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IilTER]{ATIOI{EIIA
ftirbundet ftir social trygghet 60 ir

Till dem som firar jdmna 8r i 6r
hcir bl.a. lnternational Social
Security Association (ISSA).
ISSA iir en samarbetsorganisa-
tion, inom ramen ftir vars verk-
samhet de flesta och viktigaste
internationella kontakterna tas
och uppriitthills niir det giiller
exempelvis det hnliindska ar-
betspensionssystemet.

ISSA som till en bcirjan hade
ett annat namn - inledde sin
verksamhet i oktober 1927, de
en grupp delegater fcir samman-
lagt nio fcirbund fcir nationella
understcids- och sjukkassor
trdffades under Internationella
arbetsorganisationens, ILO:s,
beskydd och di insig behovet
av att etablcra ctt fastarc san'iar-
bete.

Bakgrunden till den uppvakna-
de socialpolitiska medvetenhe-
ten var fcirsta vdrldskriget, som
bl.a. ledde till att en grupp
socialpolitiker kom till insikt
om den globala samhdrigheten
nationerna emellan. Andra vik-
tiga bakgrundsfaktorer var att
Europa stod i ruiner vad ekono-
min betriiffade samt att de to-
talitiira rdrelserna btirjat gdra
sig piminda pi ett hotfultiatt.
ISSA:s moderorganisation var
med andra ord Internationella
arbetsorganisationen, vilken
itta ir tidigare efter freden i
Versailles hade grundats ftir att
"friimja social riittvisa och ver-
ka fcir ett fdrbiittrande av ar-
betsfdrhillandena och lev-
nadsstandarden, si ar.t tillstin-
det av fred kunde tryggas". Med
utgingspunkt i denna ideologi
utstakades ocksi ISSA:s verk-
samhetsprincip, vilken vid tiden
fdr andra viirldskrigets skriick-
dagar i den s.k. Philadelphia-
deklarationen frin ir 1944 sam-
manfattades i fdljande ord:
"Det finns ingen bestiende fred
utan social rdttvisa, ingen social
rdttvisa utan social trygghet".

Fdr niirvarande har ISSA 316
medlemsorganisationer frin
129 olika liinder. ISSA:s gene-
ralfdrsamling arrangeras vart

tredje ir i nigon stad, medan
fcirbundets permanenta hcig-
kvarter iir fdrlag till Geneve.
Mellan generalftirsamlingarna
arbetar dels ISSA:s byri och
dels ett an'.al tekniska kommit-
t6er, som genom att insamla,
bearbeta och fcirmedla erfaren-
heter frin olika llinder erbjuder
material om bl.a. Slders-, inva-
lid-, arbetsloshets- och familje-
pensioneringen. Vid sidan om
de globalt fungerande tekniska
kommitt6erna har ISSA dess-
utom enligt viirldsdel indelade
regionala enheter, inom vilka
man kan behandla olika imnen
och frigor som giiller just den
egna regionen, s6om t.ex. den
sociala tryggheten fdr etniska
mlnonteter.
En tredje, relativt ny verksam-
hetsform inom ISSA dr det
temaspecifika forsknings- och
utredningsarbetet. Inom ramen
fcir detta har man under de
senaste ir bl.a. utrett hur pensi-
onsskyddet fdr kvinnor har
omorganiserats i och med att
kvinnans roll i samhiillet har
fdrendrats samt hur virden av
l5ngtidssjuka anordnats och fi-
nansierats mot bakgrunden av
den hdjda levnadsildern och
sdnkta pensionsildern. Ett te-
ma som likasi varit fdremil fdr
utredning iir tilliimpningen av
erfarenheter som giiller ftire-
byggande av arbetsolycksfall.
Medlemmarna i ISSA fciretrii-
der tre olika organisationsty-
per, niimligen allmiinna social-
trygghetsinriittningar pi na-
tionell nivi, branschspecifika
centralorganisationer samt cen-
tralfdrbund ftir sjtilvstiindiga
understddskassor - sistndmnda
hade ju i tiden tagit initiativet
till grundandet av ISSA. Fin-
liindska medlemmar i ISSA iir
Pensionsskyddscentralen,
Folkpensionsanstalten, Kom-
munala pensionsanstalten,
Lantbruksfciretagarnas pensi-
onsanstalt, Sjcimanspensions-
kassan, Olycksfallsfdrsiikrings-
anstalternas fdrbund samt Ar-
betsl6shetskassornas samar-

betsorganisation (associerad
medlem iir Rehabiliteringsstif-
telsen).

Pensionsskyddscentralen har
deltagit i ISSA:s arbete allt se-
dan PSC grundades - f6rst som
korrespondent och sedermera
som deltagare, sakkunnig, ftire-
dragshillare och iiven arrangcir
f<ir olika mdten. Pensions-
skyddscentralens verkstiillande
direktrir har dessutom i olika
repriser varit medlem i ISSA:s
byri. De mest ornfattande ar-
rangemangen som PSC haft
inom ramen fcir samarbetet
med ISSA har varit den kong-
ress, som Lr 1975 anordnades i
Helsingfors f<ir fyrahundra ak-
tuarier och statistikforskare
frin 59 olika liinder, samt de
m6ten fdr fem permanenta
kommitt6er som ir 1979 anord-
nades i Helsingfors fcir trehund-
ra delegater frin sammanlagt
52lZinder.

Samtidigt som ISSA:s byri tac-
kar sina medlemmar fcir samar-
betet under de sex decennier
som fcirflutit, sl betonar man
att de personer som utvecklar
de nationella socialtrygghets-
systemen siillan i sitt arbete -
det mi sedan giilla tider av
dynamiska framsteg eller av
ekonomiska kriser - kan ta liir-
dom av t.ex. organisatoriska,
datatekniska, juridiska eller
ekonomiska lcisningar som till-
liimpas inom andra fdrvalt-
ningsgrenar i det egna landet.
Den biista informationen fir
man oftast via kolleger som i
andra liinder arbetar med mot-
svarande frigor som man sjiilv.
I detta avseende stlr ocksi Pen-
sionsskyddscentralen, som stra-
var att i progressiv anda bearbe-
ta och utveckla det unika ar-
betspensionssystemet, standigt
s[som bide givande och tagan-
de part.

Yrji) Larmola



Social- och hilsovfirdsminister
HELENA PESOLA:

ARBETSPLATSER stin
EoRD0MSFRTTT
ASTADKoIIMAS

FOR DE
DETTIDSARBETAilDE

Sociat- och hfllsovflrdsministeriet utreder
fOr nfrrvarande bl.a. samordningen av
pensioner, pensionsstikandenas rdtts-
skydd, m6jligheten att iindra finansierin-
gen av pensionerna samt dess samman-
koppling med skattereformen, dvensom
pensionsskyddet ftir s.k. familjevirdare.
Iagen om jiimstAlldhet mellan kvinnor
och min fir inte leda til att tidigare
inftirda, speciella pensionsitdrar avskaf-
fas. - Den intervju som minister Pesola
beviljade tidskriften Arbetspension i ttir-
jan av november ger pi det hela taget
anledning till optimism: visst finns det
problem, men inte rXiverstigliga sidana.

Socinl- o ch htilsovdrdsminister He -
lcna Pesoln har verkat som bhnd
annat t.f. ekonomichef vid
ln socinlverk och som

Jyvrislq-
informa-

Mtissa. He-
se-

dandr I i
i

det sedan t98A
samt medlem bostadsrdd
sedandr 1985. 1981 blev Helzna

2

Pesoln forsta viceordforande i Jy-
vtislqki stadsfullmtiktige. Till sin ut-
bildniryg tir minister Pesola magister
i s amhti llsv e te n s kap ern a.
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Regeingen har i sitt progrqm
lovat att uneckla bdde grund-
slqddet och det inkomstbase-
rade socialslqtddet. Folkpen-
sionssystemet och arbetspen-
sionssystemet hdr idag illl en
och samma minislers verksam-
hetsomrdde - en "arbetsfdrdel-
ning" som de fdregdende rege-
ingarna inte tilltimpat. I(ommer
dettq att medfora en dkad viir-
elverkan mellan de rvd syste-
men?

Allt sedan 70-talet har samarbe-
tet mellan folkpensionssystemet
och arbetspensionssystemet an-
setts viktigt och oundgiingligt.
Arbetspensionen och folkpen-
sionen kompletterar varandra;
folkpensionen scirjer fdr med-
borgarnas minimitrygget, me-
dan arbetspensionen ger kom-
pensation fcir de fcirsiikrades
fcirlorade inkomster. De som
kritiserar vira pensionssystem
bortser ofta t.o.m. avsiktligt
frfln denna samordningsprincip
och fdrfiiktar i stiillet nigotdera
systemet som det enda saliggd-
rande. Regeringen, som delar
de pensionerades uppfattning
om pensionssystemen i detta
avseende, fdrutsetter att samar-
betet l6per friktionsfritt. Ett led
i denna stravan 6r bl.a. de ut-
redningar som 6r pi ging vad
giiller fcirb[ttrandet av pen-
sionsscikandenas riittsskydd
samt utvecklandet av samord-
ningsbestiimmelserna inom ar-
betspensioneringen.

I regeingsprogrqmmet siigs qtt
o n st d I I n i ngs - o c h so c ia I try gghe -
ten fdr de deltidsarbetande skall
fo r b ti t tras. D e I tids p e n s kt n e i ng -
en" dvs. den nya pensionsformen
avsedd fdr iiLdre anstiillda som
vill dvergd till deltidsarbete, har
hittillts utnyttjqts i endast liten
omfattning. Det rycks rdda brist
pd vettigt deltidsarbete; rel.ativt
fd har t.v. kdnt sig lockade av
delti.dsldn och deltidspensio ntir-
skap. Vilka medbiner har rege-
ringen ttinkt plocka fram fdr att
stimulera delridspensioneing-
en?

Det stiimmer att civerraskande
fA personer hittills har nappat
pi den mdjlighet till stegvis pen-
sionering, som deltidspensio-
neringen erbjuder. Det hiir iir
beklagligt, eftersom just deltids-
pensionen rir den i pensionspo-
litiskt avseende kanske mest
meningsfulla formen av flexibel
pensionering. Min uppfattning
6r, att framfdr allt bristen pA

liimpligt deltidsarbete dr orsa-
ken till deltidspensioneringens
ringa popularitet - en annan
bidragande orsak iir siikerligen
att den hiir pensionsformen
triidde i kraft senare iin de tvfl
fdrsta flexibla pensionsformer-
na.

Jag efterlyser en positivare hill-
ning niir det gtiller arrangeran-
det av deltidsarbeten. Bland an-
nat inom Finlands facKdr-
bunds centralorganisation har
man haft en onddigt njugg in-
stiillning till denna friga.

Det har kinge vaitfrdga om att
fi n ansiz in gen av s o c ia ls ky d de t
borde revideras. Man har ansett
att de lonebaserade social-
slcyddsavgifterna behstar det
arbetskraftsintensiva ntiingsli-
vet i oskiiligt hdg grad Regeing-
en har l.ovat att revidera finan-
sicingssy stemet. Vil ko fdrdnd-
ingar hnr vi att viinta?

Visst stemmer det att de
Itjnebaserade socialskyddsav-
gifterna belastar de arbets-
kraftsintensiva f6retagen. Med
tanke pi sysselsiittningen iir det
diirf<ir absolut nddviindigt att
fcirsdka siinka de indirekta ar-
betskraftskostnaderna. De al-
ternativa hnansieringssiitten
kommer in i bilden vad giiller de
ickeJcinebaserade social-
skyddsfrirminerna, dvs. niir-
mast i friga om folkpensions-
och sjukfcirsiikringsavgifterna
och di till den del som dagpen-
ningutgifterna inte finansieras
med dessa. Den hiir frigan har
i olika repriser varit fdremil fcir
utredning, varvid nlirmast om-
siittningsskatten har lanserats
som ett alternatilt finansi
eringssiitt. OcksA detta alterna-
tiv iir visserligen kombinerat
med vissa problem; fdr- och
nackdelarna hiirav kommer att
dryftas i samband med att be-
skattningen i <ivrigt reformeras.

Regeingen har vidare pekat pd
bristerna i socialskyddet fdr
dem som utfor vdrdarbete hem-
ma. Dd det i tidigare sammqn-
hang har fdreslagits au dylikt
hemarbete borde infogas i fdr-
vdntspensi.onsskyddet, sd har
den centrala frdgan genast vait
vem som skall betala en sddan
form av fdrvtintspension. Finns
det ndgon "arbetsgivare" som
betalar for hemarbete? Elkr
skall siruationen ft)r dem som
utfdr vdrdarbete hemma fdr-
biittras pd ndgot annat stitt tin
inom ramen frir forvtirvspen-

sionssy ste mets allmdnna pinci-
per?
En arbetsgrupp utreder fcir neir-
varande m6jligheternan att in-
om de olika arbetspensionsla-
garna fcirenhetliga intjiinandet
av fcirviirvspension fctr barna-
virdstid. Den kommande l6s-
ningen skall givetvis rimma
med fOrviirvspensionssystemets
allmiinna principer. I dagens
liige stdds virdarbetet i hem-
men pi minga olika sitt, som
exempel kan hiir niimnas hem-
virdsstcidet fdr skdtsel av barn
samt stdden frir vird av Sldrin-
gar och handikappade (fcir ndr-
varande fdremil fcir revide-
ring).
Det 6r uppenbart att ovan
niimnda s.k. familjevirdare f6r
niirvarande anses ha ett synner-
ligen bristfiilligt pensionsskydd.
Regeringen dmnar reda ut pi
vilket siitt denna friga liimpli-
gen kunde l6sas.

Lagen om jdmstdlLdhet melhn
kvinnor och mtin fdrefallcr att
"drabba" de kvinnor som har

fdn ligre pensbnsdlder tin sina
manliga kolbger. Ifun detta pro-
blem - utan kriinkande av h-
gens pinciper - lbsas pd annat
sdtt iin sd au fdrvdrvade fdrmd-
ner inskriinks?
Meningen med jiimstiilldhetsla-
gen var inte att 6ndra praxis
betreiffande frivilliga tilliiggs-
pensioner. Eftersom lagens or-
dalydelse dock tycks ha lett till
att mdn och kvinnor inte kan ha
olika pensionsildrar, si har so-
cial- och hdlsovirdsministeriet i
samrid med jiimstiilldhetsom-
budsmannen berett ett lagfdr-
slag, som skulle g6ra det mdjligt
att fortsatta nuvarande praxis
ndr det giiller redan existerande
tilliiggspensionsarrangemang.
En proposition i iirendet torde
dnnu under hcistens lopp avlS-
tas till riksdagen. Om riksdagen
godk6nner fdrslaget, si skulle
skiljaktiga pensionsildrar inte
strida mot jiimstiilldhetslagen.
Huruvida dylika arrangemang
strider mot sjalva jimlikhets-
principen iir sedan en friga som
man kan ha helt divergerande
Ssikter om.

J



Familjepensionskommitt6n nidde
augiirande i frig 0m reuideringen au
pensionssMdet:

BliT T.RE PE 1{SI O l{ssKYD
OGH AilKtIl{GSPEl{SIOil

D TtiN BAR]{E]{
Otr

AT MAililEl{

Efter fyra irs arbete har
familjepensionskommit-
15n tagit fram ett ftirstag
till revidering av familie-
pensionsskyddet. Kom-
mitt6n ftireslflr ftirbdft-
ringar i pensionsskyddet
frir barn vars far eller
mor eller bada fOreldrar
har avlidit. I friga om
pensionen efter maka/
makes dtid ftireslis jiim-
stilldhet mellan ktinen.

Anaringarna behOvs pfl
grund av de fOrindring-
ar som under de tvi se-
naste decennierna har
iigt rum pi olika omri-
den i samhflllet, i arbets-
livet, socialskyddet, stu-
dieftirhillandena och in-
om familjen. PA 1960-
talet arbetade endast var
fjiirde kvinna med barn
under skolflldern utanfiir
hemmet, pi tlSO-tatet lir
dAremot endast var fjiir-
de kvinna hemmaftiriil-
der.

I dag riicker familjepensionerna
i vissa fall inte till frir att trygga
en familjs utkomst, och i andra
fall kan de leda till dverstora
ersdttningar. I framtiden skulle
den ridande situationen leda till
allt flera fall diir en familjs
konsumtionsnivi stiger efter
fcirsdrjarens dtid. I friga om det
lagstadgade socialskyddet kan
detta inte anses vara motiverat.

Den f<ireslagna reformen strii-
var att omstrukturera familje-
pensionen se att fdrlusten av
utkomst i olika typer av familjer
beaktas pi ett mera jdmlikt sett
iin fdr nirvarande.

Fdrslagen avser d6dsfall som
intriiffar efter det att lagen har
triitt i kraft. Andringarna giiller
alltsi inte de fall diir ritten till
pension uppkommit innan den
nya lagen har triitt i kraft. Ftir-
slagen giiller bide f6rvirvspen-
sionslagarna och den allmiinna
familjepensionslagen.

