86
2

l

Deltidspensionen ger moilighet till miuk pensionering s.7
Pensions6ldern sionk tock vore speciolpensionerno fdr 55-6/-6ringor s.20

ARBETSPENSION

PEN SION SSKYDDSCENTRALEN S

PUBLIKATION

Huludredaktcir:
Yno Larmola

INNEUAT-TArbetspensionsl6rvaltningen ett kvarts sekel
Datasekretess Sstadkommer man inte genom

tvattprogram
APL 25 6r

Redaktionssek reterare

Svensk oversdttning:

Sunna Vennstrom

Layout:
Kristrna Issakarnen

ior ar

1986

00520 Helsingfors 52

Utnamnrngar
Vadan detla?
For kannedom
English Summary

Telefon 90-l5l

30.6.1986

Redaktionens adress:
7

Statrstrska uppgifter om arbetspensionstagarna

I

irgingen

Arbetspension utkommer
med tvi nummer om Aret.

Prenumerationspris l0

mklir

Piirmbild:
Knstrna ]ssakainen
Helsingfbrs l9ti6
Kirjapaino Aa osakeyhtio
ISSN 03ss-2748

2

o

December

19t36

2
3

s.

]B

Den genomsnittliga pensions6ldern har sjunkit tack vare
s 20
specialpensionerna for 55-64-aringar
s.26
Ocksd Irilansarens arbete ger pensionsskydd
s. 28
Hur mEnga rnvdnare i Velkua 3r 2010?
Ar 2O1O ar var {)arde pensronerad over 85 6r
s. 30
Heltackande service och samarbete tema for
s. 30
tubileums6ret

Redaktionsrid:
Yno Larmola,
ordforande
Antero Ahonen
Pentti Koivrstoinen
Helena Luoma
Esko Prokkola
Jussi Vanamo

22:a

s.
s.

1

Statsmrnister Kalevi Sorsa: Grundmodellerna
Ior pensionerna existerar redan
s. 4
gen
kdi
Forsakringsbola
Teivo
Pent
ne
n:
Prof essor
s. 6
ansvarar lor att misslorhBllandena avskaflas
Deltidspensionen ger mojhqhet tll mtuk pensionenng s. 7
s. 9
Pensron Ior v6rd av barn i hemmet?
Arbetspensionsutgiltens realveirde mer dn
s. 12
lordubblades sedan 3r 1976
Den individuelia lorhdspensionen tog sina lorsta steg s. l5
Med pensionerna sammanhangande prognoser

Kirsti Suomivuon

Semalbrbron

s.

s. 31

s.32
s.33
s. 35
s. 37

Arb etsp errsionsftirvalt ningen
ett kvarts sekel
t
I

I

\

I

Riiknat frin den tidpunkt di lagen om pension
for arbetstagare stiftades tills lagen trtidde i kraft
forflot bara ett ir, niimligen frin juli 1961 till juli
foljande ir. F<ir organiseringen av lagens verkstiillighet var detta en oerhcirt kort tid mot bakgrunden av uppgiftens omfattning och art. Det
gillde ju att inom ett ir utgaende frin APL:s
rambesldmmelser konstruera det egentliga pensionssystemet. Bland annat skulle villkoren och
jiimte oriknegrundema f-or pensionsskyddet
liga detaljer
tas fram i bridskande ordning.
- 1962
givna KAPl-lagstiftningen
Den i februari
var heller inte iignad att minska pi arbetsbordan.
Det kan nlstan betraktas som ett under att den
organisation, som pA nolltid mobiliserades foratt
sorja lor de nya pensionslagarnas verkstiillighet,
lyckades i sitt uppdrag och att pensiorsskyddet

c,
t/

triidde i kmft 1.7.1962. Det kan med fullt fog
konstateras, att man inom arbetspensionssystemet gjorde det omojliga mojligt redan I'ore systemets tillblivelse.
Samma sorts pionjiiranda som behovdes di lagama om pension for arbetstagare skulle triida i
kraft har hven mingen gang senare kallats till
uppbid. Under arbetspensionssystemets ftirsta &r
hiinde det oftaatt indringar, som vid iretsborjan
skulle tr?ida i kraft i arbetspensionslagarna, stadf5stes font de sista dagarna fireglende ir. Det
var di pensionssystemets sak att se till, att de nya
stadgandena efter irsskiftet genast kunde tilliimpas i behorig ordning. Att arbetspensionssyste-

mets f-orvaltning kan arbeta flexibelt, effektivt
och smidigt besannades nyligen 6n en ging i och
med forverkligandet av det flexibla pensionsil-

derssystemet.

