsla-
gen i allmdnhet inte skdl att tala
om tolkning av lagen, utan om
att leva och arbeta ienlighet med
lagens anda.

Lagens verkningar
med tanke- pi arbets-
pensronenngen

l-agens verkningar
pi arbetsgivarens dleggs-
pensionsanordningar

Fcjr de frivilliga tilliiggspen-
sionerna som arbetsgivaren an-
ordnat indelas arbetstagarna ofta
igrupper med sinsemellan olika
pensionsskydd. Som indelnings-
grund anvlnds fcir det mesta en-
dast kcinet, vilket betyder att pen-
sionsAldern f<ir kvinnor dr ldgre
dn for mdn.

Enligt jiimstiilldhetslagen iir det
f<irbjudet att tilliimpa sdmre lci-
ne- eller andra anstdllningsvillkor
for en arbetstagare dn de som ar-
betsgivaren iakttar fcjr arbetsta-
gare av motsatt kon som dr an-
stdlld hos arbetsgivaren isamma
eller likviirdigt arbete. Enligt re-
geringens proposition skulle alla
villkoren for arbetets utfcirande
rdknas som anstdllningsvillkor.
Forutom lonen skulle siledes alla
de olika formema av vederlag
som utges fcir arbetet gdlla som
sidana villkor. Huruvida vill-
koren ingir i den civerenskom-

melse som ligger till grund fcir ar-
bets- eller tjiinsteavtalet eller inte,
skulle vara av ovidkommande
betydelse. Praktiken skulle fi av-
gora. Enligt stadgandet angien-
de ikrafttriidandet skulle lagen
dock inte tillSmpas, om den stri-
der mot arbets-, tjhnste- eller
funktiondrskollekivavtal som
ingitts innan lagen tridde i kraft.

Diskriminering
i arbetslivet

I 7 $ jiimstiilldhetslagen forbjuds
diskriminering pi grund av kcin.
Som diskriminering anses dven
ett forfarande som leder till att
kvinnor och mdn faktiskt kom-
mer iolika stdllning. I lagens 8 $
stadgas om diskriminering i ar-
betslivet. Enligt den skall som
diskriminering dessutom anses
att en arbetsgivare vid anstdll-
ning eller uttagning till viss upp
gift eller utbildning forbigAr en
person som dr mera meriterad dn
den utsedda av motsatt kcin, om
arbetsgivaren inte kan visa att
hans fdrfarande dikterats av vd-
gande och godtagbart skdl med
hdnsyn till arbetets eller upp
giftens art eller att hans fcirfaran-
de berott pi annan omstdndighet
dn konet, vilken dr godtagbar.

Diskriminering pA grund av kon
skall dven anses foreligga ndr en
arbetsgivare:

1 tilliimpar sdmre lcine- eller
andra anstdllningsvillkor fcir
en arbetstagare 6n de som ar-
betsgivaren iakttar for arbets-
tagare av motsatt kon som dr
anstalld hos arbetsgivaren i
samma eller likviirdigt arbete;

2 leder och fordelar arbetet eller
annars ordnar arbetsforhil-
landena s6, att en arbetstagare
kommer i klart sdmre stiillning
dn en arbetstagare av motsatt
kon; eller

3 sdger upp, hdverellerpi annat
sett avslutar ett anstdllnings-
fcirhillande eller omplacerar
eller permitterar en arbetsta-
gare pi grund av k6n.

Sisom i denna lag ndmnd diskri-
minering skall inte anses:

I sdrskilt skydd for kvinnor pi
grund av havandeskap och
barnsbcird;

2 Att viirnplikt endast giiller fcir
mdn;

3 godkdnnande av antingen en-
bart kvinnor eller enbart mdn
som medlemmar i en forening,
om detta grundar sig pi en ut-
trycklig bestdmmelse i fcire-
ningens stadgar; eller

4 fcirlarande som grundar sig pi
en plan och som gAr ut pA att
dndamilet med denna lag
skall fyllas i praktiken.

Det faktum att men och kvinnor
har olika pensionsAlder strider
mot diskrimineringsforbudet i
lagen. Hade en arbetstagare t.ex.
ratt att vdlja mellan kvinnomas
ldgre och mdnnens hcigre pen-
sionsilder, skulle diskrimine-
ringsfcirbudet inte <jvertrddas.

Under beredningen av jdmstdlld-
hetslagen var inte pensions-
skyddsfr6gorna foremil fcir
ndmnvdrd behandling. Di tiden
lcir lagens ikralttrddande ndrma-
de sig, ridde det ovisshet om, hur
lagen skulle tilliimpas i friLga om
de olika pensionsAldrarna mellan
kcjnen. Gjordes inget i saken,
skulle det bara vara en friga om
tid och tilamod innan en arbets-
tagare som kiinde sig diskrimine-
rad skulle hiinskjuta irendet till
allmdn domstol fcir avgcirande.
Utgingen skulle ha varit svir att
forutspi. Aven det hade varit
mcijligt, att de tilliiggsform6ner
som hade registrerats i enlighet
med APL hade behandlats an-
norlunda dn de som var oregist-
rerade. Di processen med stdrsta
sannolikhet hade fortsatt dnda
till Hcigsta domstolen, skulle det
slutliga avgcirandet i alla hiindel-
ser ha litit vdnta pi sig i ungef,ir
tre ir. Nya arbetsavtal ingis ju
varje dag, si fcir avtalsparterna
skulle situationen ha tett sig
orimlig.
Avgivande av en rekommenda-
tion fcir avldgsnande av bristen
pi jtimstiilldhet mellan konen
skulle dnnu inte lcisa problemet,
utan hdnskjuta det till ett annat
stdlle.

Juridiskt sett skulle det vara ldtt
att fdrenhetliga pensionsskyddet
genom att ge biigge kcinen de
biista mojliga forminerna. Ur
pensionspolitisk synvinkel skulle
detta iallmdnhet inte vara klokt.
Minga arbetsgivare skulle dess-
utom sakna ekonomiska mojlig-
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heter fcir det. En fcirsdmring av
fcirminerna skulle i sin tur vara
svar att genomf6ra med beaktan-
de av stadgandena i lagen om ar-
betsavtal, och skulle med stdrsta
sannolikhet stcita pi ett kraftigt
motstand frAn arbetstagarsidan.

Fcjr att i lriga om pensionsan-
ordningar bibehilla den situation
som ridde fore jiimstiilldhets-
lagen, gjorde Pensionsskydds-
centralen ett fcirslag om lagdnd-
ring till social- och hdlsovirds-
ministeriet. Enligt detta forslag
skulle ett nytt 4 mom. fogas till
25 $ i lagen:

"Stadgandena i denna lag till-
ldmpas inte heller om de strider
mot villkoren I'or pensionsskydd
som arbetsgivaren anordnat fcire
ikralttrddandet av denna lag. En
arbetstagare som blivit anstalld
av arbetsgivaren efter lagens
ikrafitrddande kan ocksA om-
lattas av ett sidant pensions-
skydd."
Detta dndringslcirslag som gjor-
des 61 1986 ledde emellertid inte
till resultat. Di jag nu den 20
februari 1987 skriver detta, ut-
reder jdmstdlldhetsombudsman-
nen som biist pA ministeriets upp
drag olika alternativa losningar.
Fcir ministeriet har redan fore-
lagts ett alternativ som avviker
frin Pensionsskyddscentralens
dito, i det att de nya arbetsfcjr-
hillanden som ingitts efter 31.12.
1986 inte skulle omfattas av lag-
dndringen. I stadgandet angien-
de ikrafttrddandet foreslAs ett till-
liigg om att lagen skall bli till-
liimplig frin borjan av 1987.

I sitt utlitande om ministeriets al-
ternativ ldste Pensionsskydds-
centralen uppmdrksamhet vid
den begrdnsning som minis-
teriet planerat for nya arbets-
tagare. Denna begrdnsning skul-
le innebdra, att arbetsgivaren
pensionsanordningar for nya ar-
betstagare siL, att de k<insbase-
rade skillnaderna elimineras.
Jdmstdlldhetslagen skulle si-
lunda leda till att arbetsta1arna
indelas i grupper med sinsemel-
lan olika pensionsskydd utgien-
de frin ndr arbetsfcirhillandet
ingitts. I minga fall skulle denna
gruppering gciras utan att f6r-
handlingar pA forhand forts pi
arbetsplatsen och grupperingen
skulle inte alls vara beroende av

vederbdrande persons arbets-
miljo eller andra ddrmed jiimfor-
bara faktorer. Likas6 skulle det
vara mycket sviLrt att Sndra re-
dan stabiliserade pensionsanord-
ningar, lit vara att det bara skulle
gdlla nya arbetstagare, och detta
skulle i de flesta fall med stdrsta
sannolikhet leda till ett forsvagat
pensionsskydd fcir kvinnoma.
I sitt utlAtande understrok Pen-
sionsskyddscentralen vikten av
att dndringen av jdmstdlldhets-
lagen ocksi utstr[ck till de ar-
betstagare som ingir ett arbets-
fcirhillande efter 3 1. I 2. 1986.

Av hcigst fdrstieliga skdl har
jdmstdlldhetslagens verkningar
pi konens sinsemellan olika pen-
sionsAldrar varit fciremil for den
stdrsta uppmdrksamheten i
offentligheten. Vi bcir dock
komma ihig, att det ocksi i friga
om frivilliga pensionsanordning-
ar i allmdnhet bara dr kvinnoma
som fer familjepension. Denna
brist pi jlmstiilldhet borde av-
ldgsnas.

l.agens verkningar pe
arbetspensioneringen
i ovrigt

Forutom pi pensionsanstalter-
nas interna forvaltning inverkar
jiimstiilldhetslagen ocksi pi den
brist pi jiimstiilldhet mellan kcj-
nen som ing6r i pensionslagstift-
ningen. Enligt motiveringarna i
regeringens proposition skall
myndigheterna dock fdrsoka
finna sidana nya lcisningar som
kan medverka till cikad j2im-
stiilldhet mellan kcinen i sam-
hiillet. Vid behov skall myndig-
heterna vidta itgirder fcir en
dndring av sidana stadganden
och bestdmmelser som stir i kon-
flikt med jimstdlldhetslagens
dndamil.

Rltten till familjepension

I frAga om retten till familjepen-
sion dr kcinen (i allmZinhet) iolika
stdllning, vilket ocksi kommer
fram i det andra mottot i bcirjan
av min artikel. Det hdr behover
indras. Fcir ndrvarande under-
gAr familjepensionssystemet en

reform, som stravar till anord-
nandet av ett sadant pensions-
skydd fcir den efterlevande ma-
ken,/makan som dr dndam6lsen-
ligare dn det nuvarande och obe-
roende av kdn. Di reformen
genomforts, torde stadgandena
om familjepension inte liingre stAi konflikt med jiimstiilldhetsla-
gen.

Moderskapsledigheters
och barnavirdstidens
inverkan pA pensions-
skyddet

Om en arbetstagare inte iter-
viinder till sitt arbete efter mo
derskapsledigheten, anses hennes
arbetsfcirhillande ha avslutats i
och med att utbetalningen av lon
upph6rt. Den hiirpi foljande
tiden berdttigar inte till pension.

Rdtten till s.k. iterstiende tid
bestir enligt huvudregeln i ett irs
tid efter det att arbetsfcirhillan-
det upphcirt. Fcjr en kvinnlig ar-
betstagare kan dock ifrhgava-
rande ettirsperiod sammanlagt
forldngas med hcigst nio 6r, for-
utsatt att hon haft ett barn under
3 ir under tiden mellan den ovan
ndmnda ettirsperioden och den
tidpunkt, di hon blivit arbets-
ofcirmcigen. Fcirlingningen av
rdtten till iterst6ende tid har
frdmst av praktiska skiil begriin-
sats till enbart kvinnor.
I de flesta fall dr det kvinnan som
stannar hemma och virdar
barnen Diirlor dr pensions-
skyddet fcir i synnerhet de kvin-
nor som ldnge varit borta frin
fcirvSrvslivet sdmre dn mdnnens
pensionsskydd.

I friga om virden av barn har
man lorsokt forshtta mdn och
kvinnor i samma stillning. Det
har ansetts dndamilsenligt, att
ocksi mdnnen deltar i virden av
smibarn. Man har scikt utveckla
stadgandena som gdller denna
sak. Det torde vara motiverat att
i brAdskande ordning overvdga
avldgsnandet av bristen pi jam-
stalldhet itminstone i friga om
tbrldngningen av efterkarens-
tiden fcir den iterstiende tiden i
sidana fall, diir mannen 6r borta
lrin forvdrvslivet for att vArda
barnen.

De olika pensionsildrarna
i arbetspensiorslagarna

I vissa arbetspensionslagar dr
pensionsildern for mdn och
kvinnot olika. Exempel pi sida-
na lagar dr lagen om fortidspen-
sion for frontveteraner, LFoPL
till den del som den gdller gene-
rationsvaxlingspensionen samt
lagen om avtrddelsepension. I
pensionsstadgan for det kom-
munala pensionssystemet gdller
vissa yrkesbeteckningar endast
kvinnor.
Samordnandet av de for konen
gdllande olika pensionsildrarna i
lagen bor utredas skilt.

Forsfikringsteknik
PA statistisk vdg har det kunnat
konstateras, att livslhngden fcir
en kvinna dr ldngre in livs-
ldngden for en man i samma
6lder. Diirt<jr bestdms kapital-
vdrdet piL och f6rsdkringspre-
mien for pensionsfcirminema
fcirutom pi basen av 6Llder, fa-
miljeforhillanden o.a. dylika
faktorer ocksi enligt kon. For-
sdkringsverksamheten strdvar i
allmdnhet till att forsiikri ngspre-
mierna och de utlovade fcirm6-
nerna skall motsvara varandra.
Diirtdr utgor konet ett av indel-
ningskriterierna.

Da engingsutbetalningen for
ilderspension utrdknas, anvdnds
olika koefficienter for kvinnor
och mdn. Detta baserar sig dock
pi statistisk dodlighet.

Kvinnoma betalar i fdrsiikrings-
premie igenomsnitt 0,2 procent-
enheter och som mest 0,7 pro-
centenheter mer dn minnen.
Ocksi denna skillnad fir sin fcir-
klaring i de sinsemellan olika
medellivsldngderna. I princip
kunde en sidan skillnad leda till
diskriminering till exempel i en
anstdllningssituation. Skillnaden
dr emellertid sA liten, att det
ofiast dr andra faktorer som av-
gor.

De i detta avsnitt behandlade
bristerna pA jiimstiilldhet kan fcir-
klaras utgiende frin de fcirsik-
ringsmatematiska grunderna.
Inget sAdant torde kunna noteras
som mAste dndras till foljd av
principerna i jiimstiilldhetslagen.
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Genom de flexibla pensionsfor-
mer som triidde i kraft ir 1986
och genom hcijningen av den
nedre tldersgrdnsen for beviljan-
de av arbetsloshetspension fr6n
55 ir gradvis till lagstadgade 60
Ar, har finldndarna blivit allt mer
intresserade av att pensionera sig.

Inom arbetspensionssystemet
anscikte Ar 1986 niistan 5000 per-
soner om fortida ilderspension
och drygt 16500 personer om
fcirhandsbeslut betrdffande indi-
viduell fcirtidspension. Omkring
17000 personer som var be-
riittigade till arbetspension scikte
under iret arbetsloshetspension.
Ocksi fcirtidspensionerna fcir
frontveteraner vdckte 61 1986
stOrre intresse 6n under tidigare
ir. Samtidigt har antalet per-
soner som soker invalidpension
kvarstAtt pi samma nivi som ti-
digare eller rentav cikat nigot.
Andringama i pensionslagarna
gdllde enbart 55-64-iringarna.
Antalet pib<irjade pensioner har
i denna ildersgrupp okat med
tvi tredjedelar jiimfort med ti-
digare ir och ndrmar sig smA-
ningom 50000. Ndstan en femte-
del av de personer i ilders-
gruppen som i bdrjan av 6ret dn-
nu inte uppbar pension har un-
der Arets lopp gAtt i pension.

De pensionerades andel
fore ir 1986

I slutet av ir 1985 var 43 procent
av de 55-64riringar som om-
fattades av arbetspensionslagar-
na pensionerade, ndmligen 46
procent av mdnnen och 4l pro
cent av kvinnoma. Andelen pen-

sionerade okade kraftigt med till-
tagande Alder; ifriga om 55-59-
iringarna var andelen endast 34
procent och fcir 60-64-6ringar-
nas del hela 54 procent.

Fcjrdelade enligt pensionsslag
varierade de pensionerades an-
delar s6, att 53Vo av 55-64
iringarna inom KAPL uppbar
pension, medan motsvarande
siffra inom FciPL var bara307o.
Inom APL och LFciPL motsva-
rade siffrorna genomsnittet inom
systemet, dvs. 42 respektiv e 44 7o.