Familjepensionen skall i
hogre grad gAlla barnen

I den allmiinna familjepen-
sionslagen f6resl6r kommitt6n
en hdjning av Sldersgriinsen fcir
barnpension frin nuvarande 16
Ar till l8 6r, dvs. att den skall bli
densamma som i fcirvlrvspen-
sionslagarna. Kommitt6n fdre-
slir vidare att den nuvarande
jiimnstora barnpensionen hdjs
med ett tilliigg som iir beroende
av inkomsterna, varvid barn-
pensionens fulla belopp stiger
till mer iin det dubbla. Barn som
inte har nigondera ftiriildern
kvar i livet skall dessutom fi
riitt till pensionstagarnas bo-
stadsbidrag.

I friga om fdrviirvspensionerna
fcirbiittras barnpensionsskyd-
det sA att linke/iinkJingspensio-
nen och barnpensionen siirskiljs
frAn varandra och barnpensio-
nens andel hrijs. Denna iindring
har ansetts viktig fdr att bar-
nens utkomst i olika typer av
familjer skall kunna tryggas
brittre och merajiimlikt. Samti-
digt har man i vissa specialfall
varit tvungen att begriinsa bar-
nens nuvarande pensionsriitt si

att den motsvarar utvecklingen
inom den civriga lagstiftningen.

J:imstiilldhet i pensionerna
till dnkor och dnklingar

Enligt kommitt6ns fcirslag skall
iinkor och iinklingar erhilla
pension pi samma grunder i
alla pensionslagar. F<ir niirva-
rande giiller jiimstiilld het endast
i friga om statens pensioner.

Om den nuvarande dnkepen-
sionen utstriicktes till att giilla
iiven iinklingar, skulle detta, en-
ligt undersdkningar som ut-
fdrts, i betydande grad 6ka den
snedvridning som redan nu
fcirekommer betriiffande iinke-
pensionerna. Det ir emellertid
ncidviindigt med jiimstiilldhet
mellan kdnen i pensionsfrigor-
na. Di iinkepensionen utvidgas
till att giilla ocksfr iinklingar,
miste detta diirftir genomfriras
si att det verkliga f<irsiikrings-
behovet, oberoende av den pen-
sionsberiittigades kcin, beaktas
vid dimensioneringen av pen-
sionen och vid faststdllandet av
dess omfattning.

Pensionsrdtten skall
motsvara dagens situation

I gtillande lagstiftning har om-
fattningen av 6nkepensionen
fastslagits pi basis av 1960-ta-
lets samhiilleliga bakgrund. Nu
fciresl8s det att pensionsvillko-
ren tindras si att pensionsskyd-
det riktas till de grupper som
behciver ett iinkepensionsskydd
fcir att utkomsten riverhuvudta-
get skall kunna tryggas.

Kommitt6n fcireslir att den
pensionsriitt som grundar sig pi
den pensionsberiittigades fdr-
sdrjarroll skall dndras si, att

pension beviljas om makarna
har eller har haft ett gemensamt
barn. Giillande villkor iir att
barnet lir under 16 5r vid ftirlil-
derns diid (i friga om fcirviirvs-
pensionerna under l8 flr).
A andra sidan zir det meningen
att ildersgriinsen fOr iinkor/
iinklingar utan barn skall h6,jas
frin 40 ir till 50 ir. Ett villlior
fdr pensionen skall dessutom
vara att iiktenskapet hade varat
i minst fem 5r och att det hade
ingfltts innan den pensionsbe-
riittigade fyllde 50 6r. Under-
sdkningar har visat att 50 8r
utgrirden grlns som i allmiinhet
delar iinkorna/iinklingarna i
tvi grupper, si att de som dr
6ver 50 6r i allmiinhet behciver
pensionsskyddet fcir att deras
utkomst skall kunna tryggas.
Enligt fdrslaget skall dock en
arbetsofOrmdgen iinka/ iinkling
har rdtt till pension oberoende
av ildern.
Eftersom ett dktenskap som
ingfltts efter uppnfldd 50 flrs
ilder inte liingre skall beriittiga
till iinke/ iinklingspension, fOre-
sl6r kommitt6n att pensionen
inte heller skall upphdra om
den pensionsberiittigade ingir
ett nytt iktenskap efter det att
hon/han har fyllt 50 6r.
Ytterligare frireslir kommitt6n
att iinke/ iinklingspension skall
utbetalas ocksi till sidan f.d.
maka/make som vid 6kten-
skapsskillnad erhillit under-
hillsbidrag.

Anke /iinklingspensionen
skall motsvara inkomsr-
forlusten

Precis som fcir niirvarande skall
den allmiinna familjepensionen
faststiillas enligt behovsprciv-
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ning pi basis av den efterlevan-
des inkomster och fdrmcigen-
het. Kommitt6n fcireslir liittna-
der i behovsprcivningen si att
endast @ 7o av arbetsinkomsten
skall beaktas s8som pensions-
minskande belopp.

Diiremot frireslir kommittEn
ingen behovsprcivning i friga
om fcirviirvspensionerna, utan
meningen rir att pensionsskyd-
det skall faststiillas med beak-
tande av intjiiningsprincipen fdr
arbetspensioner. Kommitt6n
fdreslir lindringar i det siitt pA
vilket iinke/ iinklingspensionen
faststiills si att den inkomstfdr-
lust som makans/makens ddd
fdrorsakar beaktas vid dimen-
sioneringen av pensionen. Me-
ningen er att detta skall verk-
stiillas genom s.k. pensionssam-
ordning, diir den efterlevandes
fdrv?irvspension, eller om hon/
han inte dr pensionerad, det
intjiinade pensionsbeloppet be-
aktas vid dimensioneringen av
iinke / iinklingspensionen.

Pensionssamordning skall 96-
ras om den efterlevandes egen
fdrviirvspension eller intjiinade
pension rir stdrre iin den avlid-
nas pension eller mera an2400
mk i minaden. Det dverskri-
dande beloppet siinker iinke/
dnklingspensionens fulla be-
lopp med 50 70.

Ankor/iinklingar med mindre
inkomster kommer att fi en lika
stor pension som f6r ndrvaran-
de, dvs. hiilften av den avlidnas
fdrvdrvspension.

Ocksi efter en pensionssamord-
ning kommer den efterlevandes
konsumtionsnivi att lryggas pA
de viktigaste inkomstomridena
till mer iin 90 7a, dvs. i allmiin-
het i hdgre grad dn inom den
dvriga socialfcirsikringen. Be-
trdffande personer med mindre
inkomster kommer ersZittning-
arna i allmdnhet att iiven i fort-
siittningen hilla en nivi pi civer
100 Vo.

Andringar i beskattningen
foreslAs ocksfl

Kommitt6n frireslir att familje-
pensionerna i beskattningshiin-
seende skall fi samma stiillning
som rivriga pensionsinkomster.
Detta f<irutsritter att ocksi den
allmiinna familjepensionen blir
beskattningsbar inkomst. Pen-
sionsinkomstavdraget garante-
rar dock att den allmiinna fa-
miljepensionen i praktiken fort-
siittningsvis f6rblir skattefri fdr
smiinkomsttagare.
Enlig kommitt6ns uppfattning
vore det 2indamilsenligt att re-
videra familjepensionsskyddet i
samband med helhetsreformen
av beskattningen.

Kostnaderna stiger under
de forsta Aren.

Till f0ljd av reformen kommer
kostnaderna fcir pensionssyste-

men under de fdrsta iren att
som mest stiga med 25 milj. mk
om 6ret. Reformen innebdr en
dkning av kostnaderna fdr den
allmiinna familjepensionen,
men efter de fdrsta [ren medfdr
den en siinkning av kostnader-
na f0r fOrvdrvspensionerna. Ca
tio 6r efter ikrafttriidandet
kommer kostnaderna fcir den
allmiinna familjepensionen att
vara'15 milj. mk stdrre iin de
kostnader som giillande lag
medfcir. Betriiffande fdrviirvs-
pensionerna kommer kostna-
derna att sjunka med 180 milj.
mk. Nedgingen i kostnaderna
giiller uttryckligen dnkepensio-
nerna.
Awikande isikt till kommit-
tens betdnkande har inliimnats
av representanterna frir intres-
seorganisationerna, finansmi-
nisteriet och Folkpensionsan-
stalten.
(Texten baserar ig pd sociol- och
hiilsovdrdsminbteriets sv. press-
meddelanfu 3.11.1987).
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zs-f,ilGA AP[:
ftirdomsfri och mittfull

MATTI UIMONEN, vn
P e ns io n s s lqt d dsc e n tra lc ns

v erkstiillande dire ktii r

APL:s uppkomst

I mitten av 1950-talet var jord-
minen synnerligen liimplig med
tanke pi infcirandet av lagen
om pension fcir arbetstagare.
Den ildrande arbetstagaren be-
fann sig i en otrygg situation.
Det enda han sdkert kunde rdk-
na med var folkpensionen, vars
realviirde vid den htir tiden
dock var lflngt under hiilften
mot vad det iir idag. Den som
l2inge hade varit anstiilld hos en
och samma arbetsgivare kunde
dessutom inom ramen for so-
cialhjiilpslagstiftningen vara be-
riittigad till underhill frin sin
arbetsgivare. Behovet av ett lag-
stadgat pensionsskydd var un-
der alla omstdndigheter uppen-
bart.
Arbetstagarnas behov av ett
eget pensionsskydd accentue-
rades ytterligare mot bakgrun-
den av, att en del befolknings-
grupper redan hade ett tiimligen
bra pensionsskydd. Statstjens-
temdnnen hade pensionsskydd
pi hdg nivi och riven de anstiill-
da, fcir vilka arbetsgivarna hade
ordnat arbetspensionsskydd pi
frivillig vdg, befann sig i en rdtt
bra situation. Fcir sjcimiinnen
hade lagstadgat arbetspensions-
skydd infrirts ir 1956.

Behovet av arbetspensions-
skydd kan ocksi ses mot bak-
grunden av 1955 irs folkpen-
sionsreform, i samband med
vilken man fringick systemet
med fcirviirvspensioner i form
av individuella pensionskonton
och i stiillet infdrde folkpensio-
ner med fast belopp.

Mot bakgrunden av dessa om-
stiindigheter tillsatte regeringen
5.12.1956 en kommitt6 fdr att
utreda pensionsskyddet fcir per-
soner anst2illda i arbetsfcirhil-
lande. Denna kommitt6, vars
arbete leddes av fil.dr Teivo

6

Pentikiiinen, stod frir en lika
grundlig som banbrytande in-
sats. Kommitt6ns si gott som
eniga betdnkande var fiirdigt
30.8.1960.
Kommitt6ns fcirslag kan karak-
tdriseras med tva olika begrepp
som i f6rsta hand kan l6ta mot-
siigelsefulla; fcirslaget var frir-
domsfritt och mittfullt.
Att f6rslaget var fcirdomsfritt
framkom pi minga olika siitt.
Grundldsningen, enligt vilken
det lagstadgade pensionsskyd-
det baserades pi pensionsskyd-
det i de enskilda arbetsfdrhil-
landena, var redan i sig unik.
Denna l6sning medfcirde visser-
ligen att arbetspensionsskyddet
fcirefdll komplicerat. men gjor-
de det samtidigt mdjligt att
samordna arbetsgivarnas till-
ldggspensionsarrangemang
med det lagstadgade pensions-
skyddet. Fciljden var att de fcir-
s;ikrade fick ett pensionsskydd
(folkpension + lagstadgad ar-
betspension + tilliiggspension)
som sammanrdknat utgdr en
utomordentligt logisk och vdl-
fungerande helhet.
En annan fcirdomsfri aspekt var
ocksi lciftet om heleffektivt in-
validpensionsskydd (dvs. att si-
viil hela den verkliga anstiill-
ningstiden som den s.k. 6terst8-
ende tiden beaktas som pen-
sionsgrundande tid) i friga om
samtliga arbetsfdrhallanden
som omfattas av lagen. Kom-
mitt6n ansig inte att de vid den
tiden enbart tilliimpade och
dven fortfarande allmiint fcire-
kommande linga karenstiderna
skulle vara en fcirutsdttning fcir
beviljande av invalidpension.
Aven systemet fcir pensions-
skyddets finansiering tydde pi
en fdrdomsfri instiillning. H2ir
lyckades man fcirena de biista
sidorna som dels fonderings-
och dels frirdelningssystemet
hade att erbjuda.

Fdrdomsfritt gick man in f6r
fullstiindig okrdnkbarhet vad
giillde pensionsskyddet. Ocksi
frir alldeles korta arbetsfdrhil-
landen som omfattades av lagen
skulle pensionsskyddet best6.

Fdrdomsfritt var det ocksi att
lagstadgat binda pensionsskyd-
dets viirde vid index. Till fOljd
av de riskfaktorer som ansldt
sig till finansieringen av pen-
sionsskyddet var man i 6rjan av
1960-talet i allmiinhet inte redo
att gi in fcir dylika itaganden.

Prov pi stor fdrdomsfrihet vi-
sade man slutligen di man an-
fcirtrodde fcirvaltningen av det
lagstadgade pensionssystemet
at privatrattsliga, delvis enligt
konkurrensprincipen fungeran-
de pensionsanstalter.

Pi vilket sett var pensionslcis-
ningen mAttfull? Ja, framfrjr allt
i niv&n f6r pensionsskyddet och
i den moderata tidtabell som
sattes fcir systemets ikrafttrii-
dande. Den mfllsatta pensionen
skulle enligt kommitt6n vara 30
Vo av l6nen Enligt fcirslaget
skulle pensionen tjiinas in under
30 flr.

Mittligheten var givetvis en fcir-
utsrittning fcir att fi nansieringen
av pensionsskyddet skulle kun-
na tryggas. Ndringslivet miste
fi tid att anpassa sig till situatio-
nen och deirfcir var det viktigt
att den av pensionsskyddet f6r-
anledda betalningsbcirdan
6kade i synnerligen moderat
takt.

Niir riksdagen i tiden stiftade
APL gav den ett visst avkall pi
mittlighetsaspekten i och med
att den hcijde den milsatta ni-
vin fdr pensionerna frin 30 till
40 clo av lcinen. Samtidigt gick
man dock 'tenliirigt" in frir att
fdrliinga lagens ikrafttriidelse-
skede frin 30 till 40 6r.

APL accelererar

Slutresultatet, dvs. lagen om
pension fcir arbetstagare, g<ir
mihenda ett anspriksldst in-
tryck si har i25 irs perspektiv.
Faktum iir dock att reformen
var radikal och banbrytande.
Nu efterit kunde man t.ex. p6-
sti, att stiftandet av APL fram-
fdr allt banade viig fdr en ena-
stflende utvecklingsperiod vad
giillde den sociala tyrggheten i
landet. Finland, som tidigare
hade varit ett utvecklingsland
betriiffande den sociala trygg-
heten och framfcir allt pensions-
skyddet, skulle i friga om pen-
sionsskyddets kvalitet och om-
fing inom tvi decennier kom-
ma att utvecklas till ett av vdrl-
dens ledande liinder.
Arbetspensionsskyddet utveck-
lades i en hisnande takt. Redan
ibdrjan av ir 1965 hrijdes nivin
fcir arbetspensionerna frirsta
gingen. Frfln bdrjan av ir 1967
fogades familjepensionerna till
arbetspensionsf<irm6nerna.
I bdrjan av ir 1969 genomfcir-
des den andra niv6fdrh<ijning-
en, som kom att omfatta ocksi
dem som redan gitt i pension.
F<iljande ir triidde lagarna om
pension f<ir ftiretagare i kraft.
Hiirmed kom arbetspensions-
skyddet att omfatta praktiskt
taget hela den fcirviirvsarbetan-
de befolkningen.
I mitten av Lr 1971 utcikades
arbetspensionslagstiftni ngen
med stadganden om arbetskis-
hetspension. Frin bcirjan av ir
1973 kunde invalidpensionen
beviljas iiven i form av delinva-
lidpension.
Den med tanke pi pensionsut-
giften mest betydande reformen
vidtogs 1.7.197 5. Di htijdes den
milsatta nivin ftjr arbetspen-
sionerna till hela 60 procent av
lcinen.



Utan att hiir gA in pi niirmare
detaljer vill jag dock slutligen
nlmna de flexibla pensionsfor-
mer som infdrdes frtn bcirjan av
iren 1986 och 1987.

APL i framtiden

Det stdrsta framtida hotet mot
APL iir det i och ftir sig ktnda
faktumet att pensionsskyddet
kostar pengar. Vid sidan hiirav
dr det dessutom skiil att namna
en annan omstdndighet, namli-
gen att de pengar som anvdnds
f6r pensionerna dr s.a.s. ur spel
vad giiller andra iindamil.
Mot bakgrunden av att kostna-
derna f6r arbetspensionsskyd-
det motsvarar en fierdedel av
Icinesumman, si ter det sig med
tanke pi penningstrcimmarna
inom nationalekonomin ofrin-
komligt, att de pengar som an-
sl5s ftir pensionerna till sttirsta
delen naggar just denna l6ne-
summa i kanterna.
Jag skulle diirfdr viga pisti, att
det stdrsta hotet vad giiller
APL:s framtid kan sammanfat-
tas i den intressekonflikt som
uppster mellan den fdrvdrvsar-
betande och den pensionerade
befolkningen. Denna konflikt
iir visserligen inte reell, utan
endast skenbar, eftersom de
fcirviirvsarbetande ju dr potenti-
ella pensionstagare. Det oaktat
iir niimnda kon{likt en realitet
som vi mflste se mycket allvar-
ligt pi.
Man bcir fcirsrjka diimpa kon-
flikten genom att fcirmi si
minga som m<ijligt att inse, att
arbetspensionsskyddet iir ndd-
viindigt och att pensionsskyd-
det iir riittvist vad nivi och
fdrminer betriiffar.
Pensionsskyddet fir diirfdr inte
vara statiskt, utan det miste

leva och utvecklas i takt med
fririindringarna i samhiillet.