Ett kvarts

sekel har

lorflutit sedan

arbetspen-

sionssystemets tillblivelse. Med anledning av det-

ta jubileum iir det ett noje att konstatera, att den
forvaltningsorganisation som givits systemet
arbespensionsanstaltema och Pensionsskyddsp6 ett benimvdrt siitt harfullgiortde
centralen
krdvande -uppgifter som ftirelagts dessa.
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Namn och personbeteckningar de upprdttandet av kompletu framgir av statskalendern, f6r

kan avldgsnas ur material som
anv'dnds lcir statistiker och lorsk-

ningvindamil. Det hdr tricket,
som gAr ut pa att man "tldttar
bon" personbeteckningarna. Ar

latt att utfdra och diirlcir

det
minsta man kan gcira lor att bemdda sig om datasekretessen. I

register. Dylika register skulle

sdkerligen betiSna dem som
cinskar allehanda in[ormation.
men samtidigt skulle datasekre-

tessen saths pA

"Enligt

alltfor hirt prov.
Pensionsskydds-

centralens uppfattning kan inte
ens elimineringen av direkta
identifieringsbeteckningar ur ett

och med att namnuppgilterna
saknas ir materialet alls inte omfattande personmaterial galdngre sA attraktivt for utom- rantera datasekretessen. Om restiende. Forskaren ddremot kan gistret till foljd av exempelvis ett
brott hamnar i hdnderna pA en
lugnt producera sin statistik.
"Tvdttningsmetoden" var utomstiende som behdrskar
sommaren 1985 fdremil for en avancerad datateknik, si kan ett
livlig debatt och aktualiserades detaljerat material mojliggora
senare bl.a. i samband med Met- identifienng, dven om bide
ropolit-projektet i Sverige. Ma- namn och personbeteckningar
terial som har samlats in under saknas."
Tack vare den moderna teken ling period behciver inte fcirstciras, forutsatt att det har niken behover begAran om upp
gifter inte riktas till vissa 6ldersgenomgitt ratt tvettprogram.
Pensiorsskyddscentralen har klasser
- det har faktiskt ftirlcipt
redan i minga ir anvdnt motsva- 2000 ir sedan uppgifter <inskades

rande metod i sina statistikregister. Helt tillfredsstdllande datasekretess kan visserligen inte
uppnis i sidana lall, diir iett och
samma register samman{tirs
uppgilter frin olika kiillor. Detta
fiamgir av ett utlitande som
PSC avgivit till Statistikcentralen.

om "tvi

ir

gamla samt yngre

gossebarn"! T.ex. arbetsfcjrhillandena dr en anvdndbar nyckel

till samkcirda register.

Uppgitter kan begdras t.ex. i
lrAga om en ir 1935 fodd man
som har varit anstdlld hos Folkpensionsanstalten och PensionsPensi onsskyddscentralen mot- skyddscentralen. Med den hir
sdtter sig i ovan ndmnda utlitan- nyckelkombinationen, som f.<j.