Ar 1986 okade
de pensionerades andel
mest inom APL

Enligt uppskattning var 49 pro-
cent av 55-6{2ringarna pen-
sionerade vid utgAngen av 6r
1986. Inom APL okade antalet
pensioner kraftigast. Andelen
pensionerade har relativt sett
okat lika mycket inom FcjPL,
men dA man beaktar FciPL:s liga
nivi fcire ir 1986 si stannar ande-
len FoPl-pensionerade i varje
fall klart under medelnivin.
Inom APL cikade de 55-6+
iriga pensionerades andel upp
skattningsvis frln 42Vo till 50Vo
mellan utgAngen av ir 1985 och
utgingen av ir 1986. Inom
KAPL dr andelen pensionerade
dock fortfarande storst - om-
kring 5670 vid utgingen av ir
1986. Av LFoPL:s 55-64-iring-
ar var ca 4670 pensionerade. I
lriga om LFdPL kan det noteras
att andelen kvinnliga pensions-
tagare dr stdrre dn andelen mdn
(figur l).

Av dem som gick
i pension ir 1986 var
storsta delen APL:are

Infcirandet av de nya pensions-
formerna samt det okade antalet
arbetsloshetspensioner har kdnn-
bart cikat antalet nya pensioner
inom APL. En <ikning har fram-
fcir allt skett i friga om de arbets-
loshetspensioner och nya flexibla
pensioner som beviljats kvinnor-
na. Ndr fortidspensionerna fcir
frontveteraner rdknas med,
kommer ocksi minnen inom
APL upp till i stort sett samma
relativa cikning.

De kvinnliga fdretagarna har re-
lativt sett oftare utnyttjat de nya
flexibla pensioneringsalterna-
tiven dn minnen, dock inte i
samma skala som kvinnoma
inom APL. Inom FoPL och
LFOPL noteras fcir kvinnornas
del en ndstan fordubblad okning
i antalet nya arbetsloshetspen-
sioner jdmfcirt med fciregiende
ir.
Av de 55-59-inngar som inte
varit pensionerade i borjan av ir
1986, borjade 15 procent upp-
bdra pension under irets lopp.
Av 60-64iringarna borjade
23Vo uppbara pension. Inom
APL var 60-64iringarnas an-
del hela 2l Vo.

HAr ovan har det varit tal endast
om 55-64Aringarnas pensioner.
Detta beror pi, att fciriindringar-
na har skett just inom de hdr
ildersgrupperna. Dessutom be-
viljas personer som dr under 55
6r eller 65 ir och dldre inalles en-
dast omkring 24 000 nya pen-
sioner. medan 55-64-iringarna

fcjrra iret beviljades omkring
47000 pensioner.

Vilka personer soker
individuell fu rddspension?

Fram till utgingen av Ar 1986
hade drygt 16500 personer be-
gdrt och I 3 200 personer fitt fcjr-
handsbeslut om individuell fcir-
tidspension. Omkring 9000 so-
kande fick positivt fcirhandsbe-
slut.

I friga om den individuella fcir-
tidspensionen dr ansokningsfcir-
farandet sidant, att arbetstagar-
na och foretagarna kan begdra
forhandsbeslut om sin pension
medan de dnnu fcirvdrvsarbetar:
ett positivt beslut dr i kraft sex
minader. Av dem som i bcirjan
av ir 1986 begdrde forhandsbe-
slut avstod I 3 procent fr6n att gA
i pension. Vid utgingen av Aret
fanns det 7500 lcipande pen-
sloner.

Fram till 31.12.1986 hade 9 pro-
cent av de personer i ildern
55-& ir, som intjiinat heleffek-
tiv pensionsrdtt, ansokt om pen-
sion. Denna andel var lcir mdn-
nens del 7 7o och for kvinnornas
del l|Vo.
Av de kvinnor som inom APL,/
FoPL uppfyllde 6lders- och hel-
effektivitetskriterierna anscik te ca
I 1 procent om pension. Var tion-
de manlig KAPL:are som upp
fyllde kriterierna anscikte om
pension. Minst intresserade av
pensionering var mdnnen inom
LFciPL; andelen scikande var hdr
endast 4 procent. Av de dvriga
55-64-iringar som var berdtti-
gade till helelfektiv pension an-
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l. De 55-64iriga pensionstagarnas andel av motsvarande av lagarna
omfattade befolkning

%

35

scikte drygt 8 procent om indi- utfiendeavarbetsloshetspension
viduell fortidspension (figor 2). ir 1986 hojdes frin 55 till 56 6r.

78 79 80 81 82 83 84 85 86*

Fcirdelningen av antalet personer
som soker individuell fortidspen-

KAPL sion minskar med tilltagande
ilder. Ndstan en tredjedel av sci-

ApL kandena var 55-56 ir.

LFopI_ Ndr siffrorna granskas i forhil-
lande till motsvarande befolk-
ningsandel som uppfyller ovan
ndmnda kriterier, si ger ilders-

FoPL fordelningen en helt annan bild.
Mest bendgna att sdka pension
har 55-iringarna varit och minst
bendgna 64iringarna. 5GAring-
arna har varit betydligt passivare
dn 55-Aringarna, medan 5'l-60-
Aringarnas bendgenhet att soka
pension har okat med tilltagande
ilder. Fcir mdnnens del har an-
delen pensionsscikande minskat
efter fyllda 61 ir, medan den fcir
kvinnornas del har okat mellan
6l och 63 irs ilder (figur 3).

Intuitivt utgir man ifrin att an-
delen pensionsscikande borde
cika i takt med 6ldern, eftersom
ildrandet och sjukligheten tilltar.
Vad giiller kvinnorna cikar ocksi
bendgenheten att scjka pension
mellan 56 och 64 irs 6lder -mdnnens bendgenhet att soka
pension sjunker ddremot efter
fyllda 60 6r. Sistndmnda torde
bero pA, att de 60 ir fyllda miin-
nen Ar 1986 i allt hogre grad scikte
veteranpension. Den overrepre-
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I arbetsloshetspensionerna
har tyngdpunkten
forskjutits frnn 55 till
56 iringarna

R6knat frin Ar 1980; dA den
nedre Aldersgrdnsen for utfiende
av arbetslcishetspension sjonk till
55 6r, har ildersfcirdelningen fcir
nya pensionstagare varit sidan,
att 55-iringarna Arligen har be-
viljats de flesta arbetslcishetspen-
slonerna.

Ar 1986 steg den nedre 6lders-
grdnsen till 56 ir, men arbetslcjs-
hetspension kunde dnda fram till
utgingen av juni 1986 under vis-
sa lcirutsdttningar beviljas dven
55-6ringar.

Sminingom har 5Giringarnas
andel cikat; ir 1985 uppbar de
mera pensioner dn 55-Sringarna.
vilket Sven framgir av tabellen
hiir invid. Beslutet att hdja den
nedre Aldersgrdnsen gjordes re-
dan ir 1985, vilket kan ha piver-
kat arbetsgivarnas och pensions-
scikandenas beteende.

Ar 1986 bcirjade redan inemot
4000 5G6ringar uppbdra pension

- deras andel av samtliga bevil-
jade arbetsloshetspensioner var
drygt en femtedel. Trots att den
nedre ildersgrdnsen fldr pen-
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2. Andelarna personer som fram till 31.f2.1986 siikt indiv. ftirtidspen-
sion i proportion till motsvarande ickepensionerade befolkning
r.1.1986
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3. Vo-andelen personer som fram till 31.12.1986 siikt indiv. ftirtidspen-
sion av motsvarande ickeoensionerade befolkning 1.1.1986

Alder Mdn Kvinnor

sentation som kan noteras fdr de sionering hojda, cikade andelen
55-triga kvinnomas och mdn- nya arbetsloshetspensioner fi6n
nens del, kan eventuellt bero pA Ar 1985 till 5r 1986 med 30 pro-
att den nedre ildersgrdnsen for cent.

Antal och procentuell ildersftirdelning ftir under perioden 198l-1986
beviljade arbetsliishetspensioner
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Ateruppbyggnadstiden efter
andra vdrldskriget utgjorde en
gynnsam jordmiLn med tanke pA
utvecklandet av socialfdrsdk-
ringen. Pi minga hill bcirjade
man krdva att staten skulle for-
bIttra medborgarnas sociala
trygghet och utvidga social-
skyddssystemen att omfatta hela
folket. Den hiir perioden har ddr-
for i de viistliga industrildnderna
ofta betraktats som viilfdrdsstats-
ideologins genombrott (Myles
1984, 38-39).
Ett av de viktigaste dragen i den-
na utveckling var civergingen
frin f6rsdkrings- till omsorgsba-
serade system. Av central bety-
delse var den i England hr 1942
publicerade Beveridge-planen.
Beveridge-planen grundade sig
pi den s.k. bristdiagnosen, enligt
vilken det engelska socialskydds-
systemet ansigs otillrdckligt, ef-
tersom 3,/4 av landets befolkning
inte nidde upp till ens minimiut-
komstnivi. En omfordelning av
tillgAngarna ansigs nodvdndig

- alla medborgare skulle garan-
teras en minimiutkomst ihdndel-
se av sociala risker. Skapandet av
detta minimiutkomstskydd an-
sAgs iligga staten (H. Niemeld
1985, 66). I ett demokratiskt sam-
hiille skulle varje medborgare ha
riitt till social trygghet.

Ar 1946 stiftades i England en
folkfcirsiikringslag, som grunda-
de sig pi Beveridge-planen. F6r-
sdkringen teckte hela befolk-
ningen och erbjod i friga om
pensionsfdrminer Alders- och in-
validpensioner till fast belopp.
Ocksi i Sverige fcirnyades folk-

pensionssystemet i enlighet med
Beveridge principer. I en reform
genomford av en socialdemokra-
tisk regering avskaffades behovs-
prcivningen i frAga om pensioner-
na, samtidig som man Ar 1946
overgick till ett system med
jdmnstora pensioner fi nansierade
med skattemedel (Esping-Ander-
sen 1985, l5G-157). Ocksi Fin-
land overgick inom folkpen-
sioneringen tio 6r senare med
agrarfcirbundet i spetsen till pen-
sioner med fast belopp (H. Nie-
melii 1985, Salminen 1986).

Den jiimlikhet medborgarna
emellan som Beveridge-planen
pldderade fcir var dock en ren
och skdr myt i samhillen, ddr
ekonomisk tillvixt var en av de
ledande tankarna. Systemet med
jdmnstora pensioner visade sig
vara ett tveeggat svdrd. Fcir det
fcirsta fcirmAdde dessa pensioner
inte trygga ens en minimiut-
komst. Ndr den nya lagstift-
ningen trddde i kraft i England ir
1948 motsvarade de formAner
lagen kunde erbjuda endast 19
procent av en industriarbetares
genomsnittslcin. I Sverige var
motsvarande siffra fcir folkpen-
sionens del 17 procent Ar 1955.
Ocksi i Finland var fcirminerna
enligt folkpensionslagen an-
sprikslosa - fdre arbetspen-
sionslagstiftningen endast 14
procent av genomsnittslcinen fcir
en industriarbetare (Myles 1984,
4l; Olson 1986, 40; Alestalo &
Uusitalo 1986, 221). Fcir det
andra kom systemet med jdmn-
stora pensioner, som ju var avsett
att befrdmja jiimlikheten, att pi
ldngre sikt ha helt motsatt effekt.

Arbetstagarna, for vilkas lev-
nadsstandard systemet med
jdmnstora pensioner innebar en
markant forsdmring jiimfcirt
med aktivtiden. nojde sig inga-
lunda med att invanta stats-
maktens itgarder i frigan. De
arbetstagargrupper som var vdl-
organiserade och hade ordentliga
resurser forhandlade sig i lcineav-
talen till privata pensionsforsdk-
ringar. De som hade svagare for-
handlingspositioner fick dock lov
att ncija sig med vad minimiut-
komsten hade att erbjuda (Myles
t984,42-43).
I den situation som uppkommit
bdrjade man inom den vdsteuro-
peiska arbetarrcirelsen krdva, att
den traditionella egalitarismen
skulle ldmnas diirhiin och att in-
komstrelaterade formAner i stdl-
let skulle infciras. I Sverige fram-
stdlldes kravet pi ett lagstadgat
fcirvdrvspensionssystem fcirsta
gingen pi initiativ av facKore-
ningsrcirelsen - Sret var dA
1944 - och dessa krav tilltog se-
dan i styrka pi l95Gtalet. I Fin-
land framstillde Finlands Fack-
[orbunds Centralorganisation.
FFC, och Tjdnstemannaorgani-
sationernas Centralfcirbund,
TOC, motsvarande krav ir 1956.
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SVERIGES
rOnvAnvs-
PENSIONSREF'ORM
Ndr folkpensionerna 2r 1946ha-
de reformerats till en grundpen-
sion fcir alla medborgare, bcirjade
man inom den svenska fack-
foreningsr<irelsen och bland so-
cialdemokraterna utveckla ett
fowdrvspensionssystem (tjiinste-
pensionssystem) som komplette-
ring till folkpensioneringen. So-
cialdemokraterna och fackfore-
ningsrorelsen tog upp detta fcir-
slag till olfentlig debatt i mitten
av 1950-talet. Fcirslaget gick ut
pA att fcirvdrvspensionssystemet
skulle omfatta alla lcintagar-
grupper inom bide den offent-
liga och den privata sektorn.
Inom detta obligatoriska pen-
sionssystem skulle pensionen be-
rdknas pi lika grunder fcir alla
inkomsttagargrupper, ndmligen
pi basis av de 15 biista arbets-
6ren, varvid pensionsbeloppet
fcir alla skulle vara 65 procent
av den pensionsgrundande in-
komsten.

Genom att tilliimpa ett obligato-
riskt pensionssystem med en och
samma pensionsgrund fcir alla,
avsig man att cika lontagarnas
inbcirdes solidaritet samt att fdr-
hindra en uppspjiilkning av pen-
sionstagarna i ett pensionssystem
fcir arbetstagarna och ett annat
system fcir tjdnstemdnnen. Enligt
fdrslaget skulle pensionssystemet
bekostas av i fcirsta hand arbets-
givarna. De sparkapital som in-
flyter via pensionsavgifterna
skulle enligt fcirslaget vara un-
derstdllda statens placeringsbe-
slut. Sistndmnda krav betonades
starkt pa fackforeningshtll. Av-
sikten var att genom en dirigering
av pensionskapitalen komplette-
ra den aktiva arbetskraftspoli-
tiken med en aktiv kreditgiv-
ningspolitik (Esping-Andersen
198s, l6r).
De borgerliga partierna, dvs. ho-
gerpartiet, folkpartiet och bonde-
ftirbundet, samt arbetsgivarna
motsatte sig socialdemokrater-
nas obligatoriska pensionslinje.
Enligt arbetsgivarna. hcigerpar-
tiet och folkpartiet borde for-
vdrvspensi oneringen forverkligas
inom ramen fcir ett decentralise-
rat pensionssystem. Pensionssys-
temet skulle ddrvid basera sig pi
kollektivavtal mellan arbets-
marknadsparterna, dvs. arbets-

hade dock som foljd att bonde-
flcirbundet ldmnade regeringen
och att svenskarna gick till nya
riksdagsval. Valet resulterade in-
te i klar majoritet fcir vare sig hci-
gern eller vdnstern. Frigan om
fdrvdrvspensionerna hade dock
blist upp till en konflikt, diir hci-
gern stod mot vanstern och tvdrt-
om pA ett for den svenska klass-
strukturen vdlbekant sdtt. Ar-
betsgivarna, de hcigre tjdnste-
mannen och jordbrukama, dvs.
hogern och centern, arbetade fcir
ett trivilligt f6rvdrvspensionssys-
tem, medan socialdemokraterna
forsdkte samla arbetstagarna och
de ldgre tjdnstemdnnen bakom
det obligatoriska alternativet
(Esping-Andersen 1985, 162).

Den socialdemokratiska minori-
tetsregering som bildats efter va-
let avht efter pitryckning frin
fackforeningshill ir 1958 till
riksdagen en proposition om in-
fcirande av forvdrvspensionering
enligt den obligatoriska linjen.
Eftersom styrkeforhillandet mel-
lan viinstern och hcigern fcirdela-
de sigjiimnt i riksdagen, var man
f6rberedd pi ytterst laddade vo
teringar i pensionsfrigan. Med
en rcists civervikt rcistade riks-
dagen for socialdemokratemas
pensionsalternativ - en folk-
partiledamot hade avstitt frin
att rosta. Till fdljd av sprickan i
det borgerliga ldgret hade social-
demokraterna diirmed lyckats fA
igenom ett lagstadgat statligt for-
vhrvspensionssystem.

Losningen i pensionsfr6gan var
en seger fcir socialdemokraterna.
Den socialdemokratiska rege-
ringens stiillning starktes avse-
vhrt, samtidigt som partiet och
fackfcireningsrorelsen fick okat
inflytande ndr det giillde dirige-
ringen av ekonomin. Reformen
innebar vidare att socialdemo-
kraternas och bondefcirbundets
allians var f<jrbi; i stdllet inledde
socialdemokraterna samarbete
med arbetstagarna och de liigre
tjdnstemdnnen. Fcirvdrvspen-
sionsreformen var ett centralt
element i den strategi, enligt vil-
ken det socialdemokratiska par-
tiet tog avstind frin rollen som
folkparti for att istiillet bli ett lon-
tagarnas parti ( Esping-Andersen
1985, 162-163).