En del pensionsfcirminer som i
dagens liige iir nog si n<idviindi-
ga kan imorgondagens samhlil-
le kiinnas oncidiga. I stiillet dy-
ker nya behov sdkerligen upp.
Fcir att vi skall kunna svara pi
nya utmaningar kriivs det att vi
pi riitt siitt och i god tid fcirstir
att gallra i pensionsrabatten.

Kanske just detta iir pensions-
skyddets stora dilemma: hur
skall man begi fdr att garantera
utfiista pensionsfcirminers
ovillkorliga okrdnkbarhet och
samtidigt lindi hilla pensions-
skyddet pi en nivi som motsva-
rar det fiiriinderliga samhiillets
nya krav? Ett bra och livsdug-
ligt pensionssystem kan niimli-
gen inte i all oiindlighet bevilja
fdrminer, som inte liingre iir
ncidviindiga ur socialpolitisk
synvinkel. Ett dylikt agerande
undergriiver hela systemets tro-
viirdighet och leder till att ocks8
n6dviindiga fdrminer ifriga-
sdtts.

Men visst finns det problem
ocksi pi annat hill. Tilliimp-
ningspraxis i invalidpensions-
avgdranden ar ett av socialfdr-
sZikringens sviraste problem;
niir dessa avgciranden gir or-
dentligt snett i en eller annan
riktning, si siitts systemets tro-
viirdighet dessvdrre pi spel.

Pensionssystemet bdr vara i
stend att se pi sig sjiilvt med
kritiska <igon och att vid behov
iindra kurs ndr d.et giiller till-
liimpningspraxis. Andi fir pen-
sionssystemet inte bli nigon
vindflrijel, som vid f6rsta biista
vindpust l6ter sig sviingas hit
och dit. Systemet bdr verkligen
se till att pensioner beviljas en-
dast de personer som faktiskt iir
beriittigade till sidana. Detta
skall vara ledstjiirnan dven om

varje avslagsbeslut ger upphov
till grit och tandagnisslan.

Fdr att mildra den ovan ndmn-
da skenbara men samtidigt fak-
tiska intressekonflikten, borde
ldntagarna biittre iin hittills inse
att arbetspensionen dr en del av
deras l6n. Min uppfattning iir
att denna insikt kunde utdkas
bl.a. pA si siitt, att lcintagarna
skulle borja delta i kostnaderna
fcir pensionsskyddet. Ifall slan-
tarna f6r dessa kostnader skulle
gi via lcintagarnas plinbok, si
skulle nog mlngen bli betydligt
mer intresserad av frigorna
kring sitt eget pensionsskydd.

Losningen pfl dilemmat

Jag frigade hiir ovan hur man
skall kunna garantera utfdsta
pensioners ovillkorliga okrdnk-
barhet och samtidigt hilla pen-
sionsskyddet pi en nivi som
motsvarar det f6riinderliga
samhiillets nya krav.
Nigot entydigl svar pi den hiir
frflgan finns inte. Ett absolut
villkor fcir kisande av proble-
met er dock, att de Sndringar
som gdrs i lagen om pension frir
arbetstagare iir ett resultat av
fcirhandlingar arbetsmarknads-
organisationerna emellan.
Framfdr allt sidana iindringar,
som inskriinker i lagen stadgade
fdrmAner, kan gciras enbart un-
der fdrutsdttning att arbets-
marknadsorganisationerna till-
sammans kommer 6verens hdr-
om.

Jag tror att det pi biigge sidor
av arbetsmarknadens fiirhand-
lingsbord finns ett starkt och
levande intresse och en upprik-
tig vilja att se till, att arbetspen-
sionssystemet fungerar enligt
sunda, trygga och iindamAlsen-
liga principer.

Satrunandrag av fdredrag vid Pen-
sionsinformationsbyrdns semina -
num 24.9.1987.
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DEl{ AIDRAI{DE ARBETSTAGAREil I
UEMS RESURSER RIICKER FRAM
Ttrr PEilst01{sirDERl{?

Vid Institutet ftir Arbets-
hygien har en omfattan-
de understikning utftirts
angiende grunderna ftir
pensionsildrarna ftir an-
stiillda inom den kommu-
nala sektorn. Inom ra-
men fdr undersiikningen
kartlades ftirindringar-
na betriffande hilsa, ar-
betsftirmiga, funktions-
ftirmiga och belastning i
olika gper av arbete un-
der flldersintervallet
5l-55 ir. Resultaten av
undersiikningen kan vid
utvecklandet av pen-
sionssystemen anvdndas
ftir bl.a. en precisering av
de kriterier som piver-
kar pensionsbesluten.

Undersiikningen be-
stod av dels en ftirfrigan
och dels laboratoriemiit-
ningar, som utfiirdes
iren l98l och 1985. Ftir-
frigningen, som riktades
till de strirsta yrkesgrup-
perna (n:40) inom den
kommunala sektorn, om-
fattade 6 257 personer.
PA ftirfrigningen sva-
rade hela 90 procent av
de tillfrigade, vilket mis-
te betraktas som en h6g
svarsprocent.
[,aboratorieunderstik-
ningarna, vilka tog ca 3
timmar per person i an-
sprik, lyckades likasa
bra trots vissa begriins-
ningar ftirknippade med
ildrandet.
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40 yrkesgrupper
undersoktes

Underscikningen visade, att de
personer som under perioden
l98l 1985 invalidpensionerats
eller dcitt tillhdrde framfcir allt
kategorin kroppsarbetare. Des-
sa personer hade i minga fall
haft arbeten, diir det fcirekom
mycket muskelarbete och be-
sviirliga kroppsstiillningar och
diir arbetsmiljcin hade fysika-
lisk-kemiska oliigenheter. I
bakgrunden till arbetsofcirmi-
gan stod inte enbart kroppsar-
bete, utan ocksi exempelvis d6-
lig hiilsa och nedsatt arbetsfrjr-
miga samt symptom pi fysisk
och psykisk belastning.
De skillnader i friga om hiilso-
tillstind och arbetsfcirmiga
som mellan de olika yrkesgrup-
perna konstaterats redan ir
1981, hade kvarstitt i det niir-
maste ofciriindrade fram till 6r
1985. Hjelp-, hemvirds- och
monteringsarbetarna var de
grupper som hade klarat arbets-
livet siimst.

Trots att arbetet under fvraArs-
perioden i allmiinhet hade ut-
vecklats i positiv riktning, si
upplevdes det sisom mera pi-
frestande ir 1981. Bide den
psykiska och den fysiska belast-
ningen hade dkat.
Detta dr antagligen frirknippat
med siviil den cikade arbets-
miingden som med ildrandet.
Resultatet iir synnerligen intres-
sant, eftersom det visar, att de
positiva fcirendringar som har
skett i arbetet under fyra irs tid
dessviirre inte har lett till frir-
biittringar i frflga om de anstiill-
das hiilsa eller arbetsfcirm&ga.
Den pifrestning som ildrandet
innebiir har ddrmed vida stcirre
effekt pA miinniskan iin de pre-
ventiva och fdrbiittrande itgiir-
der som vidtas i arbetslivet.
Aven om de individuella fakto-
rerna 6r niira anslutna till ar-
betsofcirmigan, si fir yrkets

betydelse dock inte underviirde-
ras. Yrkets betydelse framgir
av bl.a. skillnaderna mellan de
olika yrkesgrupperna vad gAller
andelarna pibdrjade invalid-
pensioner under ildersinterval-
let 5l-55 Ar (figur I och 2). Ca
25 %o av parkarbetarn a, ca 20 7o
av byggnads- och sopningsar-
betarna och ca 15 7o av stiidarna
har antingen invalidpensione-
rats eller dcitt under intervallet
51 55 ir. Trots detta iir pen-
sionsildern hela 63 6r fcir
niimnda yrkesgrupper, diir det
alltsi handlar om kvinnlig ar-
betskraft i kroppsarbete (figur
l). Resultaten betriiffande miin-
nen ir lika sl6ende: hjdlp- och
diversearbetarna, parkarbetar-
na, hjiilpkarlarna och milarna
har gallrats kraftigt; detsamma
giiller iiven i riitt h<ig grad ma-
skin- och rcirmontrirerna samt
byggnads- och sopningsarbe-
tarna (figur 2). Ocksi i friga om
dessa grupper har pensionsfll-
dern satts pi en orealistiskt hcig
niv5. Underscikningsresultaten
var 6ven civerraskande sitillvi-
da, att de tillfrigades egen upp-
fattning om sin dAvarande (8r
198 I ) och kommande arbetsfcir-
miga riitt l6ngt dverensstemde
med det som sedan hzinde under
de niirmaste fyra iren. Detta
visar, att de tillfrigade redan pi
fdrhand hade en tiimligen klar
bild av hur de skulle komma att
f6rlora sin arbetsfcirmiga.

FunktionsformAgan

I frlga om funktionsfcirmigan
ferendrades vissa delomriden
avsevaft under ildersintervallet
5l-55 ir. Mest fcirsvagades
funktionsftirmigan i st6d- och
rcirelseorganen. Hos mdnnen
fdrsvagades kroppens muskel-
krafter oberoende av arbetet
med mer an207o underknappt
fyra hr. Hos kvinnorna konsta-
terades fcirsvagad funktionsfcir-
miga pfl bredare basis: ett index
som angav hur funktionsfdrmi-
gan enligt ll sammanrdknade

testresultat nedgitt i stcid- och
rdrelseorganen visade, att den-
na nedglng ackumulerats med
mer dn 20 7o under 4-irsperio-
den och detta oberoende av
kvinnornas yrken. Resultaten
anger mer iin f6rdubblade siff-
ror jiimf<irt med vad man vdn-
tat sig mot bakgrunden av tidi-
gare undersdkningar.

Funktionsfdrmigan i cirkula-
tionsorganen, vilken miittes
genom maximalt belastnings-
prov pi cykelergometer, visade
diiremot en jiimn nedging pi
I 2 procentenheter flrligen. En
positiv iakttagelse som kunde
g6ras, var att de rekommenda-
tioner som ir l98l givits perso-
ner med dilig kondition om att
dessa borde skcita sig biittre,
visade sig ge gott resultat betriif-
fande miinnen. Cirka 8 7o for-
blittring fcir miinnens del var ett
bra resultat med beaktande av,
att man under loppet av fyra ir
annars kunde fdrutspfl en niis-
tanS 7o nedging i hjiirtats och
cirkulationsorganens funk-
tionsf6rmiga. Frigan varfdr de
kvinnor med dilig kondition
som fick samma uppmaning ir
l98l inte tog saken pi allvar,
fcirblir ddremot obesvarad.

Funktionsfdrmigan i cirkula-
tionsorganen 6r en central fcir-
utsdttning fdr utfcirande av
kroppsarbete. Undersdknings-
resultaten ger en uppfattning
oE, huruvida arbetstagarens
fysiska funktionsfdrmiga dr
tillriicklig f<ir kroppsarbete av
'modernt" snitt (tabell l).
Tabell I visar vidare att mer en
213 av de 55-iriga kvinnor som
utfdr kroppsarbete iir tvungna
att arbeta utciver de giillande
rekommend ationerna, vilket le-
der till att de dels blir civeran-
strringda och dels undergriiver
sin arbetsfcirmiga. Av mdnnen
arbetar drygt en tredjedel ut-
civer vad som rekommenderas.
Ifall pensionsildern kvarstir
vid 63 6r fdr dem som har
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hocentandelama l<vinnor (figur l)
och man (figur 2) som invalidpensio'
ruras eller ddtt unler dldercinterual-
kt 5l-55 dr fiirdelade enlipt vrkes'
gntpp och arl,etes hwudsaklifia na-
fifi

( L tvoppwrbete

71 komb. kroppsarbete o.I intelkktuellt arbete

O inptlekuettt arbete)

samt enligt den nuvarande Pen-
sbrcdldem

Figur I

Figur 2
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kroppsarbete, ifall arbetet inte
blir liittare pi riitt siitt och ifall
ildrandet fdrsdmrar konditio-
nen i den takt som konstaterats,
si leder detta till att st6rsta
delen av dem som utfrir kropps-
arbete inte med bibehillen ar-
betsfcirmiga kan ni pensionsil-
dern.

Den psykiska funktionsfcirmi-
gan uppvisar inga entydiga eller
systematiska f6rtindringar un-
der ildersintervallet 5l-55 ir.
Psykomotoriken frirefaller att
kvarst5 pi ungefiir samma nivi
eller att fcirsvagas lindrigt; det
komplicerade korttidsminnet
fdrblev likasi ofdriindrat eller
f<irsvagades med 5 7 7o for sb-
viil kvinnornas som mdnnens
del. Betriiffande snabbheten i
synintrycken fdrekom diiremot
betydande fciriindringar: hos
kvinnor i informatoriska arbe-
ten noterades rentav fdrbett-
rade resultat.

Underscikningsresultaten vi-
sade att funktionsfcirmigan
kan fcirsvagas i betydande om-
fattning under ildersintervallet
5l-55 ir, men att denna fdrm6-
ga 6 andra sida kan fdrbiittras
pi individens eget initiativ. Det
dr i varje fall viktigt att inse, att
inte enbart ett modernt arbete -
inte ens fysiskt sidant - riicker
till f6r att trygga funktions- eller
arbetsfcirmigan.

Polariseringen accelererar

Undersdkningsresultaten frin
iren l98l och 1985 visar, att
orsakerna till pensioneringen
h[nf6r sig till
- arbetet

- hiilsan

- arbetsf<irmigan och funk-
tionsfrirmigan samt

- belastningen.

Arbetstagarnas egen bed6m-
ning av ovan ndmnda kriterier
civerensstdmmer - itminstone
pi gruppniv5 - riitt viil med
t.o.m. forskningsresultat av me-
ra objektivt slag.

En oroviickande upptiickt var
den tilltagande polarisering i 6
ena sida bra och andra sidan
dilig arbetsfdrmiga, som kun-
de konstateras i friga om perso-
ner i arbetsf<ir 6lder. Under
Sldersintervallet 5l-55 ir hade
denna polarisering redan miirk-
bart Okat avstindet mellan dem

som klarar sig bra och dem som
klarar sig diligt. Inom den
kommunala sektorn hade 55-
iringarna i fciljande yrken de
stdrsta svirigheterna att klara
slg:

Kvinnor Man
Hemvirdsarbeten Hjiilparbeten
Hjiilparbeten Transporrarbeten
Arb.ledn. i kdk Monreringsarberen

Vad goral

Liksom minga andra OECD-
ldnder saknar Finland ett natio-
nellt program f6r st6dande av
iildre i deras arbete. Idag har vi
tillrtickliga kunskaper frir att
utarbeta ett dylikt program;
mot bakgrunden av Aldersut-
vecklingen betriiffande den be-
folkningsdel som 6r i arbetsfcir
ilder, kan behovet av en dylik
utredning fcir framf6r allt Fin-
lands del betraktas sflsom
mycket bridskande. Ar 2 000
miste Finland klara den inter-
nationella konkurrensen med
hjiilp av iildre arbetskraft iin
vad n&got annat OECD-land
behclver gcira. Frir att lyckas
med detta miste vi drar frirsorg
om vir ildrande arbetskraft.
Det iir siviil den enskilda indi-
videns som samhdllets sak att
sdrja fdr frigor som giiller ar-
betsfdrmflgan.
Pfl basen av undersdkningsre-
sultaten har man rekommende-
rat infdrande av ett system, med
vars hjiilp de faktorer som pfl-
verkar arbetsfcirmigan analyse-
ras systematiskt; alltf6r tidig
nedging i arbetsfdrmigan skul-
le diirigenom fdrebyggas. Re-
kommendationerna understry-
ker r) systematisk analys av
arbetet minst vart femte 6r, z)

effektivering av de periodiska
hiilsounders6kningarna (frin
45 Ars ilder med 5 irs mellan-
rum) samt 3) kartliiggning av
belastningsaspekter genom frir-
frflgan om symptom isamband
med hiilsoundersdkningar.

Trots att unders6kningen var
brett upplagd gav den inte svar
pi alla frigor som giiller pen-
sionsildern och arbetsf6rmi-
gan. Undersdkningsprojektet
pigirfortfarande meningen
iir att utreda bl.a. vilka faktorer
som pi individ- och gruppnivi
utgrir orsak och verkan di ar-
betsofdrmiga intriider. Projek-
tet understdds av Pensions-

skyddscentralen, Kommunala
pensionsanstalten och I nstitutet
f6r Arbetshygien.