" Allt i ett' eller alternativ en - i detta lagstadgade och obligatoriska pensions-
skydd ingick allting man behiivde, medan "frivilliglinjen" eller alternotiv tre
var storkapitalets melodi. Den stora pensionsreformen i l9|Gtalets Sverige
fdregicks av en braskande propagandakampanj.

givarna samt arbetstagar- och intressen (Molin 1967,62-63).
tjdnstemannafcirbunden' .svt Eftersom modellerna f'or den till-temet skulle vala frivilligt o.19. ta,;il; Toia*rp.^ionsrefor_medel som .inflcit genom..p:f ;;;;ict ia^pass starkt isdr, be_
sionerna skulle vara unders*lUa ,j5i' "r""irfaS.rtraternas och
fciretagens placeringsbesl ut-- l. I L""a.1oi'urrJets koalirionsrege-
sionsforsdkringarna skulletrall .,rg-;'Toilom.ortning skuilehas av -privata fcirsdkri-ngsan itii?ar"^ i f.niionrr.agui. Au d.stalter. Ovan ndmnda lllresse- ;;;-;ii;;..1;-;l- o,,.,iostninge,grupper motsatte sig socia^ldemo 

"aila.'i.i. sJciataemotraternaskratemas pensionsli nje, eftersom ;il;;"ii;;; fl;sta rd,sterna, men
detta alternativ var obligatoriskt i;i; ki;. maioritet. Enligt deoch eftersom staten skulle rada 'ffrr.fiigu "'p]u.ti..na 

in-nebar
<iver pensionsfonderna' folk-omfustningen en seger fcir de

l"rivilliga linieina, efteisom deucKsa DonoelorDunoet var emot , :.;:. --;--- borserlrsa Dartlernas samman-socraloemoKratemas Iorslag. raKnaGe roslelat var slorre anrorDunoet ansag att lorvarvs-. unoerstooet lor soclaloemoKra-penslonssystemet oorqe vara rn-
villigt och att ett tak b..d.;;;- 1ffnas 

alternativ (Molin 1967'

gas lor pensionerna. Det centrala uv''
elementet i bondefcirbundets f6r- De socialdemokratiska minisr
slag var att de for alla jdmnstora rarna iden divarande koalitions-
folkpensionerna borde hojas, et regeringen hade for avsikt att ut-
tersom detta var forenligt med giende frin sitt eget fcirslag av-
partiets vdljarkirs, dvs. jordbru- lita en proposition om forvdrvs-
karnas och smifdretagarnas, pensioner till riksdagen. Detta
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FINLANDS
ARBETSPENSIONS-
REFORM
Niir folkpensionerna ir 1956
indrades frin lorvdrvspensioner
till pensioner med fast belopp in-
nebar detta en politisk seger tbr
agrarf'orbundet. Partiet Iyckades
vdnda den pensionspolitiska
striden mellan lontagarna och
jordbrukarbefolkningen till ftir-
del fcir sistndmnda genom att al-
liera sig med Finlands andra ar-
betarparti, ndmligen folkdemo
kraterna. Socialdemokratema
och fackfcireningsrdrelsen forlo-
rade ddremot i inkomstfordel-
ningskonflikten i och med att
lcintagarbefolkningen fick lov att
ncija sig med enbart en pension
med fast belopp

Det laktum att lolkpensionerna
omfordelades jimnt mellan ldn-
tagarna och jordbrukarbefolk-
ningen hade som fdljd, att
tjdnstemdnnens centralorganisa-
tion, TOC, och arbetarnas fack-
fcirbunds centralorganisation,
FFC, sigtill att det iprogrammet
fcjr K. A. Fagerholms regering
intogs en punkt, ddr det krdvdes
att en statlig kommitt6 tillsiitts
for utredande av pensions-
skyddet lor dem som arbetar i ett
privatrdttsligt arbetsfcirhillande.
I december 1956 tillsatte Fager-
holms regeringden s.k. pensions-
kommitt6n.
Pensionskommitt6ns arbete pi-
gick ndstan fyra ir. PA grund av
arbetsgivamas och arbetstagar-
nas motstridiga intressen upp
stod det i borjan vissa svirighe-
ter. Arbetsgivarna forholl sig ne-
gatifi till sociala reformer, efter-
som dessa ansigs belasta Fin-
lands internationella konkur-
renskraft. Arbetsgivarna gjorde
ocksi fcirscik att fordela kost-
naderna fcir pensionsskyddet
mellan sig och arbetstagarna.
Fackfcireningsrcjrelsen for sin del
drev hirt pi ett lagstadgat pen-
sionsskydd och ansig att arbets-
givarna skulle bekosta hela pen-
sionsskyddet.

Kommitt6n nidde enighet sedan
man kommit civerens om hur
pensionsskyddet skulle admi-
nistreras och organiseras i prak-
tiken. I och med att fackfcire-
ningsrorelsen krdvde att arbets-
givarna skulle bekosta hela pen-
sionsskyddet, steillde dessa som
motkrav att arbetsgivarna fritt

Det betcinkande - arbatspensionssystemets grundstadga - som pensionskonr
mittdn dstadkommit under ledning av Teivo Pentiktiinen dverkimnades undar
ansprdks16sa former vid mdtesbordet 20.9. 1960. Socialminister Eeli Erkkiki
(pd bilden till vtinster) tar cmot betrinkandet.

skulle fi vdlja hur de organisera- arbetspensionslagen skulle stiltas
de pensionsforsdkringen. Enligt var dessutom det socialdemokra-
arbetsgivarna borde pensionsfor- tiska partiet i viss min splittrat.
sdkringen organiseras pa samma Pi den finliindska fackforenings-
satt som den av de privata fcir- rorelsens beslut inverkade dven
sdkringsanstaltema administre- det faktum, att det statliga alter-
rade olycksfallsfcirsdkringen. De nativet till pensionsorganisation
sparkapital som inflot genom hade varit Folkpensionsan-
pensionema skulle foretagen stalten, som ju nyligen hade jiim-
genom automatisk iterliLning nat ut de individuella pensions-
kunna anvdnda for sin investe- kontona mellan jordbrukarna
ringsverksamhet. Att frigcira sto- och lontagarna.
ra kapital lrin ndringslivet an- ,^-.L_..r.^.

',:9::1?ri'L'il'Y1111;ilr.:.,i?::?:'H?':H'.?31'J,":"lnoustnns ocn servlceseKtorns
t,r gin g pi arbets k ra-, i [li\ ::#.ix;l j:1t'o1:3#;:f; [:ii!-komma att dka kraftigt till tolid ^"'_'::: l-" ;
av dels flyttningsstrc;rimen t An T:Ifjt*j.|ile srg I oet av Kom-

landsbygden till u*a#ire'l *lt16:^.:i?lT .^^P::::\":^*'Lre ansaq att lryggneten l sam-centrumen ocn oels oe stora ars- ", ., ,,. Dano meo atoeroom ocn arDeIS-Klassemas lntraoe r arDetsllvel
(Salminen 1e86, e2-105) Plfl.'::9:-":i':*c.:':l'1.',::-
Nir den na cenr rara rriga var av- H[HXtiiloiT ;:[r'il:,Udii,klarad kunde pensionskom- ;;i*"'..
mitt6n avlita ett i det ndrmaste ou,l'

enhiilligt betdnkande. En jiim- Ar 1960, dA pensionskommitt6n
fcirelse med fdrvdrvspensions- var klar med sitt arbete, hade
reformen i Sverige visar, att de Finland en agrarfdrbundsledd
finska arbetsgivarna lyckades ddr minoritetsregering med V. J.
de svenska kollegerna misslycka- Sukselainen som statsminister.
des, ndmligen att fi igenom ett Denhdrregeringenforhollsigre-
decentraliserat, privat pensions- serverat till stiftandet av en ar-
system. Den finldndska lack- betspensionslag.Ndrdetvisatsig
foreningsrorelsen accepterade ett att regeringen inte hade ftir avsikt
pi privat basis fungerande pen- att avlita nigon proposition om
sionssystem,medanddremotden arbetspensioneringen, beslot
svenska fackfcireningsrcirelsen man pA annat hill att bereda la-
lyckades forverkliga ett statligt gen genom riksdagsmotioner'
system. Detta berodde delvis pi, Orsaken till regeringens passivi-
att den finska fackfcjreningsrci- tet i friLgan var, att man inom ag-
relsen allt sedan inbcirdeskrigets rarforbundet ansAg att pensions-
dagar har forsvagats p.g.a. arbe- kommitt6nsforslaggjordeavsteg
tarpartiemas tudelning i ett so- frin systemet med jdmnstora
cialdemokratiskt och ett kom- pensioner till fcirmin fcir for-
munistiskt parti. Ndr den forsta vdrvspensioner. Dessutom sfdll-

de man sig tveksamt till skapan-
det av ett nytt pensionssystem vid
sidan om folkpensionssystemet,
samtidigt som sdsongarbetarna
och en stor del av jordbrukarbe-
lolkningen hade ldmnats obe-
aktade i kommitt6ns lorslag (H.
Niemeld 1985,6)

Fcir stiftandet av arbetspensions-
lagen vdcktes sammanlagt sex
lagmotioner undertecknade av
79 riksdagsledamotere. Fcirst in-
l6mnades socialdemokraternas
motion, som samlat 32 namn
med Veikko Kokkola i spetsen.
Som utgAngspunkt lor motionen
tjdnade pensionskommitt6ns be-
tdnkande kompletterat med vissa
av fackforeningsrorelsen krdvda
dndringar (Varoma 1972,3l; H.
Niemeld 1985, 96; Salminen
1986,107).

Stiftandet av arbetspensionsla-
gen tog inte mer dn tvi minader
under riksdagens viLrsession iLr
1961. En bidragande orsak till
den snabba riksdagsbehandling-
en var, att sjdlvsldndighetstidens
fcirsta riksdag med vdnsterma-
joritet inledde sin sista riksdag.
Att stifta lagen fdrst efter ndsta
val hade sdkerligen medftirt
problem, eftersom vdnstem di
var forsvagad pi grund av splitt-
ring bide inom l'ackl'drenings-
rorelsen och inom det socialde-
mokratiska partiet (Varoma
t912,32).
Riksdagen remitterade alla sex
motionerna jdmte en till dessa
ansluten hemstdllningsmotion
som vdckts av agrarfcirbundet till
socialutskottet, vilket som ut-
gingspunkt for sin behandling
valde den socialdemokratiska
motionen. Socialutskottet nidde
enighet i frAgan sedan en eftergift
gjorts frir agrarfcirbundet. Agrar-
fcjrbundet hade ndmligen som
villkor for sin medverkan i lcis-
ningen kravt att en pensionslag
skulle stiftas for arbetstagare i
kortvariga arbetsfcjrhillanden.
Orsaken till detta krav var att
agrarfcirbundet bland sina vdlja-
re hade en betydande andel smi-
brukare som samtidigt var skogs-
arbetare.

I riksdagens stora utskott for-
scikte folkdemokratema fcirhala
beredningen av lagen genom att
lciresli att irendet skulle remitte-
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ras till utskottets delegation. Det-
ta l'orsok misslyckades dock. I
den allmdnna debatt som fordes i
riksdagen kritiserade flolkdemo-
kraterna och foretrddare lor Ar-
betarnas och SmAbrukarnas So-
cialdemokratiska Frirbund so-
cialdemokraterna f'dr att dessa
hade hillit ihop med hogern i
pensionsfrAgan. Kritiken gdllde
organlsenngen av penslonssys-
temet, fonderingen, uteldmnan-
det av de dldre irsklasserna och
framfor allt den omstandigheten
att kortvariga arbetsfcirhAllan-
den inte omfattades av lagen.
Agrartcirbundet understcidde
den paragraf i lagforslaget, enligt
vilken pensionsskyddet inom sd-
songbetonade branscher skulle
anordnas genom sdrskilda stad-
ganden. Socialdemokratema och
hcigern ytrade sig till fcirmAn for
lagforslaget (Varoma 1912,
40-41).
Riksdagsbehandlingen medfdrde
inga stdrre indringar i socialde-
mokraternas motion - APL, la-
gen om pension fcir arbetstagare,
gavs i bcirjan av juli 196l och
tridde i kraft den 1 juli 1962.
KAPL, lagen om pension fcir ar-
betstagare i kortvariga arbetsfcir-
hAllanden, hade utg6ende frin en
riksdapkliim beretts i snabb takt
och triidde likasi i kraft den I juli
1962.

EN JAMFoNPMP
MELLAN P6N-
VARVSPENSIONS-
REFORMEN
I SVERIGE OCH
FINLAND
I och med arbetspensionslagstift-
ningen hade Finland fitt tvi se-
parata pensionssystem: det ena
handhas av en statlig inrdttning,
det andra av privata pensions-
anstalter som fungerar inom ra-
men fdr ett nermast till arbets-
marknadsorganisationernas
verksamhet hcirande fcirvdrvs-
pensionssystem. Situationen av-
viker frin systemet i Sverige, ddr
man ju anfcirtrodde pensionsfcir-
sdkringen it samma statliga in-
rdttning som handhar folkpen-
sionssystemet.

Ur de finldndska socialdemokra-
ternas och ur fackfcireningsrci-
relsens synvinkel var arbetspen-

sionsrelbrmen en framging sA-
tillvida, att man lyckades infora
lorvdrvspensioneringen trots ag-
rarforbundets och folkdemokra-
ternas negativa instdllning till
frigan. Ddremot lyckades de
finska socialdemokraterna inte fi
grepp om dirigeringen av pen-
sionsfonderna, vilket de svenska
socialdemokraterna hade fAtt.
Detta var m.a.o. en eftergift som
socialdemokraterna i Finland
fick lov att gdra infor arbetsgi-
varna. Fcir de finska arbetsgivar-
na var lcisningen en framgS.ng, ef-
tersom de kunde fcirvikra sig om
att pensionsfonderna stod till nd-
ringslivets fcirfogande; de finska
arbetsgivarna lyckades ddr de.
svenska arbetsgivarna hade miss-
lyckats.

Till foljd av Finlands sena in-
dustrialisering har jordbrukarbe-
folkningen varit stcirre i Finland
dn i Sverige. Detta har iterverkat
pi den finldndska pensionspoli-
tiken och lett till en inkomstfcir-
delningskonfl ikt mellan jordbru-
karna och ldntagarna - denna
konflikt har giillt framfcir allt
grunderna f6r bestdmmandet av
pensionern. dvs. forvdrvspen-
sionsprincipen kontra principen
med jdmnstora pensioner. Fin-
lands stora jordbrukarbefolk-
ning har ocksA i hog grad inver-
kat pi den starka stdllning som
agrarfcirbundet,/centerpartiet
haft inom det politiska systemet i
Finland. Agrarerna har p.g.a. sin
jordbrukardominerade med-
lems- och viiljarkir understcitt
tanken pi en av inkomsterna
obunden. jdmnstor lolkpension.
Detta framgick i samband med
arbetspensionsreformen, di den
agrarlorbundsledda minoritets-
regeringen visade sig ovillig att
avlita en proposition i Srendet.
Agrarlcirbundet befarade ndm-
ligen att arbetspensioneringen
skulle ta avsteg frin grundlinjen
inom pensionsfcirsdkringen, dvs.
att man skulle fringi systemet
med jdmnstora pensioner till for-
min fcir fcirvdrvspensioner och
ddrigenom dven fdrsvaga folk-
pensionssystemets stdllning.
De grupper som foretrdder lcjn-
tagarna, dvs. socialdemokrater-
na, arbetstagar- och tjdnsteman-
naorganisationerna, har motsatt
sig den av agrarfcirbundet gyn-
nade linjen med jdmnstora pen-
sioner. Dessa grupper har sett
ndmnda pensionslinje som ett
lcirsok att overftira pensions-
medlen till jordbrukarbefolk-
ningen. Fcjretrddarna for lcin-
tagarna har ddremot strdvat att

utveckla pensionsskyddet ut-
gAende lrin intjdnandeprincipen.
eltersom pensioner dimensione-
rade enligt lorvdrvsinkomsterna
dr lorenliga med deras intressen
som 15r sin utkomst genom lcine-
arbete. Arbetspensionssystemets
uppkomst bor ddrfcir ses i ljuset
av den kraltiga strukturella for-
dndring som i och med de ex-
pansiva industri- och servicend-
ringarna bcirjade i slutet av 1950-
talet och som ledde till en okad
andel lcinearbete.

I Sverige var konflikterna i an-
slutning till forvdrvspensionssys-
temet ett utslag for de isiktsmot-
sdttningar mellan vdnstem och
hogern, som dr typiska f'cir ett in-
dustrialiserat klassamhdlle. Bon-
defcirbundets betydelse hade
minskat till foljd av de strukturel-
la fordndringar som skett i sam-
hdllet. Partiet nlrmade sig h<i-
gern i sina stdllningstaganden allt
eftersom smibrukarna fcirsvann
frin dess led. I Sverige slot bon-
deforbundet upp vid de andra
borgerliga paniernas sida ioppo
sitionen mot socialdemokrater-
nas pensionslinje; i motsats till
agrarforbundet i Finland ut-
glorde bondefdrbundet m.a.o.
inte nigon sjdlvstdndig, stark
intressegrupp i pensionsfrigan. I
och med den svenska fcirvdrvs-
pensionsreformen hade social-
demokratin visat sin styrka och
sin fcirmiga att na ett viktigX mel,
oberoende av de borgerliga par-
tiemas motstind.

I Finland skiljde sig situarionen
sAtillvida frin Sverige, att vi hade
tvi tiimligen.ldmnstarka arbetar-
partier som matte sina krafter
sinsemellan. Denna tudelning,
som hdrstammar frin inbordes-
krigets dagar, har tydligt 6ter-
speglat sig i den finldndska pen-
sionspolitiken. Hos oss bildade
vdnstern inte en enig front i friga
om arbetspensionsreformen:
kommunistema forsokte for-
droja den av socialdemokraterna
initierade arbetspensionslagstift-
ningen. I Sverige ddremot har so-
cialdemokraterna monopoliserat
arbetarbefolkningens representa-
tion och den vdgen haft mcijlighet
att ldttare fA igenom sina krav
och cinskemAl. ForvArvspen-
sionsreformen dr ett bra exempel
pi detta.

De flnska socialdemokraterna
blev isamband med uppbyggan-
det av arbetspensionssystemet
tvungna att fcjrena sig med hci-
gern och med arbetsgivarna. Pri-
set fdr detta var ett decentralise-

rat system som handhas av priva-
ta forsdkringsanstalter. De
svenska arbetsgivarna lcirlorade i
motsvarande rond - socialde-
mokraterna genomforde ett
centraliserat system som hand-
has av staten. Man kan alltsi sa-
ga, att det finldndska arbetspen-
sionssystemet har prdglats av
b6de socialdemokrateina och
arbetsgivarna. Det svenska sys-
temet er ddremot en rent social-
demokratisk "produkt". Detta
dr av stor betydelse di vi lever i en
tidsAlder, ddr vilFdrdsstaten kriti-
seras frin sAvdl hciger- som
vdnsterhill. Det ir tdnkbart att
det finldndska arbetspensions-
systemet dr mindre utsatt fcir kri-
tik dn vad som dr fallet i Sverige,
eftersom det finldndska systemet
inte kan sammankopplas med
nigon speciell politisk gruppe-
nng.
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Politices doktor Matti Uwecklingen i Europa
Alestalo fr fl n Helsindors
universitet och bitriidan-
de professorn Hannu
Uusitalo frfln Helsing-
fors finska handelshtig-
skola har medverkat i ett
omfattande internatio-
nellt forskningsprojekt,
som studerat utveckling-
en av viilftirdsstaten i 12
vdsteuropeiska linder
under tiden efter andra
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War II. (Walter de
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York 1986).

Med en vdlfdrdsstat avses ett i
ekonomiskt hinseende utvecklat
samhdlle ddr staten tar ansvar fcir
medborgarnas vilfdrd genom att
garantera dem grundtrygghet i
hdndelse av sjukdom, Alderdom,
arbetsofcirmiga, arbetsloshet el-
ler andra utkomstsvirigheter,
och genom att s6rja for att bas-
service iir tillgiinglig for alla be-
folkningsgrupper.

Utvecklingen av vdlfdrdsstaten
har inneburit en av de stcirsta for-
dndringarna i industrildnderna
under Artiondena efter andra
viirldskriget, dven om social-
skyddssystem byggts upp redan
tidigare. Fciriindringen kan
Askidliggdras genom en studie i
dels de centrala socialskyddssys-
temens omfattning ltaUell 1; octr
dels utvecklingen av socialut-
gifternas andel av nationalpro'
dukten (tabell 2) i 13 industriali-
serade ldnder i Vdsteuropa. Un-
der mellankrigstiden var social-
skyddets omfattning 6nnu rdtt
sndv i hela Vdsteuropa, med un-
dantag av England och Tyskland
samt, i Norden, SverigeochDan-
mark. Efter andra viirldskrrget
fciljde en vAg av mycket snabbt
genomfcirda sociala reformer,
och islutet av l95Gtalet hade so-
cialskyddet i minga ldnder redan
utstreckts till att omfatta den
stdrsta delen av den arbetande
befolkningen.

Fortlcipande statistik civer ut-
vecklingen av socialutgifterna
finns att tillgi fcirst for tiden efter
andra vdrldskriget. Sisom tabell
2 visar skedde inte nigon sdrdeles
kraftig okning av socialutgifter-
nas andel av nationalprodukten i
slutet av l94Gtalet och under
1950-talet. Delvis beror detta pe
den mdtare som anvdndes: ocksi

si mycket pi en fcirbiittring av land och Schweiz (se tabell 2).
socialskyddet som pi den blyg-

ndmnaren for mdtaren, dvs.
bruttonationalprodukten, cikade
nimligen mycket snabbt i Viist-
europa. Socialutgifternas andel
av nationalprodukten steg be-
tydligt snabbare pi l96Gtalet
och dnnu snabbare under olje-
krisen pi l9TGtalet, men idet se-
nare fallet berodde okningen inte

samma ekonomiska utveckling-
en. Frin att ha utglort ungef,dr en
tiondedel av nationalprodukten
har socialutgifternas andel i
genomsnitt i alla hiindelser stigit
till ndrmare en fidrdedel under ef-
terkrigstiden i Vdsteuropa.

Om man jiimfor utvecklingen i
Finland med utvecklingen i hela
Vbsteuropa, finner man sivdl
gemensamma som sdregna drag.
Fore andra vdrldskriget horde
socialskyddet i det agrara Fin-
land till de sdmsta i hela Viist-
europa. Endast en br6kdel av be-
folkningen hade trygghet i hiin-
delse av sjukdom, arbetsofor-
miga eller arbetsloshet. SA var
ocksi socialutgifternas andel av
nationalprodukten i Finland pA
1930-talet mindre dn i nAgot an-
nat av de 13 ldnder som finns
upptagna i ILO:s statistik.

De reformer som genomfordes i
Finland efter andra vdrldskriget
fcirbdttrade virt lands stiillning i
internationell jdmfcirelse. Under
loppet av 1960-talet ndrmade sig
socialskyddet i Finland till sin
omfattning samma hoga nivi
som ide civriga nordiska ldnder-
na. Om man anvdnder socialut-
gifternas andel av nationalpro-
dukten som matare, dr Finlandpi 1980-talet en vdlflirdsstat av
vdsteuropeiskt genomsnitt. DA
mindre 5n en tiondedel av brut-
tonationalprodukten anvdndes
for sociala indamAl i borjan av

1950-talet, var motsvarande an-
del ndstan en femtedel ir 1980.
Veferdsstater av europeiskt
genomsnitt dr fcjrutom Finland
dven bl.a. Irland, Italien och
Norge. Betydligt mer resurser
anslis fcir socialskyddet i Belgien,
Holland, Frankrike, Sverige och
Danmark, avsevdrt mindre i Eng-

FrAn barnbidrag
till pensiorsskydd

En tyngdpunktsfcirskjutning har
intrdffat inom socialskyddet i och
med att den finska vdlfdrdsstaten
har okat i omfattning. For det
fcjrsta har inkomstcivertciringen
tilltagit i mycket raskare takt an
serviceutbudet. Sisom figur I vi-
sar anvdndes civer l0 gAnger mer
resurser fcir inkomstciverfciring 6r
1980 iin trettio ir tidigare. Ocksi
anslagen f6r hllsovird iir idag
tiodubbla jiimfort med 1950'ta-
lets borjan. Utbudet pt utbild-
ning och sociala tjanster har
emellertid vuxit ltngsammare.
For det andra har tyngdpunkten
i inkomstoverforingen forskjutits
[r6n barnbidragen till pensioner-
na. I bcirjan av l95Gtalet svarade
barnbidragen for ungeldr hiilften
av inkomstciverfciringen, medan
deras andel var en knapp tionde-
del 61 1980. Pensionema stod ftir
omkring en femtedel ir 1950 mot
tre fjdrdedelar ir 1980. Di man
dessutom kommer ihAg, att de
6ldre tldersgruppema anlitar
hdlsovirden mycket flitigare 6n
de ovriga ildersgrupperna, kan
man konstatera, att utvecklingen
av vdlfiirdsstaten inneburit en
k6nnbar forbiittring av i synner-
het de gamlas forhillanden.
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Uppbyggnadsperioderna
i v[lfardssatens historia

Socialskyddet har utvecklats i
synnerligen ojdmn takt i Finland.
De olika perioderna i viilftirds-
statens utvecklingshistoria dr for-
knippade med den ekonomiska
utvecklingen, de politiska for-
dndringama och forskjutningar-
na pi arbetsmarknaden. Detta
beroende har illustrerats genom
tabell3.
Det efterkrigstida iteruppbygg-
nadsarbetet krdvde stora ekonG
miska anstrdngningar, men trots
de ekonomiska svArigheterna
genomfcirdes viktiga socialpoli-
tiska reformer av folkfrontsrege-
ringen bestiende av agrarfdr-
bundet, socialdemokraterna och
folkdemokraterna. Det dr vdl
motiverat att i detta samman-
hang tala om vdlf,drdsstatens
fcirsta uppbyggnadsperiod. Efter
kriget lig tyngdpunkten i social-
politiken pi att hjiilpa krigets of-
fer och skaffa bostdder it kare-
larna och frontmdnnen. Social-
skyddet i Finland fdrbdttrades
genom infcirandet av barnbi-
dragssystemet ir 1948 och sub-
ventioneringen av bostadspro-
duktionen (ARAVAJagarna ir
1949); det finska socialskyddet
ndrmade sig hdrigenom niv6n i
de ovriga nordiska ldnderna (se
tabell 2).

l95Gtalet kdnnetecknades av en
lingsammare utveckling. Den
ekonomiska utvecklingen gick
visserligen stadigl framit, men

Finlands ekonomi var utsatt for
stora konjunkturvdxlingar och
sdsongfluktuationer. Agrarfor-
bundet hade en stark politisk
stdllning. dven om regeringarna i
allmdnhet var rett svaga och
kortlivade. Socialdemokraternas
interna splittring fcirsvArade
ocks6 facKoreningsrcirelsens
verksamhet.

Den viktigaste socialpolitiska re-
formen var vid den hdr tiden
folkpensionsreformen, som full-
fdljdes ir 1956. Socialutgifterna
steg lingsamt, och Finland kun-
de inte hilla jiimna steg med ut-
vecklingen i de ovriga nordiska
ldnderna.

Den ekonomiska tillvdxten till-
tog pi 1960-talet och ndrings-
strukturen genomgick en fdriind-
ring som i snabbhet soker sin like
i hila Europas ndrhistoria. Ar
1966 blev det vdnstermajoritet i
riksdagen, och regeringssam-
arbetet mellan centern och
vdnstern inleddes. Frin detta
samarbete har sedan DFFF tid-
vis lcisgort sig. Regeringarna var
ocksi nu lingvarigare 1n tidigare
och deras parlamentariska styrka
var stcirre. Pe arbetsmarknaden
borjade [orhandlingspositioner-
na klarna och en period av hel-
hetsinriktad politik tog sin bcjr-
jan 1968.

Reformen av folkpensionslagen
elter medlet av l95Gtalet utglor-
de startskottet fcir en hel scrie re-
former, varigenom hela den yr-
kesarbetande befolkningen kom
att omfattas av socialskyddet (se
tabell 2). Inom den privata sek-
torn trddde l<intagarnas ilders-
och invalidpensioner (APL och
KAPL) i kraft ir 1962, och under
samma irtionde fomyades ocksA
pensionssystemen inom den of-
fentliga sektom. I slutet av l96G
talet logades lamiljepensionerna
till sAviil folk- som arbetspen-
sionerna. Ar 1970 fick lantbru-
karna och loretagarna sina ar-
betspensionssystem ( LFciPL och
FoPL). Foljande ir utokades
bide tolk- och arbetspensions-
systemen med arbetsloshetspen-
sionerna. Det s.k. Lindblom-av-
talet lade grunden for den synner-
ligen viktiga reformen av pen-
sionsnivAn inom den privata sek-
torn. som innebar en cikning av

pensionen frln 4070 till 6070 av
lcinen.

Reformer av betydelse inom hil-
sovirdspolitiken var inrdttandet
av sjukforsdkringssystemet ( 1964
och 1967) och godkdnnandet av
folkhdlsolagen (1972). De famil-
jepolitiska reformerna inskrdnk-
tes i praktiken till infcirandet av
familjepensionerna. Familjepoli-
tiken blev dock fciremil for cikat
intresse i bdrjan av l9TGtalet.
BarndagviLrdslagen, som trddde i
kraft ir 1973, ledde till ett okat
antal nya dagvirdsplatser. Barn-
bidragets realvdrde, som ndstan
hela tiden minskat sedan borjan
av l95G.talet. bdrjade nu stiga.
Den viktigaste relormen inom
utbildningspolitiken var over-
gAngen till grundskola.

Till fdljd av reformernas ming-
fald och deras betydelse kan man
med fog beteckna Aren 196l-
1976 som vdlfldrdsstatens andra
uppbyggnadsperiod. Realok-
ningen av socialutgilterna var i

medeltal cirka itta procent om
Aret. vilket var betydligt mer dn
pi lg5Gtalet.

Den ekonomiska depressionen.
som borjade ir 1974, hade dock
borjat sdtta sin prdgel pA utveck-
lingen inom socialpolitiken. Ut-
vecklingen av vdlldrdsstaten
stagnerade: tidigare glorda pla-
ner reviderades och reformerna
prdglades av en viss fcirsiktighet.
Totalreformen av folkpensions-
systemet genomlordes visser-
ligen, men lingsammare dn pla-
nerat. Utbytet av socialhjdlpen
mot utkomststcid, socialfcirmt-
nernas beskattningsreform, fcir-
nyandet av arbetsloshetsskyddet
och VALTAVA-reformen hcir
till de viktigaste socialpolitiska
reformerna som genomfcirts un-
der de senaste tio 6ren. Karak-
tdristiskt for dessa reformer har
dock varit den strikta kontrollen
av <ikningarna i socialutgifterna.
J?imfort med minga andra ldn-
der i Europa har den finska vdl-
fdrdsstaten klarat sig rdtt bra ur
den vdrldsomfattande ekono
miska depressionen, och inga
egentliga nedskdrningar av so-
cialskyddet har, med vissa smt
undantag, genomforts i virt
land.

Uwecklingens orsaker

Vi har tidigare pivisat, att de oli-
ka stadierna i uppbyggandet av
vdlldrdsstaten dr fcirknippade
med fcirdndringar i det ekono
miska och politiska livet och med
fcirskjutningar pi arbetsmark-
naden. Det er den ekonomiska
utvecklingen som sdtter grdnser-
na fcir reformpolitiken. Reformer
kostar, och det skulle inte ha varit
mojligt att utveckla vdlfidrds-
staten utan en snabb ekonomisk
utveckling: ir 1980 var socialut-
gifterna reellt sdtt ndstan lika sto-
ra som hela bruttonationalpro-
dukten Ar 1950. Men ekonomins
grdnser dr flexibla: dess resurser
kan utnyttjas for olika dndamil,
bl.a. lor loretagens invcsteringar
och vinster. for en fcirbdttring av
konkurrenskraften, fcjr den pri-
vata konsumtionen eller for den
olfentliga konsumtionen och in-
komstoverloringen.

En jdmforelse med de ovriga
nordiska ldnderna kastar ljus
civer det sdregna i den finska vhl-
fldrdsstatens utveckling. Om den
nordiska och framf'or allt den
svenska vdlfdrdsstaten anses vara
en produkt av den socialdemo
kratiska fackfcireningsrorelsen,
miste en utredning av den social-
politiska utvecklingen i Finland
innelatta hela det politiska fhltet,
for dven centerpartiet och arbets-
givarsidan har varit med om att
utlbrma den linska vdlf,irds-
staten.

Till f6ljd av att industrialisering-
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en intrdffade senare i Finland iin
t.ex. i Sverige. har centerpartiet.
som foretrdder lantbruksbefolk-
ningen, varit en mycket viktigare
politisk kraft i Finland dn iSveri-
ge. Partiet har bedrivit en mycket
sdregen socialpolitik. Det har
stellt sig negativare dn vdnstern
till 6kad statlig verksamhet i
samhdllet samtidigt som dess
strdvanden fcir utveckling av vdl-
Ihrdsstaten varit positivare dn
hogerns. Centerpartiet har syn-
nerligen konsekvent talat fcir en
socialpolitisk inkomstciverfdring
som dr oberoende av det avl6na-
de arbetet och baserar sig pi jdm-
stora fcirminer. Detta rimmar
vdl med partiets hurudanhhnga-
res intressen: dven penningmds-
sigt smi fcirminer har varit till
stor nytta for lantbrukarna, som
delvis bedriver naturahushill-
ning. Socialdemokraterna och
lackloreningsrcirelsen har i sin
tur i fcirsta hand scjkt sorja fcir si-
na huvudanhzin gares, arbetarbe-
folkningens, torminer genom att
framstdlla krav pi inkomstrela-
terat socialskydd. Pe minga
centrala punkter i reformfrigor-
na har folkdemokraterna stAtt
ganska ndra centerpartiet. Cen-
terns och vdnsterns ingalunda
alltid friktionsfria samarbete i
lolkfrontsregeringen har pA ett
betydande sdtt piverkat utform-
ningen av den finska vdlfdrds-
staten. Man har dock pA biigge
hillen sokt och dven fitt stod fcir
sina egna strdvanden ockse utan-
fcir regeringen. I sina krav pi in-
komstrelaterade socialfcirminer
har socialdemokraterna forutom
i fackforeningsrcirelsen ocksi
haft ett vdrdefullt stod i arbets-
givarna. Ett tecken pi arbetsgi-
vamas inflytande i socialpoli-
tiken i virt land 5r det fakum, att
man i Finland genomforde ett
decentraliserat arbetspensions-
system som forvaltas av de priva-
ta fdrsdkringsbolagen. I Sverige
led arbetsgivarna ett nederlag i
detta hdnseende: socialdemokra-
terna genomdrev ett centralise-
rat. statsstyrt arbetspensionssys-
tem.