55-6riga Kvinnor Miin

Tabell l. Rticker cirkuhtionsor-
gane ns fun kti on sfi)rmdga fdr de
krav som kroppsarbete stdl-
lert)?

Riicker
Riicker inte

29 Vo
7l 7o

62 Vo
38 %o

1) Riiktnt pd basen uv rekom-
mendatbn enligt vilken ett I tim-
mars arbesskift inte fdr latna
mcra iin 33 Vo av den aruililldos
funktbrcft)nnaga och diir syre-
fdrbrukningen i arbetet tir 0,7
literlmin

]UHANI ILMARiNEN
Dr der Sportwissenschaft, docent

B itr. av de lningsdire kt d r
Fy s b lo gis ka av de lningen
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Forskare vid
P e ns io nss ky d ds c e n tr a le ns

statbikenhet

Under 1980-talet har
pensionspolitiken kdnne-
tecknats av ett flertal lag-
indringar, vilka gett de
ftirsikrade mtijligheter
att pensionera sig fiire
den egentliga pensionsil-
dern. De iikade mtijlighe-
terna har lett till ett tikat
antal pensionsstikande. I
tiirjan av decenniet gick
7-8 procent av de icke-
pensionerade 55-64-
iringarna i pension irli-
gen - fiirra flret var mot-
svarande siffra uppe i he-
la 18 procent. Bland
60-64-iringarna har
pensioneringsbenigen-
heten varit innu stiirre. I
denna ildersgrupp gick
ir 1986 inemot en fjiirde-
del av de icke-pensione-
rade i pension. Aven om
utvecklingen har varit
ungefdr densamma i fr6-
ga om samtliga arbets-
pensionslagar, si kan det
noteras att pensione-
ringsbeniigenheten har
varit i proportion stiirre
inom APL och FtiPL ln
inom KAPL och LFtiPL.
Ocksi skillnaderna mel-
lan k0nen har i detta av-
seende utjimnats, i och
med att allt flera kvinnor
siikt pension under de se-
naste 6ren.
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Under hela 1980+alet har an-
talet personer som pensionerats
inom arbetspensionssystemet
stigit kraftigt. Denna cikning lir
till stor del en f6ljd av 55-64-
iringarnas cikade pensioner-
ingsgrad. Niir antalet 55-64-
iringar som i biirjan av 80-talet
gick i pension var ca 20000 per
1r, si var motsvarande antal 6r
I986 niistan 50000. Okningen i
antalet plb<irjade pensioner be-
skriver dock inte en jdmn kur-
va, utan tvi speciella toppar
avtecknar sig klart.
Den fcirsta pensionstoppen da-
terar sig till &r 1983, di antalet
pib<irjade pensioner 6kade in-
om samtliga pensionsslag.
Framfdr allt cikade antalet ar-
betsltishetspensioner markant,
vilket berodde dels pi att den
nedre ildersgrdnsen fcir bevil-
jande av denna pensionsform Ar
1980 var sdnkt till 55 och dels pi
att antalet linglidsarbetsldsa
fortfarande var hcigt. Vidare
ledde den ir 1982 infdrda fcir-
tidspensioneringen fcir frontve-
teraner till, att ca 3 600 personer
(f.6. Srligt rekordantal hittills)
gick i denna pension ir 1983.
Dessa pensionerade motsva-
rade niistan l2 procent av samt-
liga 55 64-6ringar som gick i
pension det iret.
Den andra pensionstoppen in-
fcill sedan 61 1986, di den indi-
viduella fcirtidspensionen och
fdrtida ilderspensionen infrir-
des. Dessa pensioner stod f<jr
inemot en [iirdedel av de fdrti-
da pensioner som pibdrjades.
Samtidig dkade dock antalet
arbetsldshetspensionerade fort-
farande kraftigt, vilket kanske
delvis berodde pi uppgifterna
om att ildersgriinsen fdr utfi-
ende av pension fram till 5r 1990
gradvis skulle Stergi till lagstad-
gade 60 6r.

I dagens liige utgdr de 55-64-
iringar som gir i fdrtida pen-

sion mer iin 60 procent av alla
dem som flrligen gir i pension.
Kiinnetecknande fcir 1980-talets
situation iir, att pensionerings-
bendgenheten har cikat inom
samtliga pensionsslag. De nya
pensionsformer som infdrts har
m.a.o. inte distanserat de s.k.
gamla pensionerna.

I det f<iljande granskas hur de
pibtirjade pensionerna f6r
55-64-iringar har utvecklats pi
1980-talet. Granskningen base-
rar sig pi en beriikning av anta-
let peborjade pensioner per ir i
relation till den icke-pensione-
rade befolkningen i motsvaran-
de ildersklass (55 64 ir) som
omfattas av arbetspensionslag-
stiftningen. Denna jiimfcirelse
ger en mer systematisk bild av
pensioneringsbeteendet 6n man
skulle fi genom att enbart ta
reda pi hur mAnga som har gitt
i pension. Jiimf6relsen ger en
viss bild av hur stark "pensio-
neringsstrcimmen" varit.

APL och FoPL har okar
mest

Trots att utvecklingen pi 80-
talet har friljt i stort sett samma
mdnster i friga om de olika
pensionslagarna, si kan det no-
teras att pensioneringsgraden
har cikat mera inom APL och
F6PL iin inom de andra lagar-
na. Det relativa antalet pensio-
nerade har i friga om bide
APL och FciPL rikat mer 6n
dubbelt jamfdrt med situatio-
nen i bdrjan av 80-talet.

I figurerna I och 2 jiimfdrs hur
olika arbetspensioner har p5-
bcirjats fdr miinnens och kvin-
nornas del. I friga om kvinnor-
na har antalet pensioner pibor-
jats i jiimn takt under si gott
som hela decenniet; ett undan-
tag er dock den kraftiga 6k-
ningen ir 1986.

Framfcir allt bland de F<iPL-
fcirsdkrade kvinnorna har de
flexibla pensionsformerna rdnt
stor efterfregan. Frin ir 1985
till 8r 1986 cikade de pibrirjade
FciPL-pe nsionerna fdr kvin-
nornas del frin 6 procent till
inemot 14 procent jiimfdrt med
den icke-pensionerade befolk-
ningen i motsvarande ilder. In-
om APL skedde en cikning frfln
ll procent till 19 procent, dvs.
att dkningen hiir motsvarade
lika minga procentenheter som
fdr ftiretagarkvinnorna. Med
beaktande av fdretagarnas ut-
gingsliige var cikningen fcir des-
sas del dock relativt sett krafti-
gare, vilket i sin tur tyder pi att
fciretagarkvinnorna gAr i pen-
sion pi etminstone delvis andra
grunder iin de kvinnor som om-
fattas av APL.
Ocksi fdr miinnens del var fcire-
tagarnas relativa cikning stcirst
ir 1986. En tdnkbar fcirklaring
till detta iir, att sivil de kvinn-
liga som manliga fciretagarnas
mdjligheter att gi i nigon form
av fcirtida pension hade varit
relativt begriinsade innan de
fl exibla pensionsformerna triid-
de i kraft.
En viktig orsak till mdnnens
tikade pensionering 61 1983 var
att frontveteranerna hade fitt
en egen och viilfcirtjiint pen-
sionsform. Samma Ar cikade
ocksi antalet arbetslOshetspen-
sionerade inom bide APL och
KAPL. Inom LFciPL note-
rades samtidigt ett 6kat antal
generationsviixlings- och avtrd-
delsepensioner.

Miinnens pensioneringssiffror
sjdnk nigot under 6Lren
1984 85. vilket till stor del be-
rodde pi att antalet veteranpen-
sioner hade minskat. lnom
framfdr allt LFciPL hade vete-
ranpensionernas "sug" koncen-
trerats till ir 1983. varefter anta-
Iet nya veteranpensioner inom
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tv8 6r sjdnk frln I 124 till fiirre
6n 90 pensioner.

Under ir 1986 var de piborjade
pensionerna tiimligen jiimnt
fdrdelade mellan m6nnen och
kvinnorna. I friga om samtliga
pensionslagar lig kvinnorna
ldnge efter mdnnen, men 5r
1986 tog kvinnorna - med
undantag av KAPL - ledningen
niir det giillde andelen p6bdr-
jade pensioner.

Skillnaderna mella olika lagar
vad giiller andelen pAbdrjade
pensioner har iiven i viss min
utjiimnats, vilket.beror pi att
pensioneringen inom FOPL
dkat i proportion mera rin inom
andra pensionslagar.

Av samtliga 55-64-6ringar som
omfattades av arbetspensions-
lagarna gick under perioden
1983-85 irligen ca I I procent av
den icke-pensionerade befolk-
ningen i pension. Ar 1986 var
motsvarande andel uppe i
ndstan l8 procent. Utan de
flexibla pensionsformerna skul-
le andelen piborjade pensioner
ir 1986 ha legat pi ca 13,4
procents nivi, ifall man antar
att de flexibla pensionerna inte
piverkat andelen pibcir.yade
pensioner inom de andra pen-
sionsslagen.

Pensioneringen och flldern

Aldrandet atft ljs i minga fall av
fciniimrad hiilsa i olika former.
Detta har som naturlig ftiljd att
risken ftir arbetsoform6Lga dkar
riitt kraftigt med tilltagande il-
der. Den tiend som pi senare ir
varit fcirhdrskande pi arbets-
marknaden har lett till, att iildre
Dersoner haft allt svirare att fi
instlillning. Detta har i sin tur
medfiirt ett tikat antal arbetslds-
hetspensioner. En granskning av
samtliga fcirsiikrade som arbets-
pensionerats pi l98Gtalet visar
dven klart hur lagiindringarna
piverkat ildersfdrdelningarna.
Av figurerna 3 och 4 framgir hur
pensioneringen i friga om 55 &
Iiriga miin och kvinnor varierar

beroende pi ildem. Granskning-
en gdller de inom arbetspensions-
systemet pib<irjade pensionema
pi l98Gtalet. Ftir tydlighetens
skull har 6ren 1982 och 1984
liimnats bort ur figurema.

Aldersprohlerna fcir de kvinnor
som gitt i pension dr, med
undantag av ir 1986, relatirt
jiimna, vilket tyder pi att flldern
i sig inte cikar sannolikheten fcir
pensionering. Diiremot Aterspeg-
Ias kvinnornas cikade pensioner-
ing (figur l) i en ftirskjutning
upp6t av de irsbaserade i:lders-
profrlerna (figur 3).

1986 irs flexibla pensioner cikade
i kombination med arbetsl<is-
hetspensionerna antalet p6b<ir-

Figur l. Andel kvinnor som i Sldern 55-64 5r gitt i pansion i proportion
till den icke-pensionerade befolkningen i motsvarande &lder,
f<irdelning enl. pensionslag.

APL

OPL
l5 FdPL

20

jade pensioner frir kvinnornas del
i samtliga -ildersklasler. Den gq
markanta dkningen i friga om +
kvinnor tiver 60 ir var en fdljd av ! l0
det positiva mottagande. som H
den fcirtida ilderspensionen och
individuella fcirtidspensionen

--------'-/

hade rdnt.

Ocksi mdnnen civer 60 ir uppvi-
sar hcigre pensione-ringssiffror dn
55-59-6ringarna. fu 1983 fram-
gir veteranpensionens inverkan
klart fcir de iildre mdnnens del.

I friga om mdnnen dkar andelen
pAb<irjade pensioner med tillta-
gande 6"lder iinda fram till 61 6rs
ilder, varefter e^n lindrig nedging
kan noteras. Atdern korrelerar
d?irmed inte heller fcir mrinnens
del direkt med sannolikheten f<ir
pensionering inte ens efter det
att mdnnen har fyllt 60 ar. SAviil
ifriga om mdnnen som kvinnor-
na kan man diiremot konstatera
en k-lar niviskillnad mellan dem
som dr yngre dn 60 iLr och dem
som redan har fyllt 60 6r - ett
faktum som 61 1986 accentue-
rades y.tterligare i och med att de
{lexibla pensionsformerna infrir-
des.

Pensionsslagen

I figurerna 5 och 6 jiimfcirs de
piborjade pensionerna enligt
pensionsslag. De pensionerade
har fcir tydlighetens skulle jiim-

5

1980 l98l 1982 1983 1984 1985 1986

Figur 2. Andel m5n som i ildern 55 64 hr gitt i pension i proportion
till den icke-pensionerade befolkningen i motsvarande i{der,
fdrdelning enl. pensionslag.
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Figur 3. Andel kvinnor som i ildern 55 64 ir gAtt i pension i proportion
till den icke-pensionerade befolkningen i motsvarande 6lder,
ftirdelning enl. ilder.
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iionerna samt generationsvex- nerade befolkningen. Den fak-
lings- och avtriidelsepensioner- tiska andelen skulle di bli 5,7
na awika frin siffrorna i figu- procent fcrr kvinnorna och 2,9

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

fcirts med enbart den 55 64-
&riga icke-pensionerade befolk-
ningen som omfattas av arbets-
pensionslagarna.

Observeras bcir, att det skulle
vara mera korrekt att betriiffan-
de varje pensionsslag jiimfdra
andelarna nypensionerade med
de potentiella pensionstagarna
bland den icke-pensionerade
befolkningen. Hiirvid skulle de
pab<irjade individuella frirtids-
pensionerna, fdrtida ilderspen-

gade till ovan niimnda pen-
sionsslag. Den individuella frir-
tidspensionen fdrutsdtter helef-
fektivitet, dvs. att den iterstien-

dern skall beaktas i pensionen,
den fdrtida ilderspensionen

diirmed i dagens liige den stors-
ta enskilda pensionsformen.

Andelarna kvinnor och miin
som f5tt individuell fdrtidspen-
sion stannar under 3 procent.
Betriiffande den f<irtida ilders-
pensionen dr siffrorna i figurer-
na alltfrir liga, eftersom perso-
ner under 60 ir inte iir beriitti-
gade till denna pensionsform.
Andelen pibcirjade pensioner
b6r hiirvid riiknas i ftirhillande
till den 60 6r fyllda icke-pensio-

sionslagarna i pension.
rande siffror fcir kvinn,

Motsva-
ornas del

5

0

Figur 4.
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ren, eftersom alla arbetspen-
sionsfcirsiikrade i ildern 55-64

procent fcir miinnen.

ir inte ens teoretiskt iir beriitti- Andelen pibtirjade genera-
tionsviixlings- och awridelse-
pensioner har cikat stadigt un-
der hela 80-talet och ligger fdr

de tiden fram till pensionsil-
ndrvarande pS drygt en pro-
cents nivi. Visserligen bdr det
noteras, att en berdkning base-
rad pi LF6PI .:s egen icke-pen-
sionerade befolkning pi 80-ta-
let skulle ge en cikning frin 3,5
procent till 6,2 procent. Denna
6kning iterspeglar otvivelaktigt
de strukturella fciriindringar
som har skett inom lantbruket.

1980

Atder

Andel miin som i ildern 55 64 hr gitt i pension i proportion
till den icke-pensionerade befolkningen i motsvarande 6lder,
fcirdelning enl. fllder.

f6rutsritter minst 60 irs ilder
och generationsvdxlings- och
avtradehepensionerna giller
enbart lantbruksfciretagare.

Ocksi den fdriindrade 6lders-
fcir kvinnornas del sedan 3r strukturen bland lantbrukarna
1981 har cikat med 2 procenten- har s{kerligen inverkat pi de
heter. Fdr minnens del har de LFdPL-fdrsiikrades beniigen-

het att sdka pension.

Av figurerna framgir att ande-
len pabdrjade invalidpensioner

nya invalidpensionerna sedan
8r 1983 hillit sig nigorlunda

reformen (reformen giillde be-
skattningen av socialf6rmAner-
na) 61 1982 blev sjukdagpen-
ningtiden primdr i frjrhillande
till invalidpensionen, vilket led-

Ar 1986 intriiffade det fcir fcirsta
konstant under 5 procents nivi. pi 80-talet, att propor-
I samband med den s.k. SOVE-

gingen
tionellt sett flera kvinnor iin
mdn i ildern 55-64 ir pensione-
rades. Av mdnnen gick 17,5
procent eller 22 370 av de icke-
pensionerade 55-64-iringar

de till att en del
som omfattades av arbetspen-

till fdljande ir. F'6r att korrigera
skedde till foljd

var 18,2 procent eller 24963l98j det avbrott som personerav reformen har de Fr 1982

'- ,ets i}Tfl;jf
pensionerna rdknats PA 1980-talet har pensionering-

1986 invalidpensionerna
av de nya
<iverfordes

l9g0 en fdr de senare 8ren.
annorlunda grunder en

met
ler

inom arbetspensionssyste-
6kat genomgiende vad giil-
skalan 55-64-iringar. Fcir---- l98l Arbetslcishetspensionerna, som kvinnornas del noteras en nigot

i bdrjan av 80-talet llg pA 2: snabbare pensionering lin fcir
procents nivi, har fOr kvinnor- mdnnen. Annu i brirjan av de-

5t 58 59 60
Alder

61 62 63 64
nas del stigit till 7 procent och
fcir miinnens del till 6 procent.
Arbetslcishetspensionen utgcir

cenniet l5g kvinnornls pensio-
nering l-2 procentenheter efter
mdnnen, men 61 1986 var roller-

0
55 56

l5



na ombltta. Ar 1986 var fram- Figur 5. De 55-64-Ariga kvinnornas pibti{ade pensioner enligt pensi-
ftir allt kvinnor i [ldern 55-60 onsslag i proportion till den icke-pensionerade befolkningen i
ir flitigare iin m;innen nar det motsvarande ilder'
giillde att sdka pension. Av dem
som fyllt 60 ir iir dock mdnnen
fortfarande i majoritet bland
dem som gir i pension.