Om man sAledes kan anse, att
vdlftrdsstaten i Sverige till en stor
del dr en produkt av arbetarrd-
relsen, si dr detta inte fallet i Fin-
land. I vArt land har de stora par-

tierna och intresseorganisationer-
na varit tvungna att se sig om e1'-
ter samarbetspartners och att gci-
ra kompromisser. Hiri kan man
kanske finna orsaken till att ut-
vecklingen av den hnska vdl-
fldrdsstaten har stannat pi euro-
peisk medelnivA och att vi ligger
sA tingt elier - i synnerhet elter
Sverige. A andra sidan kan der
vara en garanti fcir vdlftirds-
statens existens att den inte kopp
las samman med n6gon bestdmd
politisk gruppering. Det hdr kan
vara orsaken till att det i Finland
inte forekommer nigot stcirre
tryck lcir nedskdrningar av so-
cialskyddet, vilket ocksA piver-
kats av den lcirhAllandevis gynn-
samma ekonomiska utveckling-
en.

Figur l.
Utvecklingen av socialutgifterna ochfdrdelningen av den sociala
inkomstdverfbringen i Finland I 950- I 980.
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LAND 1920 1925 1930 1935 l94A lq,45 1950 1955 1960 t965 1970 t915

DANMARK
FINLAND
NORGE
SVERIGE
6stERRrrp
BELGIEN
FRANKRIKE
TYSKLAND (vAsr)
IRLAND
ITALIEN
HOLLAND
SCHWEIZ
ENGLAND
MEDELTALpT p6n
vAsreuRope

8l
48
86
8l
72
70
l2
74
6l
70
74
75
89

'73

19
46
82
82
59
62
59
72
58
44
63
75
90

67

79
45
80
79
50
57
49
63
52
37
49
72
93

62

78
44
74
74

42
39

45

n
81

59

76
5

2t
53
38
35
30
57
25
34
4t

14

IJ
4

l9
53
46
36
28
6l
22
29
42

74

70
2

l8
5l
28
27
t7
48
23
27
28

43

32

37
2

2t
52
24
25
t2
44

26
27

33

25

17
43
t)
59

35
37
63
44
43
44

82

55

83
86
94
89
8l
89
88
8l
76
77
87
77
85

8l
76
87
83
72
84
82
14
64
11

74
89

78

8l
8l
87
86
77
87
85
77
70
80
85
74
87

41 4t 81 84
I Talen iir vdgda medelviirden. Avvdgning: Alderspensionerna 1.5, sjuklcirsiikringen och arbetslcishetslorvdkringen 1.0 och den obligatoriska olycks-
fallsforsiikringen 0.5.

Ktilla: Peter Flora o.a. State, Economy, and Society in Western Europe 181 5- 1975, Vol. l, Campus Verlag & MacMillan Press & St. James Press, Frankfurt
& London & Chicago 1983.

labcll 2. Socialutgilicn:.iti(/( Lt\ bruttonationalprtxluktcn i l-1 riistcunrpeiska Lintler l9{9-1980.

LAND 1949-50 l95l-53 195+56 1957-59 19tu62 196T65 r96G68 1969-'71 1972-74 t915-71 1978-80

DANMARK
FINLAND
NORGE
SVERIGE
6stgRRxp
BELGIEN
FRANKRIKE
TYSKLAND ryAST)
IRLAND
ITALIEN
HOLLAND
SCHWEIZ
ENGLAND
MEDELTALET F6R
VASTEURoPA

10.0
7.1

I 1.3
9.1

1.4
9.2

7.4
9.8

8.8
10.8

13. l
13.3

14.0
14.5

13.513.4

l4.t

8.3
6.7
5.6
8.3

12.0
12.2

9.6
ll.l
14.8

15.3

14.0

15.4

12.5
l0.l
t0.7
13.0

t7.2

9.3

10.3

8.1

6.9

9.6

t6.4
10.2

I 1.3

r0.8
7.6

l0.l

9.7
fi.7
fi.4
1.7

I1.0

15.3

15.4

t6.2
l0.l
13.5

14.6

8.2
I1.6

9.2
t.3
6.3

8.3
13.9

12.6

12.92

13.9
g.95

9.2
7.5

6.3
9.8

14.4
12.5

12.0
15.8

18.8

t7.4
13.4

15.3

19.0
19.l
l8.l
15.3

11.4

I 1.8

t].t
20.2

10.2

13.8

20.8
15.2

23.5
17.8

19.0

28.0

20.8

24.5

24.8
23.4
19.0

22.9
21.r
15.1

17.0

25.7
l9.l
20.7

31.0
23.7
26.5

26.0

24.9
19.5

19.9

17.8

22.2
18. r

14.94

8.4
7.1

10.tr

17.3

15.21

18.0

11.0
16.0

18.0

9.2
r2.8

20.1

20.9

t9.2
t4.3
20.2
23.3 28.1

16.0
15.0

12.3

14.4

9.3 9.6 10.2 11.4 tt.7 r2.9 t4.7 16.0 18.3 2t.8 22.8
I Understreckning anger att andring av gru-nderna fcir statistikfciringen gjorts.
2 Aren 1952-53; I Aren 1966 och 1968; a Aret 1950; 5 Aret 1953.

Krilla: ,l,ren 1949-77: Jens Alber. Some Causes and Consequences of Social Security Expenditure Development in Western Europe, 1949-t977, European
University Institute. Working Papers No. 15, Florence 1982; dren 1978-80: ILO. Cost of Social Securily 1978-80.

Tabell 3. Lrtrecklingspcritxlcrna i I"inland clicr andra vrirldskrigct

EKONOMI POLITIK ARBETSMARKNAD VALFARDSSTAT

Ateruppbyggnadsperioden Folkfronten
1945-1948 1945-1948
Instabiltillvixt,strukturldr- Centerdominerad,instabilperiod,
ringen bcirjar splittring inom sdp
1949-1961 t949-1965
Snabb tillviixt och struktur- Vanster{enter samarbete
foriinring 1966-1987
t962-1973
Den ekonomiska tillvdxtens
stagnation och uppsving, struktur-
fririndringen minskar i kraft
1974-

Pris- och lcinereglering
1945-1955
Frigcirelse av marknadskrafterna,
splittring inom FFC
1956-1967
Inkomstpolitisk period, antalet
fackanslutna <ikar snabbt
1968-

Den frjrsta uppbyggnadsperioden
1945-1949
Lingsam tillviixt
1950-1960

Den andra uppbyggnadsperioden,
en kraftig cikning av social-
utgifterna 196l-1976
Stagnerande utveckling
1977-
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Fdrsk understikning om partiernas socialpolitiska prograrn: ]USSI VANAMO,TT
Chef ft)r

P e n s i on s sk y dds c en t ra I e n s
forskningsavdelning

Ht|GERN UNDERSTRYKER UTBITDNINGEN,

UANSTERN DEN SOGIATA TRYGGHETEN
De stcirsta partierna och intresse-
organisationerna i Finland dr
livliga foresprikare for vdlfdrds-
staten - itminstone i sina pro-
gramforklaringar. I programmen
ingir inga uttalanden som skulle
ifrigasiitta den sociala trygghe-
ten. Under efterkrigstiden har
partiemas socialpolitiska pro-
gram kommit att piminna allt
mera om varandra.

Olli Kangas: Luokkaintressit ja
hyvinvointivaltio ( Klassintresse-
na och vhlfldrdsstaten). Publika-
tion D-84, Helsingin kauppa-
korkeakoulu (finska Handels-
hcigskolan i Helsingfors), Hel-
singfors 1986.

Olli Kangas underscikning ingir i
ett av Finlands Akademi bekos-
tat projekt, inom ramen for vilket
utvecklingen inom den fin-
lZindska socialpolitiken samt de
diirpi inverkande faktorema
undersoks. Kangas koncentrerar
sig i sin underscikning pi de
storsta partiernas och intresse-
organisationernas efterkrigstida
program.

Det ar htt att f6rhilla sigcyniskt
till partiprogrammen. Partierna
vill givetvis ge en si fordelaktig
bild som mojligt At si mAnga rcis-
tare som mojligt. Vartcir di rota
igenom programlcirklaringar.
om avsikten ar att ta reda pi hur
socialpolitiken utformas i prak-
tiken?

Kangas ar.fdrdar detta problem
rdtt kortfattat och pragmatiskt.
Partiprogrammen, framfor allt
valprogrammen, inneh6ller pro-
pagandistiska element; i andra
sidan miste partierna hilla i
minnet att de kan bli tvungna att
pi regeringsnivi svara for sina
loften. Av den orsaken iir det
otdnkbart att prata enbart strunt
i programmen. De finska par-
tierna har dessutom fast fdrank-
ring i klasstrukturen. De skill-
nader som lramgAr av partipro-
grammen borde med andra'ord

iterspegla de olika klassintres-
sena.

Den av Kangas tilldmpade inne-
hillsanalysen dr sisom forsk-
ningsmetod relatilt mekanisk,
men liimpar sig bra pi ett mate-
rial ddr de "forkunnande" ele-
menten dr av central betydelse.
Kangas har dessutom anvdnt
metoden bide ekonomiskt och
insiktsfullt.

Hur har partiernas
socialpolitiska stiillnings-
taganden uwecklats?

Det dr kanske med en viss 6ver-
raskning man noterar, att ocksi
de stcirsta borgerliga partierna,
niimligen Nationella Samlings-
partiet och Agrarforbundet, re-
dan i sina frirsta program var re-
lativt vdl orienterade ndr det giill-
de socialpolitiken. Bida krdvde
di bl.a. att allmdn Alderdoms-
och invaliditetsfdrsdkring skulle
inforas. Det var egentligen frirst
pi I 930-talet som de hdr partier-
na gick in fcjr en mera forsiktig
och selektiv linje.

Socialdemokraternas (SDP) s.k.
Forssa-program frin 61 1903 in-
nehcill redan frin fcirsta borjan
en klar och tydlig skiss av vdl-
fdrdsstaten. Programmet kom
ocksA att under ett halvt sekel
fram6ver tjdna som ideologisk
bakgrund for partiet.
Demokratiska Fcirbundet fcir
Finlands Folk (DFFF) existera-
de inte fcire andra vdrldskriget.
Inte heller Finlands Kommunist-
parti (FKP) gir i sitt program
friLn 6r l9l8 in pi n8gon som
helst socialpolitisk linjedragning;
partiet ansig det ndmligen omcij-
ligt att med hjiilp av enskilda 5r
gdrder forbdttra det borgerliga
samhdllet.

Under den tid av iteruppbygg-
nadsarbete som fdljde efter kriget
samt under det diirpA fciljande
skedet, dA vdlf,drdsstaten bdrjade

ta form, utvecklades partierna
frin klasspartier i riktning mot
universalpartier. Samtidigt blev
partiprogrammen mera enhet-
liga. I alla program betonades i
stort sett hela den rdcka sociala
problem, som var en foljd av den
snabba samhdllsutvecklingen.

Man kan vdl ocksi konstatera,
att alla politiska partier smining-
om har accepterat den uppfatt-
ning om vdlfdrdsstaten som so-
cialdemokraterna redan fore kri-
get hade fdrt flram. En kvantitativ
jdmfcirelse av enbart de socialpo-
litiska uttalandena visar enligt
Kangas att samlingspartiet pi 8G
talet st6r ndrmare socialdemo
kraterna dn vad som var fallet pi
50-talet.

Klassintressena
i partiprogrammen

Trots att partierna talar om sam-
ma sociala problem, si innebdr
detta iindi inte att alla vill ut-
f,orma socialpolitiken enligt sam-
ma riktlinjer. Partiernas klass-
tillhorighet iterspeglar sig fram-
fcjr allt i deras fcirslag om hur
olika allmdnt erkiinda missfcir-
hillanden borde avhjiilpas.

Ndr det gdller exempelvis for-
bdttrandet av socialfcirsdkrings-
fcirminerna har den politiska
vdnstern bekymrat sig om fram-
for allt den lAga nivin betrdffan-
de dagpenningarna. Centerpar-
tiet har fcir sin del konsekvent iv-
rat fcir generella minimifcirmt-
ner. Samlingspartiet 6r fcirespri-
kare for ett selektirt urval stan-
dardfcirminer.
Arbetarrcirelsens, framfor allt
SDP:s anknytning till en presta-
tionsgrundad socialpolitik beror
enligt Kangas pi, att socialfor-
siikringsforminerna aldrig i Fin-
land har kompenserat inkomst-
bortlall pi samma satt som i
andra vdstliga ldnder. Framfor
allt ur lontagarnas synvinkel har

det varit onskv6rt att fcirminema
hojs till en niv6, som garanterar
utkomsten ocksi dA man inte
fcirvdrvsarbetar.

Centerpartiets linje stir i naturlig
samklang med de intressen som
karaktdriserar partiets medlems-
och vdljarkAr, niimligen lantbru-
karna. For lantbrukarna iir fcir-
tjdnstawdgda socialfcirsdkrings-
lorminer inte av samma intresse
som fcjr lontagarna. Ett tillfreds-
stdllande utbud hdlsovirds-
tjinster i kombination med
skiiliga minimidagpenningar till
alla dr den lcisning som bist be-
tjiinar en lantbrukare och hans
utan egna inkomster levande fa-
miljemedlemmar.

Den livliga debatt som har fcirts
kring pensionspolitiken samt
pensionernas centrala betydelse i
socialutgiften ger anledning att
fdrmoda, att pensionspolitiken
skulle spela en viktig roll ocksi i
partiprogrammen. Detta tycks
dock inte vara fallet. For
vdnsterns och centerpartiets del
har andelen pensionsuttalanden
av samtliga socialpolitiska utta-
landen legat kring 9-10 procent
under efterkrigstiden. Fcir sam-
Iingspartiets del hr motsvarande
siffra endast 6 procent.

Bostadslrigan har utgjort ett
centralt tema [6r partiema i ge-
men. Pi 1980-talet ser arbetslcis-
heten ut att bli det mest brdnnan-
de sociala problemet.

Kvantitativt sett distanseras pen-
sionsfrigorna 6ven av de utta-
landen som gcirs i utbildningsfr6-
gor. Framfcir allt de borgerliga
partiema betonar utbildnings-
sektorn. vilket givetvis rimmar
vdl med dessa partiers intressen.
De flesta formerna av sociala in-
komstciverforingar gagnar fram-
fcjr allt smiinkomsttagama. Ett
<ikat utbud utbildningstjdnster
har ddremot konstaterats gynna
frdmst de hcigre socialgruppema
och de som har hciga inkomster.
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UAR TA
ENTYDIGA TERMER?
Under rubriken Mistd synonly-
mejii? (Var ta synonymer?) efter-
lyser Pensionsskyddscentralens
planeringsdirektcir Markku
Hinninen i tidskriften Tydeliike
l/81 altemativa termer till bl.a.
orden arbete, pension och arbets-
pension. Synonymer behcivs. an-
ser han, fcjr att sdtta fart och f,drg
pi alla de fciredrag, artiklar, ta-
beller och diagram, i vilka arbets-
pensionssystemet avhandlas och
i vilka de ndmnda orden stdndigt
iterkommer. Jag tror mig fcirsti
direktcir Hdnninens 6nskan och
striivan efter ett mera lidullt pen-
sionssprik, men jag iir illa riidd,
att den mingomtalade pensions-
djungeln blir iinnu snirigare och
ogenomtrdngligare, om man pi
konstlad viig forsciker leta fram
synonymer till den mdngd fcir
vanligt folk helt ofcirstieliga pen-
sionstermer som redan finns, i all
synnerhet som en del av de mest
grundliiggande pensionstermer-
na redan nu iir dubbeltydiga.

Vad avses exempelvis med ar-
betspension? Jo, enligt de flesta
skribenter och foredragshillare
den pension som intjdnas ftir ar-
bete i privat ansrdllning, sjcimans-
tjdnst medrdknad, och i fdreta-
garverksamhet. Andra anser, att
i begreppet arbetspension iiven
ingir den pension som intjiinas
fcjr arbete i offentlig anstdllning.
Fcir att tdcka detta sistndmnda
begrepp anviinder minga termen
fcirvdrvspension (ansioeliike),
medan andra Aterigen anser att
denna term 6ven omfattar de
pensioner och ersiittningar som
beviljas enligt olyckfallsfcjrsiik-
ringslagen, trafikfcirsiikringsla-
gen och lagen om skada idragen
i militartjanst. - Vad avser vem
med termerna grundpension,
pensionstid, full pension? Vilken
betydelse i pensionsriittsligt av-
seende har orden lcin, arbetsfor-
tjdnst, arbetsinkomst och fcir-
virvsinkomst? Enligt min er-
farenhet anvdnds dessa ord litet
huller om buller for att gcira den
skriftliga eller muntliga fram-
stillningen mera lir{ull, vilket
mingen ging leder till att livfull-
heten omvandlas till oklarhet.

Precis som t.ex. hantverkare och
tekniker behover entydiga ord
for alla de verktyg och redskap
som anvdnds i deras arbete, sA
behciver pensionssystemen klara
och entydiga termer fcir alla de
begrepp och fdreteelser som gdl-
ler pensionema, och helst skall
det vara sidana ord som begrips
av den stora allmiinheten, det dr
ju fcir den pensionema finns till.

Problemet med pensionstermi-
nologin dr inte enbart mitt i mitt
arbete som dversattare vid Pen-
sionsskyddscentralen. Under de
10 ir jag deltagit i det svensk-
fi nska civersdttarseminariet, som
Arligen arrangeras gemensamt av
civersiittarfcirbunden i Sverige
och Finland och som har delta-
gare frin bida liindema, har
fr6gorna om pensionsterner va-
rit ett standigt tterkommande
tema. FrA.goma har inte endast
giillt civersdttningar frin fin-
landsfinska till finlandssvenska
utan i lika hcig grad civersitt-
ningar frin finlandsfinska till
sverigesvenska och sverigefinska
och tviirtom. Problemet med
pensionstermerna blir inte mind-
re av, att samma ord anviinds for
olika pensionsfcirminer i Sverige
och Finland och att olika ord an-
vdnds fcir ndstan samma Itirmin
i vartdera landet.

Vid seminariet i lol beslcit sig de
deltagande civersdttama inom
pensions- och socialfcirsiikringen
i de bida ldnderna att gemen-
samt fcirscika "rensa upp" i ter-
minologidjungeln. Ett arbetsut-
skott med representanter for de
olika pensionssystemen utsigs
och fick i uppdrag att gcira upp
planer for "upprensningen". Av-
sikten med detta dr, att sivitt
mdjligt samordna sprikbruket
inom pensions- och socialfcirsik-
ringen si, att fcir samma begrepp
och fcireteelse anvdnds samma
entydiga uttryck och uttryckssdtt
samt att istadkomma ett ndtverk
mellan oversdttarna s6, att de
kan kontakta varandra ndr de
rikar i bryderi med nya begrepp
och fcireteelser som stdndigt och
jiimt dyker upp.

Hur den hdr avsikten skall nAs iir
vi 6nnu inte riktigt pi det klara
med. Men ett fcirsta steg pi viigen
var den temadag Arbetspensions-
kunskap trir oversattare, som an-
ordnades vid Pensionsskydds-
centralen i april. Id6n bakom te-
madagen var, att civersdttaren fcjr
att kunna civersetta ratt miste ut-
civer sina sprikkunskaper dven
ha kunskap om innehillet i den
text som skall oversdttas. Pi te-
madagen redogjordes diirt<ir
fcirst fcir arbetspensionssystemets
fcirvaltning och Pensionsskydds-
centralens roll diiri, fcir de olika
centralregistren och for juridiska
avdelningens arbetsuppgifter. De
nordiska pensionerna utgjorde
ett sdrskilt tema pi eftermid-
dagen och diirpi foljde en dis-
kussion om arbetspensionster-
mer, vem hittar pt dem och var
finner man dem.

I temadagen deltog bort6t 30
overslttare frin arbetspensions-
anstalterna. Folkpensionsan-
stalten och Stockholms Liins All-
mdnna Fdrsiikringskassa. Ut-
giende frtn erfarenhetema frAn
denna vir fcirsta temadag och
frin de cinskemil riversdttarna
framforde planeras nu en foljan-
de temadag, troligtvis redan i
hcist.

Vira planer gir sjiilvfallet ut pi
att fcirbettra Oversdttamas yrkes-
kunskaper. Till hjalp for oversdt-
tarna i deras arbete har vi ldnkt
oss att bl.a. istadkomma en fin-
landssvensk-sverigesvensk ord-
lista civer pensionstermer, even-
tue[t aven en motsvarande fin-
landsfinsk-sverigefi nsk samt en
lista med finska och svenska ord
fcir medicinska termer. En sidan
har vi inte lyckats upphitta, men
en sidan kan behovas nu ndr av-
slagsbesluten i invalidpensions-
drenden skall motiveras utfor-
ligare dn hittills. En sak 6r vi helt
ense om: Fram fcir enhetliga och
entydiga ord och uttryck i det
som rcir pensionema. Vi hoppas,
att detta virt budskap skall nA
fcirfattnings- och cirkuldrtcirfat-
tare, artikelskribenter och fcire-
dragshillare och att budskapet
dven skall omfattas av dem.

GUNNEL
GRONQVIST

Vicenotarie
()verscittare

v id Pe nsionsskyddsc e n t rale n
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UTNAMNINGAR

RISTO KAUSTO NY
VERKSTALLANDE
DIREKTOR
I PENSIONS-SAMPO

Rislo Kousto

Vid forsiiknngsaktiebolaget Pen-
sions-Sampos bolagsstdmma
16.4.1981 har bolagets viceverk-
stdllande direktcir, fil.mag. Risto
Kausto, utnemnts till verkstiil-
lande direktor rdknat frirn 22.11.
1987, da bohgets nuvarande
verkstdllande direktcir, vicehd-
radshcivding Antti Kataja. upp
nir pensionsildern.

Till viceverkstdllande direktor
har rdknat frin 22.1L1987 ut-
ndmnts direktciren, vicehdrads-
hovding Rauno Tienhaara. Han
har sedan bcirjan av ir 1983 varit
direktor i Pensions-Sampo.

Verkstdllande direktor Kausto
iir fodd 24.5.1941 . Han blev filo-
sofie magister ir 1967 och avlade
SGF-examen Ar 1968. Kausto
har varit viceverkstdllande direk-
tcir i Pensions-Sampo sedan
1.1.1987.

Viceverkstdllande direktor
Tienhaara iir fodd 31.1.1944.
Han blev juris kandidat ir 1968
och vicehdradshcivding ir 19'12.

Till ny verkstdllande direktor i
Sampo-bolagen valdes I 4.4.1987
vicehdradshovding, viceverkstdl-
lande direktor Kauko Pihlava.
Sitt arbete pi denna post inleder
Pihlava 22.11.1987 dt Antti Ka-
tala gtr i pension.

Rauno Tienhaara Asmo Kalpala

TAPIOLA-BOLAGEN FORNYADE
SIN HOGSTA LEDNING

Tapiola-bolagen beslcit 7 .4.1981
att fcirnya sin hcigsta ledning. Vid
ett gemensamt mote for forvalt-
ningsrAden i Tapiolas tre hur,ud-
bolag utsigs till ny ordfcirande
fcir bolagens styrelse samt 6ven
till ny verkstdllande direktor eko
nomie magister Asmo Kalpala
(36).

Ekon. mag. Asmo Kalpala dr
fddd 24.5.1950 i Helsingfors.
Han verkade som Aura-bolagens
placeringsdirektcir l98l-83,
som Tapiola-bolagens kreditdi-
rektor 1984, som direktor for
Metsaliitto-koncernens ekono
miforvaltning 1985-86 samt
som direktcir fcir Metsd-Serla
Oy:s ekonomifdrvaltning rdknat
[r6n ingingen av 1987. Kalpala
dvertog omedelbart ordforande-
skapet i Tapiolas styrelse samt
posten som verkstdllande di-
rektor rdknat tiin 16.5.1987.

Vicehdradshcjvding Pertti Pa-
loheimo, som hittills verkat som

styrelseordforande i Tapiola-bo-
lagen, kommer rdknat frAn 1.7.
198'7 att handha ordforandeska-
pet i Perusyhtymd Oy:s styrelsen
sAsom huvudbefattning. Palo-
heimo har arbetat som fcirsdk-
ringsdirektor sedan Ar 1916, dit
han blev verkstdllande direktor i
den ena av Tapiolas fciregangar-
koncemer, Aura-bolagen.

Ekonom Jukka Syrjdnen, som
varit verkstdllande direktcir i 'fa-
piola-bolagen, har beghrt avsked
och mojlighet till pensionering.
Syrjdnen slutade som verkstdl-
lande direktcir 15.5, men fort-
sdtter tills vidare som styrelsens
viceordfcirande med Tapiolas in-
ternationella verksamhet som
huvudsyssla. Syrjinen fortsatter
dven som ordf6rande i Forsiik-
ringsbolagens Centralf6rbund.
Jukka Syrjiinen blev verkstdllan-
de direktor i Pohja-koncernen Ar
1915.
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Kalevi Koljonen

Klarar Finlands nationalekonomi
av den tikade andelen ildringar?

Ekonomiska planeringscentralen
(TASKU) publicerade nyligen en
rapport under rubriken "Har-
maantuva Suomi 2030?" (Ett
grinande Finland 2030?). Rap
porten vackte diskussion bl.a.
ddrfcir att den tog upp frigan om
Finlands grdnser borde rippnas
fcir medborgare frin utvecklings-
ldnderna. Ar det "grinande Fin-
land" snart en realitet om man
inte aktivt 96r in fcir att ta emot
en betydande andel flyktingar?
Tidskriften Arbetspension Ht
frigan gi vidare till forskaren
Kalevi Koljonen fr6n TASKU;
Koljonen svarade fcjr det avsnitt
som iovan nimnda rapport gill-
de pensionerna.

Andelen dldringar kommer att
fdrdubblas under de ntirmqste de-
cennierna. Klarar Finlands notio-
nalekonomi av detta? Finns det
personresurser att ta hand om pen-
siontirerna?

"Vad nationalekonomin be-
triiffar kommer Finland att klara
av sin ildrande befolkning, fcir-
utsatt att utvecklingen inom na-
tionalhushillningen fortgir i it-
minstone samma takt som ti-
digare. Vir nuvarande viilliird
grundar sig ju pi en effektivering
av all produktionsverksamhet.
Jag ser ingen orsak till att denna
utveckling skulle brytas. 6ma
produktivitet innebdr bdttre lev-
nadsstandard fcir bide pensiond-
rerna och den civriga befolk-
ningen."

"Jag tror ocksi att det kom-
mer att finnas sidana som tar

hand om pensiondrerna. Allt fle-
ra av de fcirviirvsarbetande
kommer ndmligen iframtiden att
arbeta inom servicebranschen.
Frigan iir snarast om den sociala
seklom och hdlsovirden kom-
mer att kunna attrahera tillrdck-
ligt mycket ny arbetskraft."

"Dessutom kommer behovet
av vArdare inte att cika i samma
takt som antalet ildringar, it-
minstone inte pi liingre sikt.
Miinniskoma kommer i framti-
den att ha bdttre hiilsa ocksi pi
iildre dagar. Detta blir mcijligt

tack vare den medicinska utveck-
lingen och till fdljd av de fdrbiitt-
rade levnadslcirhillandena civer
huvud taget. Behovet av virdare
minskas ocksi i takt med att tek-
niken utvecklas, man kan gi in
fcir ldttare virdformer i stiillet for
den nuvarande anstaltscentre-
ringen."

Vilka rir da Finlands pensions-
kostnader jcimfc)rt med vdra vik-
tigaste konkurreniliinder nu och
under 21\Gtalets fdrsta decen-
nier?

Socialutgifternas andel av bruttonationalprodukten i OECD-
l*tderrru.,Vo

l98l

Pens. Samtl.

Fciriindr. iandelen
1960-81
Pens. Samtl.

Finland
Sverige
Norge
Danmark
Nederliinderna
Belgien
Irland
Italien
6sterrike
Frankrike
Fcirbundsrepubl. Tyskland
Schweiz
Fcirenade Konungariket
Australien
Nya Zeeland

8,8
I1,8
7,9
8,1

13,0
9,2\)

l3,l
13,9
I1,9
12,6
8,1
1,3
5,6
7,3

2t,3

19,6
26,8
21,0
lg,0')
29,0
30,3

))\
23,9
23,7
26,3
14,5
17,8
13,0
21,0

5,5
7,4
5,1
15
7,8

)1
7,6
4,2
6,0
)R
5,8
1')))
5,1

10,8
16,0
13,I
10,8
t],3
17,2
12,6
9,4
8,0

10,3
8,2
9,6
7,6
5,6

13,I

') I tabellen ingir endast pensionerna samt utgilterna f<jr hiilsovard och
arbetsloshetsskydd.

Ktilla: OECD, Social Expenditure 1960-1990.
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"Pensionernas andel av brut-
tonationalprodukten 6r i dagens
ldge omkring 10 procent i Fin-
land. Pi basen av nuvarande fcir-
miner okar denna andel relativt
jiimnt till 15-20 procent om-
kring 202G eller 203Gtalet."

"I bcirjan av l98Gtalet mot-
svarade pensionernas andel i Fin-
land ndstan genomsnittet i de ut-
vecklade vistldnderna - nigon
stcirre fcirdndring har knappast
skett i detta avseende. Pi basen
aY befolkningsprognoser som
gjorts i olika ldnder kan man an-
ta, att andelen ildringar och
ddrmed ocksi pensionsutgifterna
kommer att cika overlag. Vi b<ir
dock komma ihig, att de stora
irsklasserna som fciddes i Fin-
land pA l94Gtalet kommer att
leda till en markanr cikning av
andelen Aldringar under de fcirsta
decennierna pi 2OfiLtalet. Jiim-
fcirt med vira konkurrentldnder
kan detta leda till en jdmforelse-
vis kraftig okning i pensionsut-
giften. A andra sidan dr pen-
sionsutgiftens andel av BNP re-
dan nu ndrmare l5 procent i vis-
sa av Finlands konkurrentldnder.
Det drcijer nog liinge innan Fin-
land befinner sig i samma situa-
tion."

Skulle det hjtilpa om Finland
t)ppnade sina grrinser fr)r utlcin-
ningor, som sedan skulle bidra till
att betalo pensionerna och ta hand
om pensionirerna?

"Vi kan nog inte dirigera den fin-
ldndska befolk ningsutvecklingen
genom att dka andelen invandra-
re. Praktiken har dessutom visat
att mdnniskor snarare flyttar frin
iin till Finland. Vi kan inte erbju-
da fcirmAner som skulle ftirmi in-
vinare fr6.n Atminstone de utveck-
lade lAnderna att flytta hit."

"I princip skulle det gi enkelt
att lcjsa befolkningsproblemet
genom att <ippna Finlands
grdnser fcir utvecklingsldndernas
invinare. Sdkert skulle minga
gdma flytta sina boptlar hit. Det-
ta skulle i varje fall krdva si stora
omstdllningar i bide finliindar-
nas attityder och i den politik
som utcivas, att en dylik losning
ter sig praktiskt ogenomforbar.
Tdnk bara pA att Finlands nuva-
rande flyktingkvot - 100 perso-
ner per 6r - borde mingtio
dubblas for att nigra som helst
effekter skulle synas i befolk-
ningsstrukturen. Betydligt enkla-
re skulle det i si fall vara att hdja
finldndarnas egen aktivitet."

!
t

PSG:s broschyrer
61 1987

Pensionsskyddscentralens bas-
broschyrer har reviderats och
tryckts inya upplagor.
Broschyren Kdnn Din arbets-
pension, som innehiller en kort-
fattad presentation av arbetspen-
sionsskyddet, distribueras som
vanligt till den stora allmdnheten.
Broschyrerna Arbetstagarens
pension och Fdretagarens pen-
sion anvdnds ndrmast vid rid-
givningen i pensionsfragor. BAda
broschyrema innehiller mer ut-
fcirlig information om arbetspen-
sionema samt sifferuppgifterna
frir ir 1987. I texterna har dven de
senaste lagdndringarna - bl.a.
deltidspensioneringen - beak-
tats.

Deltidspensioneringen beskrivs
mer utfcirligt i broschyren Flexi-
bel pensionering, som i bdrjan av
iret utkom i reviderad upplaga. I
den hiir broschyren presenteras
alla tre former av f6rtida pension.
ndmligen individuell fortidspen-
sion, deltidspension och fdrtida
6lderspension.

I 1987 irs broschyrer har ocksi
utstyrseln och formatet fdrnyats.
Vi hoppas att lasarna skall finna
broschyrerna nyttiga och dnda-
milsenliga.

Samtliga broschyrer finns att fi
pi finska och pA svenska. Bestdll-
ningar tas emot av Pen-
sionsskyddscentralen, telefon
(90) I 5 I l,/postningsenheten.

PSG fdreslfir att
en nedre ildersgriins
infdrs i arbets-
pensionslagarna

Pensionsskyddscentralens styrel-
se har beslutat att till social- och
hdlsovirdsministeriet inldmna
forslag om en lagdndring, enligt
vilken en nedre ildersgrdns skulle
infciras i arbetspensionslagarna.
Enligt fcirslaget, som har beretts i
en arbetsgrupp, skulle vad Aldern
betrdffar de arbetstagare kunna
omfattas av APL, KAPL och
KoPL, som antingen har fyllt el-
ler som fore utgingen av kalen-
der6ret fyller 14 ir.

Fcir ndrvarande innehd,ller la-
garna om pension for arbetstaga-
re inga bestdmmelser om nedre
ildersgrdns fdr pensionsskydds-
tillhcirigheten. I APL och KAPL
stadgades ursprungligen om en
nedre ildersgriins pA I 8 ir, vilken
dock slopades rdknat frtn 1.7.
1971. FdPL och LFoPL giiller
inte foretagare som dr yngre dn
18 6r.

Enligt arbetspensionslagarna
tillvlxer arbetspensionen fdrst
frin och med 23 irs 6lder. Pi ba-
sen av det fcirvirvsarbete en per-
son yngre an 23 tr utfor som an-
stllld kan pension beviljas endast
ifall arbetstagaren, medan ar-
betsfcjrhillandet pigir eller in-
nan 360 dagar har forflutit sedan
detta upphorde. blir oformcigen
att arbeta eller ifall arbetstagaren
ddr och efterldmnar familjepen-
sionsberiittigade anhoriga. I de
flesta fallen ir en ung arbetstaga-
res arbetsoformilga fdljden av
arbetsolyckfall eller trafik-
olycka, vilka ersdtts pi basen av
olycksfalls- eller trafikforsdk-
ringen. I och med samordningen
utbetalas i dessa fall ingen arbets-
pension. Vid utgingen av Ar 1986
uppbar inte en enda person un-
der l8 ir invalidpension med
sttjd av arbetspensionslagarna.