Pi 1980-talet har pensionssyste-
met genomgitt minga reformer
- lingt ifrin alla bakgrundsfak-
torer m.m. har hittills blivit
friremil fcir utredning. Vi kan
alltsi iin si liinge bara gissa oss
till vilka orsaker som legat till
grund frir utvecklingen; det
6kade antalet pensioner stir gi-
vetvis i fcirsta hand i samband
med lagiindringar. Man kan an-
ta att den 6kade pensionerings-
bendgenheten iir en fciljd av
ft riindrade viirderingar, pro-
blem i anslutning till den nya
teknologin samt arbetsldsheten.
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R 1986: MERA Ail 800 000
ARBETSPEl{$01{ERADE
I]IOM DEl{ PRIUATA SEKTORI{

L tqSO kommer att gfl till pensionshistorien sflsom
iret, dfl inte bara de flexibla pensionsfonnerna tridde
i kraft, utan ocksf, antalet pensioner Okade rekordar-
tat. Under irets topp ttirjade mer iin lfi) Ofi) nya
pensioner inom den privata sektorn, samtidigt som
antalet ldpande pensioner passerade 8fi) fi[-strecket.

Omkrihg varsjiitte finltindare uppbar nigon form
av pension inom den privata sektorn.

REUO LAATUNEN, rr
Fonkare vid

Pensio nss ky ddscmffalens
phneringsovdelning

Antalet irrl.etspensioncr Lltl',etlrllr.le irrl.etsl',ensione'r

Vid utgangen av ir 1986 var antalet ilders-, invalid- och ArlgS6utbetaladesiarbetspensionerl2,Tlmiljardermark,vilket
arbetsltishetspensioner ca 644400. Familjepensionerna var vid 6r l,8l miljarder mera iin iret innan.
samma tidpunkt ca l4l 300 till antalet och dessa utbetalades till
157 300 iinkor och barn. 31.12.1986 var dessa pensioner uppe i
sammanlagt 785 700' TafuA 2. Ilnder periodcn lg84-tg86 utfunhde arfutspensbner enligt
I siffrorna hiir ovan ingir inte fortidspensionerna for frontvete- m$oner mat*
raner,T 484.

Om man dessutom beaktar avtrddelse- och generationsvixlings-
pensionerna, inalles 20 100, sl blir totalantalet pensioner inom
den privata sektorn 805 900.

Tabell l. Under perioden 1984-1986 beviljade pensioner enligt pen-
siowshg antal

Alderspensioner 27 057 36774 40244Invalidpensioner 21 0ll 21 801 29573
Arbetskishetspensioner 13 510 13 123 17 028Familjepensioner l0 916 ll77l ll U9
Sammanlagt '72494 83 468 98494

1984 1985 1986 Arbetsldshetspensionerna stir utan tvekan ftir den snabbaste
utgiftsOkningen (91 %o inom tvi ir). Trots att villkoren fdr
utfiende av arbetslOshetspension skdrptes lr 1986, si utbetalades
iindi (eller kanske just diirfdr!) det flret ca 37 7o mera i
arbetsldshetspensioner In 6ret innan.
I siffrorna fdr &r 1986 ingir de individuella f0rtidspensionerna i
invalidpensionerna och de fdrtida ilderspensionerna i Alderspen-
sionerna. 31.12.1986 var bestindet betriiffande de f<irtida ilders-
pensionerna 80,7 milj. mk/ir och betriiffande de individuella
f<irtidspensionerna 205,8 milj. mk/ 8r.

I f6rtidspensioner fdr frontveteraner utbetalades ir 1986 215,5
milj. mk.
Nominellt steg arbetspensionsutgiften med 16,6 %o frin ir 1985,
dvs.8,9 Tomera 5n dkningen i APl-index, vilken var7,08Vo.

t7

1984 1985 1986

Alderspensioner
Invalidpensioner
Arbetsltishetspensioner
Familjepensioner

46n
2856

699
t 298

5 257
322t

976
I 481

6 050
3 961
I 337
I 676

Sammanlagt 9 4U I0 935 12754

I tabell l. inkluderar Slderspensionerna ftjr ir 1986 iiven fcirtida
fllderspensioner (4 495 st.). Invalidpensionerna inkluderar 6ven
individuella fcirtidspensioner (7 507 st.).

Ar 1986 plb_drjades ett rekordantal pensioner, vilket iir en fciljd
av dels de flexibla pensionsformernas infrirande och dels den
fortsatta cikningen av antalet arbetskjshetspensioner.



Pensicrnerna f'or tildersklasserna 55-64 kr

I och med att de flexibla pensionsformerna triidde i kraft riiknat
frin 1.1.1986 <ikade andelen pensionerade inom ildersklasserna
55-& ir mdrkbart.
Vid utgingen av ir 1986 uppbar ca 214000 personer s.k.
egenpension inom den privata sektorn (familjepensionerna faller
utanf<jr egenpensionerna).

Pi det cikade antalet pensionstagare inverkade dessutom det
faktum, att villkoren fdr utfiende av fdrtidspension fcir frontve-
teraner lindrades samt att flera frirsiikrade iin Sret innan gick i
avtriidelse-och generationsviixlingspension.
Figur l. visar hur minga som var anstiillda i arbetsfdrhillande
eller bedrev fdretagarverksamhet 31.12.1986, dvensom antalen
fribrev och pensionerade vid samma tidpunkt. Antalen fribrev
och arbetsfdrhillanden bygger pi uppskattning.

Figur I Fordelningen av dldersklasserna 55-64 dr inom den pivata
sektorn 31.12.1986

Fribrev 90 000 Anstiillda 135 000

Invalidpens. l12

Arb.ltish.pens. 63 300

Figur 2. Under perioden 1984-1986 pdborjade percioner fdr
55-64-dingar

50 000

40000

_r0 000

20

r00u)
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I 984

FrovP

198 5
0

1986

Av figur 2. framghr klart hur ir 1986 avviker frfln de fdregiende
flren och hur den traditionella invalidpensionen va{e 6Lr uppvisar
n;istan lika stora andelar.

Av samtliga pensioner som p6bcirjades ir 1986 hade ca 45 %o
bevilj ats 55-64-iringarna.

Pensionernas belopp
och niv&

7 500
3 000 Nivin fdr de ilders-, invalid- och arbetslcishetspensioner sompens. 4 400 beviljats 5r 1983 och diirefter iir 38-60 /p av pensionslcinen

(arbetsinkomsten ner det giiller fdretagare), fcirutsatt att full
fcirsiikringsperiod i sin helhet ?ir pensionsgrundande. Om den
pensionsgrundande tiden dr kortare, minskar pensionen i propor-
tion diirtill. Fdrtida ilderspension beriiknas pi speciella grunder,
som innebiir att pensionen fdrblir varaktigt minskad ocksi efter
det att pensionstagaren uppnir den egentliga pensionsflldern.

Enligt en grov uppskattning iir cirka hiilften av l0-Arskohorten
55-@ ir redan pensionerade.

Figur 2. visar antalet pensioner som under perioden 1984-1986
har btirjat utbetalas et 55-U-eringar. I figuren har fdljande
fdrkortningar anvdnts; invalidpensioner (InvP), arbetsldshets-
pensioner (ArblcisP), specialpensionerna fdr lantbruksfciretagare
(GevP, AvtrP), frontveteranpensioner (FrovP), ftirtida ilders-
pensioner (FdrtAP) och individuella fdrtidspensioner (lndFciP).

Eftersom pensionens s.k. minimibelopp (38 /6) iir bundet vid vissa
tidsgrdnser - fdr APL och KAPL l.ll.1922 och frir FriPL och
LFOPL 1.5.1930 si, att minimipension beviljas dem som dr
fcidda frire sagda datum, har detta giort att den relativa andelen
pensioner enligl minimivillkoren pi senare ir sminingom har
biirjat sjunka.

Alderspensionerna bestiims fortfarande riitt allmiint enligt mini-
minivin, medan invalidpensionerna ddremot dverstiger denna
nivi.

ftirtAP

lndFtiP

GevP AvtrP

GevP AvtrP

Arbl6sPArbkisPArblcisP

InvP InvPInvP

l8

13 500

Indiv. fcirt.pens. 7400



TabeU 3. Den genomminliga arbespensbnen 31.12.1986 mklmln

APL KAPL FttPL LF6PL Totalt

Tabell 5. Antal personer som vid utgdngen av dren 1984-1986 vait
anstiilda i arbetsfbrhdllnnde elbr verksamma sdsom fdreta-
gare, fdrdeln. enligt arbetspensionslag t )

Alderspension
F<irt. ild.pens.
Invalidpension
Indiv. fdrt.pens.
Arb.l6sh.pens.

l 698
I 861
2 136
2 803
2223

239
544
65t
303
909

966
736
885
997
443

909
653
328
657
295

524 I406 I631 I@72849 I

l t3l 130
I 140 954
I 140 000

Ar APL KAPL F6PL LFOPL Samtliga
I
2
I

1984
1985
1986*

133 848
138 796
143 000

l 581 667
r 58r 824
l 580 000

217 588
210 t52
205 000

149 263
142639
140 000

Sammanlagl
Familjepension

I t27
613

940
164

I 907
I 352

557
379

433
960 *) Ar t986 enL uppskattningt) Den fbrsdkrade kan samtidigt omfattas av flcra olika arbetspensions-

lagar. I "samtliga"-kolumnen finns var och en upptagen bara en gdng.Sammanlagt l8l5 996 1767 531 1348

Den individuella fdrtidspensionen rir i genomsnitt stcirre iin den Eftersom antalet fdrsiikrade har fcirblivit niistan konstant, torde
traditionella invalidpensionen 6ven i det fall, att fribreven och cikningen av premieinkomsten vara en fdljd av den h6jda premie-
delinvalidpensionerna liimnas obeaktade (dessa ingir i Tabell 3.). och inkomstnivin.
Frirklaringen till denna skillnad iir dels, att de som uppbiir
individuell fdrtidspension har ldngre arbetshistoria bakom sig
och dels att yrkesstrukturen inte dr densamma fcir de invalidpen-
sionerade och frir dem som har individuell fcirtidspension.

Samtliga lagstadgade pensioner

Premieinkomst och
ansvarsskuld

Tabell 6. Lapstadpade oensioner som utbetahts under dren 1984-
t9"86, ird mk samt dessas andel av bruttonationalprodukten
till marknadsprb

1984 1985 1986

rabeil 4. Den genomsnitttisa ft)rstikinsspremieprocenten entigt pen- ,?;l,T:lr:ti:;:|;:t#,t?,',t"?H"jH"t'sionslag under peioden 1984- 1986 sjcima'nspensioneiy

1984 1985 1986 Den offentliga sektorns
arbetspensioner

Pensioner enligt militiirskade-,
trafi kfdrsdkrings- och olycksfallsfcir-
siikringslagen samt fdrtidspensioner
fdr frontveteraner, generationsvrix-
lingspensioner och avtrddelsepensioner

Folkpensioner
Sammanlagt

9,61 ll,l0 12,94

7,58 8,43 9,25

2,34

13,22
35,09

2,16

1 1,99
31,33

2,58

13,94
38,71

API-
KAPL
FOPL
LFOPL

ll,1
l l,6
9,6
4,4

I1,5
ll,6
10,0
4,6

12,2
12,2
ll,l
5,1

Trots att premienivin har stigit under de senaste iren, si iir
premien ftir 61 1986 pi i stort sett samma nivi som ir 1982.

Premieinkomsten var ir 1986 uppskattningsvis 13,90 mrd. mk,
varav det.registrerade tilliiggsskyddet stod fdr en andel ph 320
milj. mk. Okningen fr5n fdregiende ir var ddrmed 12,8 qa.

Andel av brutto-
nationalprodukten, To 10,2 10,4 10,8

l9

Ber6kningsgrunds- och fiterliningsriintan var l0 7o under tiden
l.l.-30.6.1986 och sj6nk deirefter tlll9 7o riiknat frfln 1.7.1986. Eftersom samtliga lagstadgade pensioners andel av bruttonatio_
Arbetspensionsanstalternas ansvarsskuld, dvs. fond per nalprodukten har tikat, visar detta att pensionsutgiften under
31.12.1986 var enligt uppskattning 65,0 mrd. mk. dessa ir har 6kat snabbare 6n totalproduktionen.
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Forskare vid
Pe ns i onss k ydds ce nfi a lens

planeringsavdelning

I tiversikten uppskattas den privata sektorns
pensionsutgift, pensionernas antal, premiein-
komsten och ansvarsskulden (fonden) ir 1987.
Dessutom har den pensionsutgift, som betalas
inom ramen ftir de tivriga lagstadgade pensions-
systemen, uppskattats.

Prognosen angiende pensionsutgiften och an-
talet pensioner grundar sig pi uppgifterna ftir
det ftirsta kvartalet 1987. Premieinkomst- och
fondprognoserna grundar sig dfrremot pA tidi-
gare uppgifter och delvis iiven pfi uppgifter som
har uppskattats inom pensionsanstalterna.

Ftirindringarna betriffande priser, inkomst-
nivi, sysselsflttning och totalproduktion grun-
dar sig pi den utveckling som ansigs sannolik
viren 1987.

20
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Till arbets- och friretagarpensionslagarna fogades en ny
pensionsform, deltidspensionen. Deltidspensioneringen fdr-
utsdtter att scikanden har fyllt 60 ir samt 6vergir frAn heltids-
till deltidsarbete. Pensionen ger ersiittning fdr inkomstbort-
fallet och miijliggtir en successiv civerging frin fdrviirvsarbete
till pensionering. Deltidspensioneringen infdrdes L l. 1987.

Arbetsl<ishetspension kan i ir beviljas personer som 5r
ftidda flr 1930 eller tidigare; del nedre ildersgriinsen fdr
pensionering Stergir diirmed stegvis till lagstadgade 60 ir.Till lagen om sjcimanspensioner fogades rdknat frin
l. l. 1987 stadganden om fdrtida ilderspension och individuell
fdrtidspension.

Pensionsutgiften overstiger 14,6 miljarder mark

I APL-, KAPL-, F6PL-, LFdPL- och KoPl-pensioner utbetalas
Lr 1987 uppskattningsvis 14,64 miljarder mark. I beloppet ing6r
ca 515 miljoner mark i registrerade tilliiggspensioner.

Tabell 2. Den uppskattade pensionsutgiften ftir ir 1987,
milj.mk

Betalande pensionsanstalt
APL KAPL FdPL LF6PL Totalt

Grundskvddet
Aldersirensioner
Invalidpensioner
Arbetskishetspens
Familjepensioner

Sammanlagt 9 695 I 750 I 285 I 395 t4 t20
TillSggsskyddet 505 l0 515

Sammanlagt 10200 1750 1295 r 395 14635

1983 1984 1985 1986 1987

4270 59029t0 6'75
t 345 215
I 170 270

735 875325 32035 55190 145

6 465
4230
l 650
1775

,{rttltle t l.\clt\i( )lr('r'

Enligt beriikning kommer det i slutet av 61 1987 att finnas
826000ltipande APL-, KAPL-, F6PL-, LFdPL- och KoPL-
pensioner. I denna siffra ingir bide de fdrtida ilderspensioner-
na och individuella fdrtidspensionerna, men inte avtrridelse-
och generationsvrixlingspensionerna och inte heller fcirtids-
pensionerna f6r frontveteraner.

Tabell l. APL, KAPL, FtiPL, LFOPL, och KoPLpensioner-
nas uppskattade antal 31.12.1987 och Srsfdrindring-

Vid utgingen av ir 1987 fir uppskattningsvis 164 000 iinkor och
barn familjepension. Barnens andel hrirav dr ca21000. I frlga om
arbetslcishetspensionerna sker rikningen ir 1987 i klart modera-
tare takt iin tidigare.

I och med att ansdkningarna om individuell ftirtidspension
i!liimnats i jiimnare takt, ser ocksi cikningen i antalet invalidpen-
sroner ut att avta.

Pensioncrnrrs indcxj trstering

Ar 1987 iir APL-indexpoiingtalet 1225. De fdrtjiinstbaserade
pensionerna steg diirmed med ca 5,2 7o vid irsskiftet. Folk-
pensionsindex ligger vid 893 poiing, vilket innebiir en htijning
pi 3,5 %0.

I totalbeloppet ingir liven KoPl-pensionerna. I tabellen tilliim-
pas en formell exakthet pi 5 miljoner mark.

De fcirtida ilderspensionerna, deltidspensionerna och de indi-
viduella fdrtidspensionerna ingir i siffrorna i tabell 2.

Pensionsutgiften skulle silunda 6ka nominellt med ca 14,7 70.
Om den irliga inflationen 61 3,5 70, si innebdr detta att
pensionsutgiften cikar reellt med ca 10,9 /6 eller omkring I 390
miljoner mark.