Enligt lagen om arbetsavtal
(320/70) fir den som har fyllt l5
ir i egerskap av arbetstagare
sjiilv ingi arbetsavtal. I lagen om
skydd fcir unga arbetstagare
(669/61) stadgas, att i arbete fir
anstdllas 15 Ar fyllda personer
som inte iir underkastade liiro-
plikt. Den som har fyllt 14 ir eller
som under ifrigavarande kalen-
dertr fyller I 4 6r kan dock under
skolomas flerier anstdllas i syn-
nerligen htt arbete och di hcigst
fcir en tid som motsvarar tvi tred-
jedelar av ferietiden.

Unga personer har oberoende
av sin ilder ansetts underlyda ar-
betspensionslagarna, fcjrutsatt
att deras arbete har uppfyllt kri-
terierna pi ett arbetsforhAllande,
dvs. att avtal har ingitts om arbe-
tet och att arbetet utfors mot ve-
derlag under arbetsgivarens led-
ning och civervakning. De unga
arbetstagare under 14 Ar som har
omfattats av APL har i allm6n-
het arbetat som springbud eller
kontorsbitrdden. Inom KAPL
harde unga oftast sommarjobbat
inom lantbruket eller nigon
form av trddgirdsarbete. I frAga
om KoPL har barn under 14 5.r
bl.a. medverkat i TV-reklamer.
Inom KAPL och KoPL har in-
komstema dock i regel varit si
pass smi, att de i lagarna stadga-
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de grdnsbeloppen inte har over-
skridits. Pi basen av dylika till-
ftilliga uppdrag skulle ddrmed de
unga i hiindelse av arbetsofcir-
mlga inte ha blivit beriittigade till
invalidpension.

Problem betrdffande de unga
arbetstagarna har uppstitt fram-
for allt vid tilliimpningen av
KoPL. Det har visat sig oklart
vid hur lig ilder barn kan vara
anstdllda i arbetsfdrhillande och
ddrmed tillhcira lagens tilldmp
ningskrets. Dessutom har man
pi en del hill forhillit sig tvek-
samt eller negativt till, att pen-
sionsforslkringsavgifter enligt
KoPL skall betalas ocksi fcir
barn. Atminstone ner det giiller
riktigt smi barn dr det knappast
tankbart att arbetsgivaren leder
och 6vervakar arbetet pi det siitt
som avses i lagen om arbetsavtal.
A andra sidan 6r det omcijligt att
exakt ange frin vilken ilder kri-
terierna pi ett arbetsfdrhillande
kan anses foreligga. Vidare fir
man i arbete endast anstdlla per-
soner som har fyllt eller som un-
der det lopande kalenderiret fyl-
ler l4 ir. Slutligen iir det att mar-
ka, att det pensionsskydd som
med tanke pt ev. arbetsofcirmi-
ga har anordnats fcir barn. inte
har visat sig ha praktisk bety-
delse.

Fcir istadkommande av en
enhetlig praxis skulle det vara
iindamilsenligt att infcira stad-
ganden om en nedre ildersgrdns i
dels KoPL och dels de andra ar-
betspensionslagarna, tven om
det lrdmst har varit tilliimpning-
en av KoPL som medfort vissa
problem. SAsom ildersgrhns for
pensionsskyddstillhdrighete n
skulle samma 6lder som anges i
lagen om skydd for unga arbets-
tagare l6mpa sig bdst. Ddrmed
skulle alla som dr iden iLldern att

de fir arbeta i ett arbetsfcirhil-
lande dven omfattas av pensions-
skyddet. Pensionsstadgandena
skulle hiirrad inte heller l6ngre sti
i konflikt med lagen om skydd
fcir unga arbetstagare och lagen
om arbetsavtal.

Pi ovan anfcirda grunder fore-
sl6s att det i APL, KAPL och
KoPL infors stadganden om, att
en arbetstagare fdr att omfattas
av dessa lagar antingen skall ha
fyllt 14 ir eller dnnu fylla 14 6r
under det kalenderir dA han eller
hon 6r anstdlld i etr arbetsfdrhal-
lande. Enligt forslaget skulle lag-
dndringarna trdda i kraft sA snart
som mojligt efter det att riks-
dagen antagit dessa. Meningen dr
att de nya stadgandena tilliimpas
s6, att de arbetstagare som
genom lagdndringarna stannar
utanfcir tilliimpningskretsen frir
pensionslagarna inte ldngre om-
fattas av arbetspensionsskyddet
rdknat frin dndringarnas ikraft-
tradelse. Lagdndringarna skulle
ddrmed inte ha retroaktiv inver-
kan pi det pensionsskydd, som
fdr arbetstagarnas del har upp
kommit pA basen av arbete som
utforts fore dessa dndringar. En-
ligt planerna skulle motsvarande
nedre ildersgrdns infciras separat
ocksi vad ghller statens och
kommunernas pensionssystem.

Pertti Miinnist(i

Sammanboende make
kan inte fe [toPL-
f iirsiikring retroa ktivt

R6knat frin bcirjan av februari
har det i lagen om pension for
lantbruksfciretagare infcirts ett
stadgande om sammanboende
make. Enligt lagen avses numera
med lantbruksf6retagare dven
den som utfor arbete som lant-
bruksforetagare och som "fort-
giende lever tillsammans med en
lantbruksforetagare. . . i gemen-
samt hushill under dktenskaps-
liknande fcirhillanden".

Sammanboende makar har
redan tidigare fcirsdkrats i enlig-
het med LFoPL, sA sjiilva fcirsdk-
randet innebdr ddrmed ingenting
nytt. Fdrfarandet hargrundat sig
pA, att den sammanboende ma-
ken har ansetts utfdra arbete fcir
sin egen och dgarens gemen-
samma rdkning.

..,'...,,,,d

Ett villkor for forsdkrandet
har varit att sammanboendet dr
stabiliserat och forefaller be-
stiende. Ett gemensamt barn har
bidragit tillen dylik tolkning.

Den sammanboende maken
har i regel fcirsdkrats rdknat frin
anscikningen framit, men fcir-
sdkring har dven kunnat beviljas
retroaktivt.

Fcirstk ri ngsforlarandet, fram-
for allt di fcirsiikrandet med ret-
roaktiv verkan, blev problema-
tiskt i och med att olycksfallsfcir-
sdkringen fcir lantbruksforetaga-
re infordes. Sammanboende
makar som saknade forsiikring
ansokte om olycksfallsersdtt-
ningar - men frin och med vil-
ken tidpunkt och fcjr vilket slag
av sammanboende skulle forsiik-
ring tecknas?

I och med de nya stadgandena
fortydligas framfor allt fors6k-
ringsforfarandet: en samman-
boende make kan hdrefter for-
shkras endast frin och med den
dag som fciljer pi anscikan, aldrig
retroaktivt.

Lagdndringen piverkar inte
sjdlva fcirutsdttningarna fcir teck-
nande av forsiikring.

Handboken fiir
bertikning av
arbetspension
ftirnyades

Pensionsskyddscentralen publi-
cerade Ar 1967 den forsta guiden
lor berii\ning av arbetspen-
sionerna. Ar 1982 fomyades gui-
den helt och redigerades i form
av en rdtt omfattande mapp
eller handbok. Som komplette-
ring till handboken gjordes dess-

utom ett mer kortlattat hiifte.
Materialet i handboken och det
ovanndmnda hdftet har nu revi-
derats i enlighet med lagstift-
ningen 1.1.1987.

Handboken lcir berdkning av
arbetspensionen dr avsedd som
hand- och <ivning5bok lor dem
som handhar pensionsdrenden
samt som ldrobok fcir dem som
studerar socialforsdkring i nigon
liroanstalt eller privat. I hand-
boken beskrivs hur pensioner en-
ligt arbetspensionslagarna (APL,
KAPL, KoPL, F6PL, LFoPL)
skall berdknas. Handboken samt
den kortfattade versionen civer
samma hmne kan begdras frin
Pensionsskyddscentralen (bAda
publikationerna finns enbart pi
finska).

Arbetsgrupp utreder
mOiligheterna att
minska ltineavh?ingig-
heten betrtitfande
arbetsgivarens
socialskyddsavgift

Social- och hdlsovirdsmi nisteriet
har tillsatt en arbetsgrupp med
uppgift att med utgingspunkt i
tillgiingliga utredningar bereda
olika alternativ i och ftir minskan-
de av loneavhdngigheten be-
trdffande arbetsgivarens social-
skyddsavgilt. Arbetsgruppen,
vars ordlorande 6r understats-
sekreterare Pekka Tuomisto,
skall utforma alternativen st, att
finansieringen av lolkpensions-
och sj ukfcirsdk ri ngsfcirmAnerna
tryggas pi ett tillriickligt satt.

I arbetsgruppen ingir fore-
trddare fcir social- och hdlso-
vArdsministeriet, finansministe-
riet, skattestyrelsen, Folkpen-
sionsanstalten samt AFC och
FFC. Arbetsgruppen bor full-
gdra sitt uppdrag enligt en sidan
tidtabell, att beslut om en dn-
dring kan fattas inom ramen fdr
1988 irs budget. Arbetsgruppens
mandat lciper ut 31.5.1987.
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BASIC FEATURES OF
FINLAND'S PENSIONS
SCHEMES

1. Development of the
pensions schemes

A national pensions scheme
covering the population as a
whole has been in lorce since
1939. Until 1956 national pen-
sions were based on the contri-
butions paid which, in tum.
depended on the annual income
of the insured. The scheme was
radically reformed in 1957. The
contributory principle was aban-
doned, and a flat-rate system
with supplementary means-tested
benefits was introduced. As of
January 1983 the scheme was
again amended by eliminating
means-testing for other income
than employment pensions, and
making the pensions in part as
taxable income.

The change to flat-rate na-
national pensions in 1957 made it
necessary to increase the pen-
sion protection of the wage-
earning population. Another
pensions scheme in which the
pensions are related to past
earnings and insurance period
was created to complement the
national pensions scheme. This
new scheme which entered into
force in July 1962, covers wage
and salary earners with the
exception of civil servants, local
government officers and seamen,
who have their own special
systems.

In 1970 earnings-related pen-
sions were extended to farmers
and other self-employed persons.
In January 1986 freelance em-
ployees received their own pen-
sions law.

As from January 1986 a
flexible retirement age- formed
by an early disability pension and
an early or deferred old-age pen-
sion was introduced to the pri-
vate-sector employment pen-
sions scheme and the national
pensions scheme.

Flexible retirement system was
finalised in January 1987 by a
part-lime pension combined with

Z.The national
pensions scheme

Under the national
scheme, the old age,

penslons
disability

and unemployment pensions are
formed by a flatrate basic
amount and a pensions-tested
additional amount. In pension-
testing all statutory employment
pensions are taken into account.

Tbe old-oge pension age is 65
years. The disability pension is
paid to persons aged 16-64 in-
capacitated for work. In connect-
ion with these two pensions lrel7r
lessness supplements are paid
to those requiring continuous
assistance or care. For flexible
retirement age - see the employ-
ment pensions scheme.

The unemployment pension is
paid to an unemployed person
aged 57-64 who during the last
60 weeks has received a daily
benefit for at least 200 days from
an unemployment scheme and
who cannot find a suitable work.

An increqse is paid to pen-
sioners/or o child under 16.

The survivor's pension is paid
during the first six months after
the husband's death to all w idow s
below the age of 65, provided
that she is supporting a child or
she was married to him before he
reached the age of65. After that
period the pension is paid only
to a widow supporting a child
under 16 and to a widow aged
40-64 years and married for at
least three years. The size of the
pension during the first six
months is the same as the full old-
age pension, after that period it
is subject to a means-test where
even the incomes from work are
included.

A child is entitled to a
survivor's pension until the age
of 16 or 2l if continuing studies.

Provision is made for a burial

housing costs. A child care
allowance is paid for children
under 16 who need a special care
of some other person because of
illness. disablement or injury.

National pensions are auto-
matically adjusted to the costof-
living index once a year.

The basic and additional
amounts of the national pensions
are treated as taxable income.
All other parts of the national
pensions as well as survivor's
pensions in total are tax-free.

The cosrs of the scheme are
jointly defrayed by the insured
persons, employers, the State and
local governments.

The scheme i administeredby
the Social Insurance Institution,
which is subordinate to Parlia-
ment.

3. The employment
pensions scheme

3.1. Wage-earners
The wage-earners' employment
pensions scheme is based on the
following laws: the Employees'
Pensions Act (TEL), Temporary
Employees' Pensions Act (LEL)
and Freelance Employees' Perr
sions Act (TaEL). LEL is a
special law for those employed
in forestry, agriculture, con-
struction and dock work, in
which short-term contracts are
common. TEL covers all other
employees excluding specified
freelance employees who are
covered by TaEL.

The compulsory pension cover
under the laws consists of old-
age, full and partial disability,
unemployment and survivor's
penslons.

Entitled to the old-age pension
is an employee of 65 years of age.

The early old-age pension may
be drawn as from age 60 at
earliest. The pension may also

parttime work under the em- gront.
ployment pensions scheme. A housing allowance is paid to

national pensioners to decrease
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be deferued beyond age 65.
Entitled to the Jull disability

pension is an employee whose
working capacity has gone down
by at least three-fifths. If the de-
crease is less but at least two-
fifths, the employee is entitled to
the partial pensloa When assess-
ing employee's working capacity
his training, earlier work, age,
housing conditions, and other
comparable factors are taken
into account.

The early disability pension is
payable to a person aged 55 years
or over whose working capacity
has gone down to such an extent
that he cannot reasonably be
expected to continue working in
his profession.

Entitled to the unemployment
pension is an unemployed em-
ployee aged 57-64 who during
the last 60 weeks has received
a daily benefit for at least 200
days from an unemployment
scheme and who cannot find
work suitable for him,/her.

Entitled to the suwivor's pen-
sion are the widow and the child-
ren of theemployee. Thechildren
are entitled to the survivor's pen-
sion after the death of both the
female and the male employee.

The survivor's pensioh is pay-
able to a widow, provided that
she was married to the employee
before he reached the age of 65.
A further condition is that the
widow has reached the age of
40 and that the marriage has
lasted for three years. Also a
widow under 40 years of age
receives the pension, if she has a
dependent child who is entitled
to the suryivor's pension; the
paying of the pension will con-
tinue even if the child's entitle-
ment to the pension would cease.
The pension will be payable to
the widow until her death. The
paying of survivor's pension
ceases if the widow remarries,
but she then receives a lump sum
equal to the amount of two years'
penslon.

A child is entitled to the pen-
sion until he reaches the age of
l8 and even after this age, if he
is disabled.

Parttime pension combined
with part-time work is payable
from age 60 to 65 to a person
who cuts down his working to
16-28 hours per week.

The size of the pension is
governed by the wages paid and
the period of service completed.
Earned entitlement to a pension
benefit continues when the job
is changed or when the employee

ceases to work. The pensions are
taxable income.

The size of the old age pension
is determined by taking 1.5 per
cent of the wage or salary and
multiplying by the number of
years of service. The wage or
salary is the average annual
earnings of the two most aver-
age years of the last four years of
work. For seasonal workers the
wage is the average of all pay
received during the years em-
ployed.

Persons retired since January
1983. get a minimum pension
of 38 per cent of the pay.

The maximum pension is 60
per cent of the pay. However,
combined with the basic amount
of the national pension and some
other pensions. the pension may
not exceed 60 per cent of the
final pay.

Drawn before age 65, the re-
duction in the old-age pension
is 4-6 per cent, depending on
the year of birth. of the pension
accrued by the date of retirement.
Deferment beyond age 65 in-
creases the size ofpension 12 per
cent per year.

The size of the disability and the
early disobility pension is de-
termined on the same bases as
the old age pension. However,
also the time between the event
entitling to the pension and the
age entitling to old-age pension is
counted as time of service. The
size of the partial disability pen-
sion is one-half of the full pen-
sion.

The size of the unemployment
pension equals the disability pen-
sion payable to the beneficiary.
The old-age, disability and un-
employment pensions are in-
creased by the child s supplement;
at the most 20 per cent of the pen-
sion for one and 40 per cent for
two or more children under 18.

The size of the suttivor's pen-
sron is calculated on the basis of
the old age pension or disability
pension the employee received or
would have been entitled to at
the time of his death. If there are
at least three persons eligible for
survivor's pension, they will
receive a full pension, which is
equal to the deceased employee's
old-age or disability pension. If
there are two beneficiaries, the
size of the pension is three-fourths
of the full pension. If there is
only one beneficiary, the size
of the pension is one-half of the
full pension.

Survivor's pension cover is
supplemented by a special group

life scheme. It is financed by em-
ployers, and run by life assurance
companles.

Depending on age, the size of
parbtime pension is 44-64 per
cent of the diflerence of earnings
of full-time and part-time work-
lng.