Antalet ltipande fcirtidspensioner fcir frontveteraner inom den
privata sektorn - dessa inglr inte i siffrorna hir ovan - kommer
vid slutet av ir 1987 att uppgi till ca 6 600. I dessa pensioner
utbetalas ir 1987 omkring 220 miljoner mark, vilket visar att
bestindet i friga om denna pensionsform redan iir i stadigl
sjunkade.

I'rr'ltttctt i vir, Irrt'ltt iei It k( )lltst ()clt ltrrsr ltrssk tt l.l

Tabell 3. Den genomsnittliga ftirslkringspremieprocenten en-
ligt pensionslag under iren 1983-1987

en

Antal Ft)randringTol Lr
Alderspensioner
Invalidpensioner
Arbetslcishetspensioner
Familjepensioner

416 000
194 000
68 000

148 000

6,4
4,6
7,4
4,7

Sammanlagt 826 000 5,r

APL
KAPL
F6PL
LF6PL
KoPL

r3,0
13,0
lt,7
55

12,9

))
))
I,l
5,1

ll,l
lt,2
9,8
4,6

ll,1
I1,6
9,6
4,4

l l,5
l l,6
10,0
4.6

2t



APL- och KAPl-premien iir 8,1 7c av lOnerna f6r personer
under 24 ir.

Den fulla f<irsiikringspremien enligt FdPL och LFdPL iir 13,0
% av arbetsinkomsten. KoPl-premien iir 13,4 % av lcinerna f6r
personer over 24 ir och 8,1 7o for yngre personer.

Tabell 4. Uppskattad ftirslkringspremieinkomst per pensions-
anstalt ir 1987. milj. mk

Grundskyddet
APL
KAPL
F6PL
LF6PL
Tilliiggsskyddet

12830
1300
975
300
340

Sammanlagt 15775

Det sammanlagda beloppet inkluderar iven premieinkomsten fcir
KoPL.

Arbetspensionsanstalternas ansvarsskuld (fond) kommer, inklusive
det registrerade tilliiggsskyddet, att uppgA till 73,4 miljader mark
31.12.1987. Omkring 65,1 miljarder mark av detta belopp ansvarar
APl-anstalterna fcir.

Beriikningsgrundsriintan ar 9 Vo.

Slrrrrrlrglr Iirg.t;r.lglt.lc PCn:i.ncr
Under ir 1987 betalas enligt uppskattning 42,3 miljarder

mark i lagstadgade pensioner enligt fdljande:

Tabell 5. tagstadgade pensioner som utbetalas 8r 1987,
mrd. mk

Den privata sektorns arbetspensioner
(inkl. pensionerna enl. Iagen om sj6manspensioner)

Den offentliga sektoms arbetspensioner

Pensioner enligt militerskade-, trafiKtirsiikrings-
och olycksfallsfcirsiikringslagen samt fcirtidspensioner
fdr frontveteraner, generationsviixlingspensioner
och altriidelsepensioner

Folkpensioner

14,8

10,1

2,8

14,6

Sammanlagt 42,3

Jemfdrt med fciregiende ir
nominellt med 9,4 70. lfail. den t

detta att pensionsutgiften dkar
2,2 miljarder mark.

den totala pensionsutgiften
inJlationen dr 3,5 70, innebiir
med ca 5,7 7o eller omkring

6kar
6rliga
reellt

Samtliga lagstadgade pensioners andel av bruttonationalpro-
dukten till marknadspris dr ca ll,0 7a. Den totala pensionsutgiften
skulle diirmed notera en snabbare dkning iin totalproduktionen,
eftersom motsvarande procentandel ir 1986 var 10,8 %o.

22

STATISTISKA
UPPGIFTER

OM

Ar 1986 pflHirjades
70 000 nya pensioner in-
om den privata sektorn.
Tio ir tidigare var mot-
svarande siffra 46 000.
Av dem som gick i pen-
sion ftirra flret var hfllf-
ten under 60 ir - en-
dast var femte hann
uppnA pensionsflldern.
Ftir tio ir sedan hann
dnnu nistan tvfr av fem
fylla 65 flr ftire pen-
sioneringen.

Fcirsta delen av ARBETSPEN-
SIONSSYSTEMETS STA-
TISTISKA ARsnof innehS.l-
Iande uppgifter om arbetspen-
sionstagarna ir 1986, har ut-
kommit. Publikationen inne-
hiller statistiska uppgifter om
pensioner enligt arbetspen-
sionslagarna APL, KAPL,
F6PL och LFdPL. Frin b<irjan
av ir 1986 tridde dessutom
lagen om pension fcir vissa
konstniirer och redaktdrer i
arbetsfdrhellande (KoPL) i
kraft. Under statistikfdringsiret
beviljades dock iinnu inte en
enda KoPl-pension. I och med
de flexibla pensionsildersarr-
angemang som trddde i kraft ir
1986 infrirdes 6ven tvi nya pen-
sionsformer, niimligen indi-
viduell fdrtidspension och fcirti-
da Slderspension.

I slutet av 5r 1986 fanns
det 807 000 l<ipande APL-,
KAPL-, FOPL- och LF6PL-
pensioner. Av dessa var ndrma-
re hdlften eller omkring 396 000
Slderspensioner, knappt en diir-
dedel eller 185 000 invalidpen-
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AR 1986
sioner, 63 000 (8 /e) arbetsltis-
hetspensioner, 7 500 (l 7o) for-
tidspensioner fcir frontvetera-
ner, 14000 (2 /6) generations-
viixlingspensioner och 14l 000
(17 7o) familjepensioner. Under
tio 6r har antalet Slders- och
familjepensioner niistan fcir-
dubblats, antalet invalidpensi-
oner cikat med endast knappt 5
procent och antalet arbetskis-
hetspensioner cikat niistan 30-
faldigt.
Under ir 1986 pib<irjades ca
104 000 pensioner. Av dessa var
39 7o eller 40 000 Alderspensio-
ner, 30 000 (28 7o) invalidpen-
sioner, 17000 (16 /6) arbetslds-
hetspensioner, 2 500 (knappt 3
/6) fdrtidspensioner fcir frontve-
teraner, 3 000 (3 /6) gerera-
tionsvdxlingspensioner och
12000 (ll /6) familjepensioner.
I de pibrirjade ilderspensioner-
na ingir dven fortsdttningspen-
sionerna, dvs. de invalid-, ar-
betsl6shets-, och generations-
vrixlingspensioner samt ftirtids-
pensioner fdr frontveteraner
som dvergitt i ilderspensioner.

Antalet pensionerade

Den statistiska irsboken inne-
hiller ftir fcirsta gingen uppgrf-
ter om antalet personer som
gitt i pension samt om dessas
medianilder vid tidpunkten fdr
pensioneringen. Hiirav framgir
att ca 70000 personer ir 1986
frir fcirsta gingen gick i APL-,
KAPL-, Ft PL- eller LFdPL-
pension; av dessa hade endast
knappt en femtedel uppnitt
pensionsildern 65 ir, medan 63
o/o var i ildern 55-64 ir och
drygt 11 Toyngre iin 55 ir. Med
i beriikningen (se tabell l) iir de
personer som gitt i ilders-, in-
valid-, arbetsl6shets-, genera-
tionsvdxlings-, avtrddelsepen-

sion eller fdrti-dspension fcir
frontveteraner. Ar 1977 pensio-
nerades inemot 46 000 perso-
ner, av vilka 37 o/o hade nlttt
pensionsildern, 35 7a var i il-
dern 55-64 ir och 28 7o under
55 ir. Under den senaste tioirs-
perioden har andelen 55 @-
Sringar som pensionerats konti-
nuerligt dkat, samtidigt som an-
delarna av dem. vilka pensione-
rats fcire 55 6r eller vid 65 ir, har
minskat miirkbart. Orsakerna
till detta iir bl.a. det snabbt
cikade antalet arbetsloshetspen-
sioner, systemet med ftirtids-
pensioner fcir frontveteraner
samt infdrandet av individuell
fdrtidspension och fdrtida il-
derspension ir 1986.

Ar 1986 var medianildern frir
dem som pensionerades 59,8 6r.
Fcir dem som beviljades pen-
sion av en APl-anstalt var
medianildern 59,5 ir, medan
motsvarande fllder inom KAPL
var 58,1 ir. Fdr fdretagarnas
och lantbruksfdretagarnas del
var medianildern omkring 6l
ir vid tidpunkten fdr pension-
eringen. Inom tio 6r har denna
medianilder fcir APL:s och
KAPL:s del sjunkit med ca 0,5
ir, fdr F<iPL:s del med 1,5 ir
och fdr LF<iPL:s del med mer
an2 hr.

Ald"rcp..rrionerna

Frin bcirjan av ir 1986 blev det
mtijligt fdr 60-64-iringar att
ta ut sin ilderspension i firrtid.
Den f<irtida Slderspensionens
belopp baseras pA de perioder i
ftirv[rvsarbete som srikanden
haft fram till tidpunkten fdr
pensioneringen. Vid fdrtida ut-
tag minskas pensionen beroen-
de pi dels tidpunkten fdr pen-
sioneringen och dels pensions-
tagarens fcidelse6r. Pensionen

f<irblir varaktigt nedsatt ocksi
efter det att pensionstagaren
fyllt 65 ir. Det iir iiven mrijligt
att framskjuta pensioneringen
utdver den allmiinna pensions-
ildern - i detta fall blir pen-
sionsbeloppet hdgre iin det
hade varit vid 65 &rs ildern.
Vid utgingen av ir 1986 var
sammanlagt 395 643 ilderspen-
sioner i kraft, varav 4 358 var
ftirtida ilderspensioner. Sam-
manlagt 172851 mrin och
222792 kvinnor uppbar Slders-
pension; den genomsnittliga
pensionen var f<ir miinnens del
I 751 mk/minad och frir kvin-
nornas del 849 mk/ minad. Mer
dn hdlften av Alderspensionerna
var under 1000 mk/minad.

Under 61 1986 bdrjade 40244
ilderspensioner, varav 4 480 (l I
V6) var fdrtida ilderspensioner,
13 603 (34 7d nya pensioner
som brirjade vid uppnidd pen-
sions6lder och 687 (2 7d Wp-
skjutna ilderspensioner. Sam-
manlagt 21474 eller 53 7o av
samtliga pibcirjade ilderspen-
sioner var sidana invalid-, ar-
betslcishets-, generationsviix-
Iingspensioner eller f6rtidspen-
sioner fcir frontveteraner som
civergAtt i ilderspensioner.
Knappt 40 7o av mdnnen och
drygt 50 % av kvinnorna gick
direkt i ilderspension, utan att
diirfdrinnan uppbdra nigon an-
nan form av pension (se tabell
2).

Ar 1986 beviljades f<jrtida 6l-
derspension ht | 296 miin och
3 184 kvinnor. M2innens pen-
sion var igenomsnitt 3 087 mk/
minad, vilket iir 6ver 1000 mk
mera 6n mdnnens egentliga al-
derspension. Av detta kan man
sluta sig till. att det snarare 5r
mdn med goda inkomster 6n
miin med liga inkomster som
vdljer att ta ut Slderspensionen

i fdrtid. Fdr kvinnornas del var
den fdrtida ilderspensionen i
genomsnitt 864 mk/minad, vil-
ket iir nigot liigre iin den egent-
liga ilderspension som ir 1986 i
snitt bcirjade betalas ut it kvin-
nor.
Under ir 1986 avslutades inalles
l6 082 6lderspensioner, varav
7 048 (44 7o) var s.k. fortsiitt-
ningspensioner, dvs. att pensio-
nen ursprunBligen hade b<irjat i
form av invalid-, arbetslds-
hets-, generationsviixlingspen-
sion eller fdrtidspension fdr
frontveteraner. Dessa pensio-
ner hade varit i kraft samman-
lagt i snitt 13,2 Lr, varav ilders-
pensionens andel var 7,6 hr.
Inalles 9 034 sidana pensioner,
som brirjat direkt i form av
ilderspensioner, avslutades er
1986; dessa pensioner hade varit
i kraft i genomsnitt ll,7 ir.
Allra l[ngst eller 13,7 ir hade de
uppskjutna Slderspensionerna
varit i kraft.

Arbetsloshetspensionerna

Aldersgrensen fcir beviljande av
arbetslOshetspension skall en-
ligt beslut itergi frin 55 6r titl
60 ir pi ett sidant siitt, att nya
fddelseirsklasser inte inklude-
ras i arbetsl6shetspensionering-
en. Ar 1986 kunde t.o.m. ir
l93l frtdda personer beviljas
arbets16shetspension, fdrutsatt
att villkoren fcir pensionering
uppfylldes senast 30.6.1986. Till
fciljd hiirav har den kraftiga
cikningen i antalet arbetslcis-
hetspensioner nu stannat upp;
de senaste mAnaderna har visat
att antalet giillande arbetslds-
hetspensioner har bcirjat sjun-
ka.
Vid utgingen av ir 1986 var
63 332 arbetslcishetspensioner i
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Tabell l. Antal personer som dr 1986 gick fdrsta gdngen i pension, fdrdeln. enligt dlder och
pensionsanslalt

Alder ner

antal
APL KAPL

7o antal 7o

FOPL
antal %o

LF6PL
antal %o

Samtliga
antal Vo

-34
35 44
45-54
55-59
60-64
65
Samtliga

15
5,8

18,2
32,2))\
17,8

r00,0

33
r83
509

I 204
r 8r0
I 227
4966

869
| 672
4 667
t4M6
t2892
6 570

4t 126

2,1
4,1
n,4
35, I
3 1,3
16,0

100,0

355
582

I 835
3255
2275
l 800

l0 102

0,7
1'7

10,2
24,2
36,4
24,7

100,0

49
226

t 2t3
4 418
40'11
3 951

t3928

0,4
1,6
8,7

31,7
29,2
28,4

100,0

I 306
2663
8234

23 323
2l 048
13 548
70 122

1,9
3,8

n,7

30,0
19,3

t00,0

Tabelt 2. Ar t986 pdbdrjade dlderspensioner enligt pensioneringsbakgrund

Mdn Kvinnor
7o antal 7o

Samtliga
antal 7oPensioneringsbakgrund antal

Nya, i pensionsildern bebdrjade pensioner
Ftirtida
Uppskjutna
Fortsattn. pensioner*)
Sammanlagt

5 237
I 296

320
l0 610
t7 463

30,0
7,4
1,8

60,8
100,0

8 366
3 184

367
r0 864
22781

36,7
14,0
t,6

47,7
100,0

r3 603
4480

687
2t 474
40244

33,8
ll,l
1,7

53,4
r00,0

*) Fortsiittningspensioner iir de invalid-, arbetslcishets- och generationsviixlingspensioner samt
fcirtidspensioner frir frontveteraner som civergitt i ilderspensioner.

kraft; pensionerna uppgick till i
medeltal l9l0 mk/minad.
Inalles 17 028 ny aarbetsldshets-
pensioner beviljades, vilket fort-
farande var nastan 4000 pen-
sioner mera dn fciregiende 8r.
Under 61 1986 avslutades 5 457
arbetsl6shetspensioner, varav
84 Vo tpphdrde p.g.a. dverging
till Slderspensionering. Arbets-
lcishetspensionerna utbetalades
i genomsnitt 3,7 ir.

Invalidpensionerna

Sedan b<irjan av ir 1986 har
individuell fcirtidspension kun-
nat beviljas 55-64 flriga perso-
ner som liinge deltagit i arbets-
livet, fcirutsatt att sdkandens
arbetsfdrmflga har nedgitt var-
aktigt i sAdan grad, att han inte
ldngre kan fdrutsettas fortsdtta
i sitt fcirvarvsarbete eller i annat
motsvarande arbete pi samma
arbetsplats. Vid bedcimningen
av arbetsfdrmigan beaktas sri-
kandens sjukdom, faktorer fcir-
knippade med ildrandet, pi-
frestningen i arbetet samt ar-
betsmiljdftirhillandena. De in-
dividuella fdrtidspensionerna
klassifi ceras som invalidpensio-
ner. Arbetstagarna har rett att

innan de liimnar fcirvirvsarbe-
tet fe ett fcirhandsbeslut om sina
mtijligheter att fi individuell
fdrtidspension. Fcirhandsbeslu-
tet er fcir pensionsanstaltens del
bindande sex minader riiknat
frin det att beslutet gavs.

En granskning av dem som gitt
i individuell f6rtidspension vi-
sar, att knappt 90 7a av dem
som fitt positivt fdrhandsbeslut
i sinom tid ocksi tar ut pensio-
nen. Inom APL och KAPL har
mer dn 90 % giltt i pension;
bland f6retagarnagir mer dn 80
7a och bland lantbruksfcireta-
garna endast omkring 76 7o Ge
figuren).
Under ir 1986 gjordes 12 958
fcirhandsbeslut betriiffande in-
dividuell fdrtidspension. Av
dessa beslut var 9025 positiva
och 3 933 negativa, vilket ger en
avslagsprocent pi 30,4. Av-
slagsprocenten var 38,7 7o fdr
55-59-iringarna och 16,3 7o
f<ir 60-64-lringarna. De yngre
srikandena har silunda haft be-
tydligt mindre chanser att fi
positivt beslut. Den stcjrsta av-
slagsprocenten noteras fcir dem
som scikt APL-pension (32,7 7o)
och den minsta fdr dem som
sdkt KAPl-pension (18,1 a/d.

Inom FOPL var avslagsprocen-
ten27,0 och inom LFdPL 33,3.
I friga om dem som scikt egent-
lig invalidpension var avslags-
procenten 11,4. Orsaken till att
den individuella fcirtidspensio-
nen noterar en klart h6gre av-
slagsprocent torde bl.a. bero pA
att denna pensionsform dr ny
och att den erbjuder mcijlighet
till f6rhandsbeslut.
Vid utg&ngen av Ar 1986 var
antalet lcipande invalidpensio-
ner 185 445, varav 89 7o
(165029) var fulla invalidpen-
sioner, 7 qo 02971) delinvalid-
pensioner och 4 /6 (7445) indi-
viduella fdrtidspensioner. Den
genomsnittliga invalidpensio-
nen var 1678 mk/minad; full
invalidpension var l7l9 mkl
minad, delinvalidpension 793
mk/minad och individuell fdr-
tidspension 2303 mk/minad.
De individuella fcirtidspensio-
nernas hdgre genomsnittsbe-
lopp kan frtminstone delvis fcir-
klaras med att dessa pensioner
iir heleffektiva (dvs. att sdkan-
den har varit beriittigad till Ster-
stiende tid) samt att en ling
arbetshistoria varit en f6rutsiitt-
ning fdr pensionering.

En granskning av de pensioner
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Antal personer som fram till 3 I . I 2. 1986 fdtt positivt fdrhandsbeslut
betrdffande individuell fdnidspensbn samt anfulnr hiirov som tagit
ut persbrrc4 fdrdeln enkgt lag.

Antal personer
som fitt
fdrhandsbeslut

6.000

5

E Ej tagit ut pension

ffi{ Gett i pension
fcrre 31.8.1987

APL KAPL FOPL LF6PL

2

0

som var i kraft vid utgingen av
61 1986 visar, att sjukdomar i
sttid-och rdrelseorganen var
den klart vanligaste orsaken till
arbetsofcirmiga (34 7o) diir-
efter fdljer sjukdomar i cirkula-
tionsorganen (21 7o) och pi
tredje plats psykiska rubbning-
ar (19 7d.I de yngsta flldersklas-
serna dr denna ordningsfdljd
dock en annan: bland dem som
dr under 45 ir utgcir psykiska
rubbningar i vartannat fall hu-
vudsaklig orsak till arbetsofcir-
magan.

Under Ar 1986 b<irjade 29 573
nya invalidpensioner. Av dessa
var 20 964 (7 I 7d fulla invalid-
pensioner, I 408 (5 /6) delinva-
lidpensioner och 7201 Qa 7o)
individuella fdrtidspensioner.
Antalet nya delinvalidpensio-
ner har kontinuerligt sjunkit; ir
1977 beviljades Snnu 3 837 del-
pensioner, medan detta antal ir
1985 var nere i I 828. Under
statistikfdringsiret har den in-
dividuella fdrtidspensionen fcir-
modligen ersatt behovet av del-
tidspension frrr 55-64-6ringar.
Ocksi i friga om de nya invalid-
pensionerna utgcir sjukdomar-
na i stcid- och rdrelseorganen
den friimsta orsaken (43 7d ttll

arbetsofcirm8ga; i den individu-
ella fdrtidspensionen inemot 58
Va.

Under flr 1986 avslutades 20 304
invalidpensioner. Stcirsta delen
eller 14007 (69 Vd avslutades i
och med att pensionen rivergicki ilderspension. Inalles 4J78
(22 7o) avslutades till fdljd av
pensionstagarens ddd, medan
invalidpensionen i I 699 fall (8
/6) indrogs eftersom pensions-
tagarens arbetsfcirmfrga hade
Aterkommit i sidan utstriick-
ning att han inte kingre var
beriittigad till pension. Sam-
manlagt 220 pensioner (l 7o)
har dvergitt i antingen arbets-
lcishets- eller generationsviix-
lingspension. De avslutade in-
validpensionerna hade varit i
kraft i genomsnitt 7,8 ir.

Familjepensionerna

Vid utgingen av ir 1986 var
l4l 291familjepensioner i kraft.
Familjepension betalades 6t
134812 iinkor och 22464 barn.
Ankornas andel av familjepen-
sionstagarna har inom tio ir
mer dn frirdubblats; 1r 1977
uppbar 66 549 kvinnor familje-

pension. Barnens andel av fa-
miljepensionstagarna har diir-
emot sjunkit kontinuerligt; flr
1977 uppbar 30 843 barn famil-
jepension. Under ir 1986 b<ir-
jade ll 649 nya familjepensio-
ner. Pensionerna uppgick till i
genomsnitt I 077 mk/minad.
Arbetspensbnssystemes statistiska
dnbok finns (end" pd finska) an fdpd Pensia.nsskyddscentrakrc forck-
rungsovclelnmg.

MAI]A H]LTUNEN
S ntbiky kreterare v id P ensb ns -

s l<y ddscennale ns st atistike nhe t
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Borde pensionetna
uara utmdtningsbara?

Justitieministeriet har liinge
planerat att pensionerna skulle
gciras utmetningsbara. Hur
fcirhiller det sig med den hiir
saken, borde pensionerna gi att
utmdta? Vi stiiller frigan till
Pensionsskyddscentralens vice-
verkstdllande direktcir Jouko
Sirkesalo
"Varfdr inte. Man kan verkligen
friga sig varfcir pensionen inte i
det hiir avseendet motsvarar
penningldn. Fcir nigot ir sedan
lyckades man fi en iindring till
stind ndr det gallde drdjsmils-
rantan, men frigan om utmat-
ning av pensioner bordlades.
Ett annat bordlagt iirende iir
f.6. frigan om kapitalvardet fdr
pensioner i samband med skils-
miissa borde behandlas pi sam-
ma satt som annan egendom.
Jag kan inte godkiinna att dessa
frigor fortfarande liimnats
cippna".
'Justitieministeriet tog pi sen-
sommaren upp frigan om pen-
sionernas utmdtningsbarhet till
fdrnyad behandling. I ett lagut-
kast frin Ar 1982 hnns fdljande
synnerligen entydiga fcirslag: De
stadganden som i dena kapitel
avser lbn sknll tiven tilkimpas pd
pensioner".

Har missbruk
forekommit?

'Yisst har det under Arenas lopp
ldrekommit enstaka fall, ddr
nigon lagsprdngd person som
uppbiir en stor pension har
lyckats kringgi b&de skatter
och andra skickligt "forvarva-
de" skulder. Det har ocksi hiint
att en pensionstagares hela
egendom har rjverfdrts pi hus-
trun, medan pensionen ju inte
under nigra omstdndigheter
har gitt att utmdta".

Jouko Sirkesalo

"Risken f6r missbruk inverkar
dessutom pi pensiondrernas
mdjligheter att fi kredit. Ifall
pensionerna gcirs utmltnings-
bara, si kan pensiontirerna fi
t.ex. kreditkort. Pensionen Srju
en sdkrare inkomst iin vilken
lcin som helst".
"Fcirbudet mot utmAtning av
pensioner hiirstammar fr6n den
tiden di pensionerna var mini-
mala. Ifall utmiitningsstadgan-
dena betriiffande pensioner iin-
dras, dr det meningen att ett
belopp motsvarande folkpensi-
onen skulle tryggas pi samma
sett som di en del av l6nen
liimnas fcir personligt bruk i
samband med utmlitning".

Ndr genomfors reformen?

"Den fcirra riksdagen stiftade,
civerraskande nog, ingen lag om
utmdtning av pensioner.
Motstindet giillde framfdr allt
de smi pensionerna - man be-
farade att en del pensionstagare
skulle lcipa risk att mista hela
sin pension. Men di glcimde
man tydligen bort, att utmat-
ningsmannen inte gcir sig iiren-
de till den som skciter sina skul-
der".

'Tag tror att det bara iir en
tidsfr6ga niir stadgandet om ut-
miitning av pensioner ar ett
faktum. Det handlar ju inte om
n&got verkligt stort beslut. Jag
har ingen aning om hur minga
fr6gor av mer br6dskande natur
riksdagen har att ta stdllning
til I ".

Hur mAnga skulle
det nya stadgandet
gfl ut over?

"Knappast siirskilt minga. Pen-
sioniirerna skciter i regel sina
angeliigenheter ordentligt, i
synnerhet allt det som har med
pengar att gdra. Motstindarna
menar viil att frigan framfdr
allt giiller mdjligheten att mata
ut obetalade skatter. Skattebe-
talarna borde inte i den menin-
gen kunna pensioneras. Ovriga
penningutbetalare har kant till
stadgandet som fdrbjuder ut-
miitning av pensioner och har
diirfdr undvikit att ge kredit it
pensioniirer".

Ar reformen angiende
beskattningen av pensioner
forknippad med den har
frAgan?

"lnte direkt. Stora pensioner
har alltid varit skattepliktiga.
Sitillvida dr beskattningen och
mrijligheten att utmeta pensi-
oner fdrknippade med varan-
dra, att beskattaren i dagens
liige [r mycket noggrann med
fcirskottsinnehillningen. Fullt
si noggrann skulle man inte
behdva vara, ifall man sdkert
visste att pensioniirerna kan
fcirpliktas att betala ocksi pl
annat sett".

Interuju: KS.
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APL-ftirsfrkrings-
premien 61 1988
Social- och hdlsovirdsministe-
riet har 19.8.1987 faststlllt grun-
derna fcir 1988 irs APl-frirsii-
kringspremie. Den genomsnitt-
liga APl-premien blir da 13,8
%o ay lonen, vilket iir 0,8 pro-
centenheter hdgre dn premie-
nivin ir 1987.

APL-premien fcir arbetstagare
under 24 ir iir 8,8 7a av lonen.
For arbetstagare som iir iildre
an24 hr och som iir anstiillda av
en smiarbetsgivare (fiirre iin 50
anst2illda) dr APl-premien 14,7
7o av lonen. I friga om storar-
betsgivare 5r premien beroende
av arbetstagarens 6lder och
kcin.

Arbetspensionerna
stiger med 5,4
procent
I bcirjan av ndsta 6r stiger ar-
bets-, tj iinste- och fdretagarpen-
sionerna med 5,39 procent. Or-
saken till hrijningen iir den irli-
ga indexjustering av pensioner-
na, som bestiims utgflende frin
dndringen i APLldneindex.
Social- och hiilsovirdsministe-
riet har fdr 61 1988 faststiillt
indexpodngtalet l29l (ir 1987
var poiingtalet 1225). Indexjus-
teringen giiller iiven fortl6pande
ersiittningar enligt lagen om
skada, idragen i militartjenst,
lagen om olycksfallsfOrsiikring,
trafi kfdrsdkringslagen samt la-
gen om invalidpenning, Sven-
som avtriidelsepensionerna.

Andringen i APL-index baserar
sig pi de genomsnittliga iindrin-
garna i lcine- och prisnivin.
Under den period som 1988 irs
APl-index baseras pi, ndmli-
gen frin tredje kvartalet 1986
till tredje kvartalet 1987, steg
prisnivin med 3,6 % och lcine-
niviin med uppskattningsvis 7,2
%. Siffrorna grundar sig pi
Statistikcentralens officiella in-
dexserier. Den genomsnittliga
dndringen i lcine- och prisnivin
iir omkring 5,4 70, vilket leder
till en htijning av APL-indexpo-
dngtalet till l29l frir Ar 1988.
Den reella cikningen i APL-
index iir I,8 procentenheter
jiimf6rt med flret innan.

"Vilken pension?"
- Ny broschyr
frfrn Pensions-
skyddscentralen
I Pensionsskyddscentralens nya
broschyr 'Yilken pension?" pre-
senteras de sju former av fdrtida
pensionering som stir till buds,
allt ifr6n invalid- och arbetslds-
hetspension till olika former av
fcirtidspension.

Framfcir allt sedan de f<l,rtida
pensionerna triidde i kraft har
arbetstagarna och fdretagarna
ett flertal olika pensioneringsal-
ternativ att dverviiga. I den nya
broschyren presenteras villko-
ren fcir beviljande av pension i
stora drag. Meningen med bro-
schyren er att ge eventuella pen-
sionsscjkande preliminiira upp-
gifter om vilken pensionsform
som biist liimpar sig fdr dem
personligen. Tillgingen till des-
sa uppgifter gcir det liittare fcir
de fcirsiikrade att viilja det rikti-
ga pensionsalternativet och att
undvika att s0ka en pension
som inte ldmpar sig f<)r deras
livssituation.
Pensionsskyddscentralens tidi-
gare utgivna broschyr "FLEXI-
BEL PENSIONERING" finns
ocksi fortfarande i lager. I den
broschyren beskrivs den indivi-
duella fcirtidspensionen, den
ftirtida ilderspensionen och
deltidspensionen.

Bida broschyrerna kan bestdl-
las gratis fr6n Pensionsskydds-
centralens postningsenhet eller
per telefon (90) 15ll.

Broschyren
"Arbetskommen-
dering utomlands"
reviderades
Pensionsskyddscentralen har
reviderat sin broschyr "Arbets-
kommendering utomlands - so-
cialskyddet best[r". Broschyren
kan bestiillas gratis fr6n Pensi-
onsskyddscentralens postning-
senhet.

Broschyren inneh6ller viktig in-
formation f6r framfdr allt ar-
betsgivarna. Det cikade antalet
socialtrygghetskonventioner
mellan Finland och andra liin-
der reglerar liven pensionsfcirsii-
kringen. Niir en anstilld siinds
ftir att arbeta i ett konventions-
land iir det viktigt att arbetsgi-
varen vet vilketdera landet som
skall anordna pensionsskyddet
och till vilket land frirsiikrings-
premierna skall betalas. Tack
vare konventionerna uppstir
inga luckor i den utsdndas soci-
alskydd och samtidigt befrias
arbetsgivarna frin att betala
dubbla socialfdrsiikringsavgif-
ter.

I broschyren presenteras varje
konventionsland separat, efter-
som innehillet i konventioner-
na pfl vissa punkter awiker frin
varandra. Finland har tills vida-
re slutit dverenskommelser om
social trygghet med de nordiska
Idnderna och med ett halvt dus-
sin andra liinder.

!
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UTNAMNINGAR ENGLISH SUMMARY

Statskontoret fick
tiverdirekttir

Jukka Wuolijoki

Republikens President har rdk-
nat frdn 1.6.1987 till oy,erdi-
re kt dr vid statsko n t ore I ut neir n n t
jur.kand. Jukka Wuolijoki
(f. te44).
Till 6verdirekrcir Wuolijokis an-
svarsomride hOr statskontorets
pensionsavdelning samt perso-
nalad ministrativa avdelning.