Automatic linkage with the
TEl-index (calculated bY the
average of changes occurred in
general earnings and prices levels)
is applied once a year in employ-
ment pensions. It is applied in
calculating the pay of earlier
years and adjusting the annual
pension payable.

Pension protection accumu-
lates according to certain re-
gulations also during the periods
when the employee is out of work
through no fault of his own and
when he receives unemployment
benefit from his unemployment
fund.

Employers alone finance the
compulsory minimum pension
cover. The current contribution
under TEL and LEL is 14 per
cent of the pay. For employees
under age 24 the contribution
rates have been lowered to 8.1
per cent. The contribution under
TaEL is 13.4 per cent, and 8.1
per cent for freelancers under
age 24.

The employer may provide
for his employees additional
voluntary benefits, creating even
better pension benefits than the
minimum level guaranteed by
law. Benefits that come into
question here include a higher
pension, lower pensionable age
and burial grant. Employees
generally participate in the costs
of such additional benefits.
The administrative organisation
of the employment pensions
scheme is decentralized. Em-
ployers may elect the type of
arrangement they wish for real-
isation of the pension scheme.
It may be done by taking out
an insurance with a pension
insurance company or by found-
ing a pension fund or pension
foundation in the employer's
business. This choice does not
apply as regards seasonal work-
ers for whom the scheme com-
prises one special employment
pension fund. For freelance em-
ployees there has been establish-
ed a pension lund of their own.

The work of the various pen-
sion institutions is coordinated by
a central organ, the Central Pen-
sion Security Institute. It keeps
the registers of the insured and
their pension benefits. It will also

keep a register ofpensions cover-
ed by special pensions schemes.
The general development of the
scheme has also been entrusted
to the Central Pension Security
Institute.

The insured and the employels
participate in the administration
of the scheme through their re-
presentatives in the administra-
tive organs of the Central Pen-
sion Security Institute. The
highest authority under the
scheme is the Ministry of Social
Affairs and Health.

3.2. The self-employed
The self-employed persons' em-
ployment pensions scheme
(closely connected with TEL) is
based on two laws: the Farmers'
Pensions Act (MYEL) and the
Self-Employed Persons' Pen-
sions Act (YEL). MYEL covers
farmers, professional fishermen,
and reindeer-owners. YEL covers
other self-employed persons.

The benefits and quahfuing
conditions are like in TEL. Old-
age pension is paid independent-
ly of whether or not the self-em-
ployed continues with his entre-
preneurial activity.
The size of the pension is
calculated like in TEL. The pen-
sions for the sellemployed
(MYEL and YEL) are based on
the annual earnings confirmed
by the pension institution for the
insured, the size of which depends
on the quality and branch of
activities.

Persons born before 1930 get
greater pensions as they other-
wise would be entitled to. The
amount of pension is 38 per cent
of the income.

Schemes are financed by the
insured and the State. In MYEL
and YEL the contribution of the
insured is 13 per cent of the in-
come. The percentage is smaller
lor the insured with low income.
The State pays 50 per cent of the
costs of MYEL and in both sys-
tems the costs the contributions
ofthe insured do not cover.

The administrqtion of MYEL
belongs to the Farmers' Social
Insurance Institution. The other
self-employed have to take out
pension insurance either in some
of the pension insurance com-
panies or pension funds taking
care of TEL or in some pension
fund or insurance company
established by the self-employed.
The Central Pension Security
Institute is the central organ of
MYEL and YEL as it is that of
TEL.
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3.3. Farm closure schemes
Farm closure pensions are paid to
55-year-old farmers who cease
farming and sell the whole farm
or the arable land.

The pension is a fixed sum of
money per each hectare up to 15
hectares. At the age of 65 the
pension is decreased because of
farmer's receipt of MYEL and
national pensions.

Costs of the closure pensions
are met by the State.

C ha ng e-of-g ene ra I i on p en si o ns
are paid to 55-64-year-old
farmers who transfer their farm
to a close relative.

The pension is composed of a
basic amount and a supplement.
Basic amount equals the farmer's
pension under MYEL, and the
supplement the full national pen-
sion. The pension is ceased at 65
when the farmer receives his
MYEL and national pensions.

Pensions are financed by the
contributions of farmers and the
State to the farmer's MYEL-pen-
sions scheme.

Administration of farm clo-
sure schemes belongs to agri-
cultural authorities and the
Farmers' Social Insurance Insti-
tution.

4. Public sector and
other pensions schemes

The regulations concerning the
pensions of persons in the em-
ployment of the State cover old-
age, disability, unemployment
and survivor's pensions. These
benefits are financed by the State
alone. The administrative organ
is the State Treasury Office.

The pension cover of local
government employees is mo
delled on the employment pen-
sions legislation. The financing
is borne by the local governments
and associations of communes.
The Local Government Pensions
Authority takes care of the ad-
ministration of the scheme.

The persons covered by the
Seamen's Pensions Act receive
old-age, disability, unemploy-
ment and survivor's pensions.
The insured, employers and the
State jointly finance the pen-
sions. The scheme is administer-
ed by the Seamen's Pensions
Fund.

Persons employed by the
Evangelical-Lutheran and Ortho
dox Churches, and some other
authorities have separate pen-
sions schemes of their own.

Some population data
on Finland

Finland's total population is 4.9
million of which 2.2 million are
gainfully employed.

The distribution of the gain-
fully employed population by
occupation is: agriculture and
forestry 1 I per cent, industry
and construction 35 per cent,
commerce l4 per cent, transport
and communications 8 per cent
and service industries 32 per cent.

5.3 per cent ofthe total popu-
lation are disabled and 12.6 per
cent over 65 years of age.
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ENGUSH SUMMARY

In this number, the Presi-
dent of the Republic ex-
tends his greetings to the
employment pensions
scheme celebrating its
2Sth anniversary. "On
the occasion o{ the 25th
anniversary oi statutory
employment pension se-
curity ] want to, through
this tubilee issue o{ the
magazine Tyoekike, con-
vey my thanks to all
those o{ you who have
contributed to the im-
plementafion and devel-
opment of employment
pension security and thus
worked to the bene{it o{
the insured and the pen-
sioners, and wish you
success in your {uture
assignments", the presi-
dent says.

In the editorial, the Man-
aging Director of the
Centrai Pension Security
Institute, Mr. Matti Uimo-
nen, says that the lst ol
Iuly, 1962 will so to
history as one of the most
important dates in the
field of social security in
this country. This was the
date when the Employ-
ees' Pensions Act and the
Temporary Employees'
Pensions Act were en-
{orced, attended by great
public interest.

He notes that the god
decade immediately {o1-
lowing the en{orcement
o{ the acts saw a period
o{ intense development,
unmatched in history.
The promise o{ pension
cover given in the em-
ployment pensions acts
improved annually. The
pension cover within the
public sector was mod-
ernized, and the statu-

tory sickness insurance
scheme was inhoduced.
The rapid development
within the employment
pensions scheme gave
an impetus to the reform
o{ the national pensions
scheme. The Sei{-em-
ployed Persons' Pensions
Act and the Farmers'
Pensions Act were en-
acted. Aiter the peak -the general uprating in
Iuly, 1975 - had been
passed, the reform pace
slowed down, but did not
stop altogether. Mr. Ui-
monen sees proo{ of this
in the large-scale reforms
ol the retirement age that
have been camed out
during the last few years.

In the years to come, pen-
sion costs will be ap-
proaching 3O"/" of the
wage bill. Future im-
provements shalI, there-
{ore, have to be {ocussed
on quality rather than
quantity. "As regards the
quality oi employment
pension secunty, there
are, indeed, several
aspects that need to be
reformed, and such re-
forms will not necessarily
entail new substantial
costs", the Managing
Director points out.

An extensive intema-
tional project was carned
out to study the develop-
ment of the wel{are state
in 12 Western European
countnes. Two sociol-
ogists report the findings
of the project. Their article
is based on the book
edited by Peter Flora:
Growth to Limits. The
Western European Wel-
fare States Since World
War II (Walter de Gruy-

ter: Berlin - New York otherEuropeancountries,
1986.) the Finnish weliare state

Be{ore worrd war ii so- ha9 nuilS{ throqoh,the
,r 'r Unlvefsal OePTeSSIOn IaIr-clal secunty rn me men r_- - -^r.r \^r:. r. , , 1 , rv weII. vv rth a few ex-agranan rlnlano ranKeo _'^.^,,_.-_ -^ 1 . ,. ...r , r^7 ceDllons. no real cuIS tnamong tne worst rn vvest- _ _ '-, -r r rr /-\ r - r-^ ^ SOClal SeCUnIy nave Oeenem trurope' L']nly a lrac- made, the iesearchersoon oI tne people were

secured against'sickness, saY'

disability and unemploy- The {lexible pension
ment. In the Finland of ages introduced in 1986
the 1930's, the ratio o{ and the gradual raising
social expenditure to the ol the lower age limit {or
national product was an unemployment pen-
lower than in any other sion from 55 back to 60
of the 13 countnes in- have made Finns more
cluded in the statistics inclined to retire.
compiled bv ILO. , In 1986, a total o{ 5,000The re{orms that have people apphed for an
been carried out since .uriy old-iqe pension,
World War II have im- l6.SbO for a-n ajvanced
proved Finland's positon decision on occupation-
in intemational compari- based eariy diiability
son. In the course o{ the pension u.6 1Z,OOO {orl96O's, Finnish soc-ial u., ,_,.,.-ployment pen-
sec-u1"1_ty approached the sion. Simliarly, thera has
hiqhNordicleveiinterms been increased interest
o{ corlerqOe. Finland in in {ront-veterans' earlythe 19BO's is a wel{are lretirement pensions. The
state o{ Westem Euro- 

";;b;;;i uppli.u"t. t",
pean Average, meaSuEO unemployment pensionS
by the ratio of social ."-l,,,uV uti"'t ."".t'r.*,.. At
penditure to the natronal the end of 1986, it wasproduct. estrmated that hall ol all
In the early l95O', 1.., lthe 55 to 64-year-oid
than one-tenth ol 166 populatton is retired. The
gross natonal product occuqation-based early
,iras used {or social pur- disability pension is de-
poses, while this pro- signed {or people who
bortion was close to one- are. 55. or over and the
irtttr i" 1980. Other wel- early old-age pension for
{are states o{ Europe6n people over 60'
average are Ireland, Italy ^ -^ ^^-r' A recoro number oland Norwdy. In DeIgIum, t _ ..__ ___- r.rr 11 1r - ' . IafmeIS nave fetfednolaTtlrr?1:,?'?y"":l' on their own specialan.1 uenmarK, lne le; oensions, such ai the
sources drrected to soclal ' , t. ,, :-"-"-:: change-ot-generailonsecunryarew€lllnexcess oensi6n u"a the farmoI average' ulearly 

'Iess tlo.rr" pension. As a
reSOUrCeS are USed ]n r. - l--., , ' resullarecordnumberEngland dnd )wlzerlano' o{ people in general re-
Compared with many trred in 1986.
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STATISTISKA UPPGIFTER OM ARBETS-
PENSIONSTAGARNA 31 12 1986
I tabellernas siffror har minimiskyddet beaktats.

31.12.1986 utbetalades sammanlagt 786000 arbetspensioner. Fciriindringen lrin foregiende ilr dr *50000 pen-
sioner eller 6.9 procent.
Av de utbetalade pensionema var 391000 ilderspensioner (inom parentes lciriindringen frin motsvarande tid-
punkt foregaendrc ir) (+18 000), 178000 invalidpensioner (*2Offi),63000 arbetslcishetspensioner (*12000)
9cl la I 000 familjepensioner (f 7 000). Sedan ingingen av ir 1986 i kraft: 4 400 fcirtida ilderspensioner och 7 400
individuella flcirtidspensioner.
Alderspensionernas medelbelopp var 1239 mark/min, de fortida ilderspensionernas I 544 marVmin, invalid-
pensionernas I 651 mark,/min, de individuella lortidspensionernas 230i mark/miin, arbetsloshetspensionernas
1909 mark,/min och familjepensionernas 960 mark,/min.

ALDERSPENSIONER (fortida ilderspensioner ej inberiiknade )31.12. 1986 giillande
Pensionstagare Grundpension i medeltal mVmin

Pensionsbevil jare Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
A PL-pensionsanstalter 69 806 1t7 879 187 685 2652 r 133 I 698
FciPL-pe nsionsa nstalter t5614 t2651 28265 2317 | 532 1966
LFciPL-pensionsanstalten 51 535 75343 t26878 767 359 524
KAPL-pensionsanstalten 34607 13 850 48457 1094 448 909
Alla arbetspensionsanstalter l7l 562 219723 391285 I 741 847 1 239

l. l.-3 1. 12. 1986 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter t6167 19597 35764 I 930 909 t37t

FORTIDA AIoT,nspENSIoNER
31.12. 1986 grillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk,/min
Pensionsbeviljare Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 883 2065 2948 3&3 l 099 I 861
FriPL-pensionsanstalter 190 273 463 2873 945 I 736
LFoPL-pensionsanstalten 135 590 307 406725 841
KAPL-pensionsanstalten 8l t4t 222 I 345 256 653
Alla arbetspensionsanstalter t289 3 069 4 358 3 091 894 1 544

I . I .-3 l. 12. 1986 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter I 296 3 184 4480 3 086 864 1 507

INVALIDPENSIONER (fulla pensioner och delpensioner inberaknade)
31. 12. 1986 gdllande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevillare MAn Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 45 358 48652 94010 2877 I 445 2 136
FoPL-pensionsanstalter 8 136 3379 l I 515 2|5 t 329 I 885
LFciPL-pensionsanstalten l7 ll0 l8 631 35741 920 366 631
KAPl-pensionsanstalten 3t 421 5 313 36734 I 450 610 1328
Alla arbetspensionsanstalter 102025 75975 178000 2048 tn7 I 651

l. l.-3 l. 12. 1986 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 12292 10080 22372 2324 1250 I 840
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DELPENSIONER
31.12. 1986 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk./min
Pensionsbeviljare M5n Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 1256 I 573 2829 I 798 950 r327
FciPL-pensionsanstalter r 073 358 I 431 l 398 t027 1 305

L FoPL-pensionsanstalte n 3 578 3892 7 470 629. 282 448
KAPL-pensionsanstalten I 103 138 I 24t | 124 497 I 054

Alla arbetspensionsanstalter 7 010 5961 1297 | l 034 508 792

l. l.-31. 12. 1986 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 121 681 I 408 I 194 629 921

INDIVIDUELLA FORTIDSPENSIONER
31.12. 1986 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk,/min
Pensionsbeviljare Mdn Kvinnor Totalt Min Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter | 914 2561 4475 3795 2061 2 803

FoPL-pensionsanstalter 453 354 807 2498 I 356 | 991

LFciPL-pensionsanstalten 367 I 005 I 372 I 162 459 647

KAPL-pensionsanstalten 702 89 791 2807 I 474 2657
Alla arbetspensionsanstalter 3 436 4009 1 445 3 l4t I 584 2303

l. 1.-31. 12. 1986 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 3334 3 867 '7 201 3 188 I 602 2336

ARBETSLO SHETSPEN S IONER
31. 12. 1986 grillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mklmin
Pensionsbevil jare Mdn Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
A PL-pe nsionsanstalter 17 183 26976 44 159 3 136 | 641 2223
Fci PL-pe nsionsanstalte r 8r0 900 l 710 t907 l 025 1M3
LFciPL-pensionsanstalten 2309 28& 5 173 t 345 449 849
KAPL-pensionsanstalten 8 546 3744 12290 I 579 646 I 295
Alla arbetspensionstalter 28848 34484 63332 2497 1418 l 909

1. l.-31. 12. 1986 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 7 468 9 560 t7 028 2824 l 483 2011

FAMILJEPENSIONER
31.12.1986 giillande

Pensionsbeviljare

Antalet
pensioner

Grund-
pension

i medeltal
mVmAn

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
A PL-pensionsanstalter 66284 t352 62311 12636 74947

Fci PL-pe nsionsanstalter 12286 1 t& ll9l4 r 900 13 814

L FciPL-pe nsionsanstalte n 29060 379 28435 3 000 31 435

KAPL-pensionsanstalten 3366t 613 32152 4944 37 096

Alla arbetspensionsanstalter t4t29t 960 t34812 22480 157292

l. 1.-31. 12. 1986 beviljade
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SAMTLIGA PENSIONER
31.12. 1986 gdllande

Grund-Antalet pension
pensioner i medeltalP.nsonrU."itj* mVmin

APl-pensionsanstalter 399 561 I Sl5
FciPL-pensionsanstalter 55046 I 752
LFciPL-pensionsanstalten 198949 531
KAPL-pensionsanstalten l 32 155 996
Alla arbetspensionsanstalter 785 7 tt I 347

L l.-3 l. 12. 1986 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 98494 1 641

Av familjepersionerna var 5 224enligttillaggsfcirminerna, i medeltal I 176 mk/min Av de ovriga pensionstagar-
na erholl 23 759 dessutom registrerad tilliiggspension, i medeltal I 408 mk/min. Dessa var i huvudsak APL- och
FoPL-pensioner.

1. 1.-31. tZ.t986 UTBETALADE PENSIONER, MILJ. MK

APL-pensionsanstalter 8356,2
FciPL-pensionsanstalter I 135,0
LFciPL-pensionsanstalten 1252,0
KAPL-pensionsanstalten 1546,6

Alla arbetspensionsanstalter 12289,8

sg-rylEst_ 12754,1
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