6verdirektcir Wuolij oki anstiill-
des ir 1978 som chef fcir stats-
kontorets personaladministra-
tiva avdelning.
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The editorial is about the tional Conference of Social
International Sociol Secur- Securitl' Actuaries and Stat-
itt, Association, ISSA, u,hich isticians in Helsinki in 1975,
u'os celebrating its 60th anni- with 400 representotives
versar)'in October this yss,'. from 59 c'ounlries, and in
The association provides the 1979 the meetings of five
settingfortheestablishment permanent committees,
and mointenance of the main v,hich brought 300 delegates
and major port of the inter- from 52 nations to Helsinki.
nalionol (ontocls of our em- ,,rt ., t ., ,- --.- . wnen lnonKtng tls memDerspto.t'nlenr pensnns scneme, r. .,'to-*ent}oh one of t,;"i;';;' t::^:\:-f::: six decodes ofrions. ','r1{i'X',r!r!;r:^:rr'T::1,:i
The Internationol labour impossibility for those in-
Organization w'as lhe parent volved in the development of
organization of ISSA. In the their national sociol security
1944 Declaration of Phila- scheme to learn from the
delphia the principle of decisions taken in other
1SS,4 tokes the following fieldsof administration-in
form: There will be no last- times of rapid progress as
ing peace without social jus- well os in times of economic
tice, ond no social justice crises. The best source of
v,ithout social securitr,". idormation adapted to oneb
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the Lenlrol rensrcn.Jec!'tt! tri"*i. the Centrai Pensiontnstttute' tne Joctat tff-u-- S"rurity Institute constantlyrance Institution, ,h: ,p::- i;;;';ir"ifin the postion ofsions Institute of Incal Au- 'i' ii ".:: ! ,'.'.

rhoriries, the Faimeri:ifr{,r !::!,,ffii:;:f" a.nd giving
lnsurance Institution, the'""'
Seamen's Pensions Fund, The lnstitute of Occupa-
The Federation of Accident tional Health has completed
Insurance Institutions and a comprehensive study on
the Federation of Unem- the grounds for the retire-
ployment Insurance Funds ment oges inmunicipal occu-
(the Rehabilitation Founda- pations. The study accounts
tion os ossociate member). for the chonges in heolth,
p r a c r i c a t t y fr o m i, r-, r::! ! fif r, iirfi ll r; r#",:: :T:iexistence, the Central ^pf:^ i{*il,in"'roriou, typu iy':: !:::,:::!: ,':::':yi:-!:21;;{i;';,i,,g, o15i rc d"Deen tnvotvect tn Ihe worK oJ 'rs""of 

55. The"resilts can beISSA, Jirst as correspon- ::. -;'^ : ". . ., t ,
denr, laier by sending pinin T11l ^1rU tn tne aevetop-

, rq"|\ ment ol the pensions
tDanl.s^ exDerl.\ ancl leclurers' r ' ' " ----: -'- schemes, lor tnstonce toto various ISSA meetinps. - "'|;--:, !-
and finall1, oy orm['or""t;:- Y::{yrthe-criteria for pen-
goriru o1 i"rl, ieetings. stons aec$rcns'

The Managing Director of The study consisted of a
the Central Pension Security questionnaire and labora-
Institute has twice been on tory meosurements mode in
the ISSA Council. The most l98l and 1985. The question-
extensive form of coopera- naire wos directed to the
tion wns the ISSA Interno- largest occupotionol groups
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within local government, er good prediction of ap- availedthemselvesoftheop- tookeffectinFinlandrecent-
and sent to a total of 6,257 proaching disablement. portunity of graduol retire- ly. In voluntary supplemen-
persons representing 40 dif- .n-^-^-^--^,- _t----t ment offered by the parl- tory pension plons, the re-'ferent ociupationa[ grorft. :::.'":::':-i:*.:.:f::!se!^ tme piiston. She feeli that tireient ase ior women is-The answ'iring peientaee t!!t tn'-,*1t^1,*t:::f.,:: rhisiiregrettableairheparr- often lowir ihan that for
was as high as"eT. " ,r?i{o ,I'/iJff'rori::f:':l litie peision, in her opirion, men. rhis has aroused a'tot

,. , , ;:"'" '".'" in terms of pension policy of discussion.
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:ythe maior part of those hav- the mvsterv s,,,.1!::*!:t:!!'ile mrnxter points ,o'ii, !^!^o^l:rt-_yith^_lower retire-
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*,, t?:', ;;;,tigi ir,itoiie iobs'f}, mev ages than their mate

in rhe cours.e _or the rour 
-rake,n,,a,?!J"ii,l;X ,;8i ;il:*:i*jiif;X!X/i.l ',f!/'f,rr*10;"!ri,1,fi W ̂

years studied. In addilion to seriousty. ,n, ir"r'i" iiri"i;;;:;i,;; l!_1"?y.rifs.,the_ 
principte of

'iff":]';{l:{:i{,1"i;:fr:;:; T: .,:":y!,s showed rhat ii"ii tittr, interestl sn" ,LZ rhe Act',is there a s,otut'::Ji
poor subjertiu, nroiiii"Ziri f:::ltonal capo6ily ioy be- menrions the later introd"'- th$ probtem oth,

reduced work obitiry'i, iitt gy:!, :?:fi!ir:oity ,riuua rion of rhe prri tt*, pelniio, rins acquired benefits?"

as symptom, o1.*"niit'r"') !lr:*:ry yhloses 5l and 55, as one contributory couse to In her reply, the minister
physicat loading. i,;; ;; ly-, ,:.r!: lso Qe iytrroved ils lack of appeal. commenri that it was nor o
'seived dffirenies ii'-*oit, 1:..::1:-'^Y:^:::'i:':': ,1 Theministercalsforomore p::!.?.1:,^"I:h:-!" to inter-
capacity "ind heatth' ti,ii,:i't ':y':./-?' '?:i::!-::.:!" i:, iiii,ive attitude rowords",ni f:li '':! 'f: p':vailing prac-
birwedn the various ,;;;w '::::i:s^. !.1t::j.1.:'i:: ,--?{ 'iirtion o/ joirt-ti^ii'o ii- 'j::-:: !!.' o'-^.::t::":!
tional groups in t98t're- lf-?f:.o!.,-*::\':s.:E'.::t! porruniriis.' "The 'Cential tul!t::::t1!I-pensrcns are
mainef,more or tess iir-ttii, '.!:l: ^\':!!.y::d"::!",:!.o'" "digonirotion of eini'ii "!if?'! ."4: !h" wording
the four-year-p"rii7'- i7 an poor work capacirv' "iia" unions rs ,*;;;; ?! .'!: !:': however' does
study. Like many orher zECD- rhose taking on unnrrrriii- ::::"^:::^1t!1wfor differ-

Despire the reported, gen- ,.r""tyi31,'ei'iiia toiir-o itv priiyafei ,trni i"'ii, ent,retirement,agesfor men

erally positiv" changi'of tn, :?t-i:-::l ^,.-"P-Po" - pr?- *oit'i"' she says' and women' the Ministrv of
job over the four yeais of q'::f'^:'ii!:/-"1:':..*', The minister reminds ,^r, IXi'lo!{;';;,,f;ooflfi,!i!-'srudy, 

rhe job"was ferceivel ts:':.s^-iyp#!:: ,:o!.L::': the employmenr pension and man ,ooprror" in preparing
as iausing more stress ir:::.::::,^:!":-.:,,:Y/:''"ll thenatoiolp"isionforma alegislatirrpropoidpermii-
te85 thaiin 1981. The r*- 'y:,:::':?.:,^:':::::::-^lor whole, eact ploying their tin[current'pricticeiogoon
hausting effect of ageing on T:51:F^:T!.^'^f::1.'.?:\f^; o*, iole. The'naitoiol prn- in"rhe tupplr*rntory pen-
mon ii iitt mlci griare, 'I!,!!j',!!:!!,'!,1:'?.t.11',.',11 sionprovidesminimum'pen- sion plani'already ii ixist-
than the effect of prelvenrive 1s::.f-:i::1:/,"'!:y:::::s^ sion cover and the ,*ploy- "rrri, she continues.
and improving'measurrt i, p^o!!j!!'::-::.":J?:'.':':'!!: ment pension compeisates
working trfe. " oJ programme. At the turn ';;""p[iiiiii', -f;;'i;;;'"-", In the words of the minister,

of the ,rn,u'ri,,' Firir"a'irirt the 
.^pensioner for loss of ii i"iiiii?r1u'ott, rhat the

Although individual fartort iow to farci' interlnar.ional eorrungs bn i,i'tt trfu,rrrrrtrd to Por-
are, indeed, closgly associ- competition with an older The minister remarks 11ro1 liament this autumn. "If Par-
ated with disabilily, the w^o* force than qny other ihi ete*.ert of coordinatio,n lia.ment pas:es the bill, this
impor.tance of the oc.cupo- OECD-countr.v.,lf we wont^ * oftin jorg"ott"n, ,irln irl will mean.that the orrange-
tion should not be underestt success, the work capacity of ieniinoity io, i" the crit:tqie ment d dffirent retirement
mated. For some monual t.he aged work force m_u.st oJlp"piirioirrrltr*rr,iia agesformenandwomenare
workers the retireme-nt. og.e have been taken care of by the ,rlnii", ire Uetni'aialt I9-l c,ontrory to the Act.
od 63. is unre-alistically h$h then. wirh separately as V "ity 

Whether or nor.it is controry

V:!;kdy ?;;i; j,,,.fi ff;,,;;:i;l:; {:,;;:;::^r{; ;:1':,:l';;:f;Xi,:i,y ',!r,iir:= f# ,f;f;Wshowing thot the indi
subjecrive esrimations- ,f7;, '!i: rylg:fi"e gn iry7gruigy' :::y'ry'' like the pensioners' both for and against"' she

work capacity ona'"ii! 'ii_ T" ?!!*b is headed: '7v, views the pensioi schemes at cotnments'

equacy in 1981 fairiy' i,ii :t:y:!:yn,, '9ll' -for on 1:"^ whole and expects the

correlated with what lcriii unorgi"/irg/ attiiude 6- cooperation between the two

ty happened to him";;";;; Y?:!:,!!!:!^,!^?!:-f9' the too be smooth' the minister

iorrir' of the four years part-ttme pensrcners" ruvr'

studied. The subjective as- The minister points out that The Act on Equality be-
sessment represented a rath- so far surpriiingly few hove tween Women and Men
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STATISTISKA UPPGIFTER OM ARBETSPENSION
TAGARNA
30 6 1987

I tabellernas siffror har minimiskyddet beaktats.
I motsats till tidigare praxis ingir de fcirtida ilderspensionerna i siffrorna fdr ilderspensioner-
na samt de individuella fcirtidspensionerna i siffrorna fOr invalidpensionerna. Deltidspensio-
nerna finns angivna i en egen tabell.
30.6.1987 utbetalades sammanlagt 807 000 arbetspensioner. Fcirdndringen frin fdregiende ir
ar +46 00 pensioner eller 6,1 procent.
Av de utbetalade pensionerna var 406000 ilderspensioner (inom parentes fdrandringen frin
f6regiende ir) (+19000), 190000 invalidpensioner (+11000), 66000 arbetslcishetspensioner
(+7 000), 145 000 familjepensioner (+7 000) samt 89 deltidspensioner (tr[dde i kraft frin b<irjan
av 5r 1987). Av dessa utbetalades ftiljande pensioner med stcid av lagar som triidde i kraft vid
ingingen av ir 1986: 5 700 fdrtida Slderspensioner (+3 000) samt I I 500 individuella fcirtidspen-
sioner (+ 8 700).

Alderspensionernas medelbelopp var l3l6 mark/min, varav de fci,rtida ilderspensionernas
I 717 mark/min; invalidpensionernas 1806 marki min, varav de individuella f6rtidspensi
onernas 2460 marklmin; arbetsldshetspensionernas 2065 marklmin, familjepensionernas
l0l2 mark/min och deltidspensionernas 2079 mark/mfln.

At-oERSPENSIoNER. samtliga
30.6.1987 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensionsbevilj are Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
A PL-pensionsanstalter 72336 123979 t96315 2830 I 199 I 800

FciPL-pensionsanstalter t6229 t3 385 29614 2442 I 589 2056
LFb PL-pensionsanstalten 52579 78043 130622 815 319 554

K APL-pensionsanstalten 35 085 14 408 49 493 I 164 472 963
Alla arbetspensionsanstalter 176229 229815 406045 *) I 861 898 I 316

l. l. 30.6.1987 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 8 787 l0 957 t9 7 45 *) 2 103 976 t 477
*; I "Alla"-siffran ingir en pension utbetalad av KoPl-anstalten

FORTIDA AI-OTRSPTNSIONER
30.6.1987 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevilj are Miin Kvinnor Totalt Min Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter I 200 2644 3844 4 100 I I55 2074

Fo P L-pensionsanstalter 289 360 649 2978 983 1872

L Fd P L-pensionsanstalten l8r 749

K APL-pensionsanstalten r03 166 269 282 l 359 694

Alla arbetspensionsanstalter 1773 3929 5693 *) 3425 944 t7t7

l.l. 30.6.1987 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 471 875 t 347 *) 3 849 929 I 950
*) I "Alla"-siffran ingir en pension utbetalad av KoPl-anstalten

DELTIDSPENSIONER
30.6.1987 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevilj are Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
A P L-pensionsanstalter 22 30 52 3 363 l 413 2238
Fci P L-pensionsanstalter 23 IO 33 2379 l 016 1966
L Fci PL-pensionsanstalten 3 958

KA PL-pensionsanstalten

Alla arbetspensionsanstalter 48 4l 89 2741 I 304 2079

l. l.-30.6. 1987 beviljade

90 2741 1298 2068

30

Alla arbetspensionsanstalter 48 42
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I NVAI-IDPENS ION ER, samtliga
30.6.1987 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevilj are M?in Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter 48844 53265 102 t09 3 n7 r 589 2320
Fti P L-pensi onsanstalter 8 881 3 890 t2771 2286 I 412 2020
LFciPL-pensionsanstalten 17 360 t9 693 37 053 997 400 679

32596 s526 38t22 I 587 644 I 453

Alla arbetspensionsanstalter 107681 82374 190057 *) 2243 1234 I 806

l. l.-30.6. 1987 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 7 889 6916 14 807 +) 2674 I 432 2094
x) I "Alla"-siffran ing6r tvi pensioner utbetalade av KoPL-anstalten.

av dessa i FUt.l-A PENSIONER
30.6.1987 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevilj are Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
A PL-pensionsanstalter 44665 4't 869 92534 3 083 t 557 2294
Fci P L-pensionsanstalter 7 168 3023 l0 lgt 2362 t440 2089
LFci P L-pensionsanstalten 13344 14499 27 843 I 069 415 728

KAPL-pensionsanstalten 30 587 5263 35 850 r 556 644 t 422

Alla arbetspensionsanstalter 95764 70654 166419*) 2261 I 250 I 831

L l.-30.6. 1987 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 5847 4624 10472*) 2501 I 345 I 990
*) I "Alla"-siffran ingir en pension utbetalad av KoPL-anstalten.

av dessa i DELPENSIONER
30.6.1987 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn
Pensions are

A P L-pensionsanstalter
Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
l 199 r 539 2738 t932 998 I 407

Fri P L-pensionsanstalter 993 327 1320 I 459 I 075 I 364
L nsionsanstalten

KAPL-pensionsanstalten
3 325 3 606

I 051

693r 660 297 47t
543 l r07130 ll8l tt77

Alla arbetspensionsanstalter 6568 5602 t2t7t*) I 095 541 840

l. l.-30.6. 1987 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 324 344 669 *) I 293 650 962
x) I "Alla"-siffran ingir en pension utbetalad av KoPl-anstalten

av dessa i INDIVIDUELLA FORTIDSPENSIONER
30.6.1987 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/min
Pensionsbevilj are Miin Kvinnor Totalt Miin Kvinnor Totalt
A PL-pensionsanstalter 2980 3857 6837 4 106 2219 304r
F6 P L-pensionsanstalter 720 540 1260 2673 I 456 2t5l
LF<i PL-pensionsanstalten 691 r 588 2279 t 2l2 494 112

KA PL-pensionsanstalten 958

Allaarbetspensionsanstalter 5349 6ll8 11467 3341 1690 2460

l. l.-30.6. 1987 beviljade

133 I 091 2998 I 57t 2824

I 718 r 948 3666 3525 t779 2597Alla arbetspensionsanstalter

3l

K A PL-pensionsanstalten



AR BETSLOS H ETSPENSIONE R
30.6.1987 giillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mtn
Pensionsbevilj are M5n Kvinnor Totalt MAn Kvinnor Totalt
AP L-pensionsanstalter 18264 28066 46330 3 370 I 760 2395

Fci PL-pensionsanstalter 840 931 t 77 I 20lt I 075 I 519

LF6 P L-pensionsanstalten 2329 2899 5228 t426 467 895

KAPL-pensionsanstalten 8 701 3728 12429 t7t7 678 I 405

Alla arbetspensionsanstalter 30 134 35624 65758 2705 1524 2065

l. l.-30.6. 1987 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 2649 2992 5 641 3 382 1776 2530

FAMILJEPENSIONER
30.6.1987 giillande

Grund-
pension

i medeltal
mk/min

Pensionstagare

Ankor BarnPensionsbevilj are
Antalet

pensioner Totalt
APL-pensionsanstalter 67 860 I 427 63892 12425 76317

F<i PL-pensionsanstalter t2748 1224 12363 1925 14228

LF<i PL-pensionsanstalten 30 069 401 29458 2895 32353

KA PL-pensionsanstalten 3432s 648 32846 4757 37 603

Alla arbetspensionsanstalter 145 003 *) I 012 138 560 22004 160 564

l. l.-30.6. I987 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 6103* llll
*) I "Alla"-siffran ingir en pension utbetalad av KoPL-anstalten

SAMTLIGA PENSIONER
30.6.1987 gsllande

Grund-
pension

i medeltal
mk/minPensionsbevilj are

Antalet
pensioner

A PL-pensionsanstalter 4t2666 t 934

Fci PL-pensionsanstalter 56937 I 845

LF<i PL-pensionsanstalten 202975 563

KAPL-pensionsanstalten 134370 1062
Alla arbetspensionsanstalter 806 952 *) I 438

l. l.-30.6. 1987 beviljade

46 386 *) t 75s
*) I "Alla"-siffran ingir 4 pensioner utbetalade av KoPL-

anstalten.

Av familjepensionerna var 5424 enligt tilliiggsf6rminerna, i
medeltal 1225 mkl mitn. Av de dvriga pe nsionstagarna uppbar
25 lll dessutom registrerad tilleggspension, i medeltal I 440
mk/ min. Dessa var i huvudsak APL- och FciPl-pensioner.

I.I. -30.6.1987 UTBETALADE PENSIONER, MILJ. MK

Minimiskydd
A P L-pensionsanstalter 4753,1
Fci PL-pensionsanstalter 63 r,0
LF<i PL-pensionsanstalten
KA PL-pensionsanstalten 862,9
Alla arbetspensionsanstalter 6934,2
Rekistrerat tilliiggsskydd 255,2

32

Sammanlagt 7 t89,4

Alla arbetspensionsanstalter

687,3



Artiklarna i tidskriften Arbetspen-
s i o n fdr Ji t r c i re ras med uppgi vande
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