l

man knappast fram andra poster
den som giller undertecknad
skribent. Dirav framgir att gossen har gitt i sknltskola, fullgiort
sin vdmplikt. blivit poliovaccinerad, i allmdnhet rdstat i val, gift

in

sig. En med andra ord hogst
ointressant figurl Andi vill han

kanske att datasekretessen skall
llngera ocks'i fcir hans del, for
den hdndelse att "syndaregistret"
skulle utokas pa iildre dagar . . .
Det dr snart fem ir sedan datasekretesskommitt6n avldmnade sitt betdnkande. Ju ldngre tiden lider och ju mera drendet debatteras, desto fcirnuftigare ter

i betdnkandet. Tdnk
om man for att fira femirsdagen
kunde stifta den lag om personregister, som kommitt6n fore-

sig texten

slagit. En dylik lag skulle ge alla

berdrda instanser en bra ut-

gAngspunkt fcir en vidareutveckling av datasekretessen vad gdller
sAvdl den fysiska sekretessen som

regleringen
uppgifter.

av limnandet av

APL

25 AR
l,ogen om pensionfi)r arbetstagare, APL, gavs den 8 juli

l. Reformen foranledde

dver huvud taget

skrevs

det mycket sparffimt

om

APL vid den htir tifun. Reinte nigra stt)rre rubriker i publiken Finland var fullt
dngstidringarrw Jdljonde upptagen med att debattera
dag. Socialdemolcraternas londets anslutning till EFTA,
196

sprdkrtir Suomen Sosialidemokraatti placerade visserligen nyheten pdfi)rsta sidan,
men sd hade motionen betrtiffande APL ocksd vrickts
av den socialdemokratiske
riksdogsledamoten Veikko
Kokkola.

uppkomsten av det s.k. Honka-fi)rbundet infi)r det stundande presidennolet samt inte minst ruista drs riksdogsval.

Pensionslagen
-
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trnr prtrl&:rt rtrdtlltr rld
tu'cdrr1nlaf Df lOrtrfto ltto m
r:tctrlqtrra Dcsdoa. Vld ar.Eur
t0rdrqof.l3 rtrd.ltrtr pddaruro
oclri H- r .!rfa oan upphotu,Dnrrlttca t0l lttt rln eb tl:slDlrlin rlstrr rartrt Ull totoStrllcr och
Rep,r.lbl

lr3to orn trtDtrOrtrArhodd.
lr;ta oE trb"trlr1rrtr parrloa
Erdcr t :nrr d.D t6rnr tult 1962.

h3ta oor uppbotr+rraarrlttca dcn
I rpkmbcr I li ocb lrrea oa l.:'.ns-

l6:b'ghrndcln lrl.o b0rjra r? Dlslr
ls.
Hbl9.7.196l

3

Statsminister Kalevi Sorsa:

GRUNDMODELTERNA
FOR PENSIONERNA
HflSTERAR REDAN
IT

Thck vare de betydande
reformer som under de
senaste iren genomftirts,
har vi idag ett pensionsskydd som tlcker si gott
som alla sociala risker
individen utsltts ftir. Vi

har social trygghet

i
samband med ilderdom,
arbetsoftirmiga, lingvarig arbetsltishet och familjeftirstirjarens dtid,

kvalitativ brist hiinfcir sig till sionssystem pi det siittet, fasttin
samordningen av pensions- systemet onekligen ir ganska
skyddet inom den privata och komplicerat. Och det i sin tur
den offentliga sektorn. Fcirst i beror pi, att pensionsskyddet

tionsland beakta i biigge lSnderna utf<irt fcirveirvsarbete. Borde
detta arbete isamband med pensioneringen gi att rdkna om i
att varje arbetstaga- nigon form av internationell va-

utgir ifrin
res individuella arbetshistoria luta?
och fcirvtrvsinkomster skall
Utgiende frin den enskiltrygga hans ekonomiska situa- da-individens arbetshistoria iir
tion niir nigonting hiinder.
det viktigt att han vid valet av
Om vi skulle fcirenkla pen- arbetsplatser och ordnandet av
sionssystemen i alltf<ir h<ig grad, sin utkomst kan lita pi, att hans
si skulle siikerligen kritiska
situation iir tryggad ifall nigonden individuella fcirtidspensio- och i och fdr sig motiverade - ting hiinder. Fcir den vanliga ar- betstagaren sammanhdnger utnen och fdrtida ilderspensio- rrister hrijas och beskylla pennen, somju f<ir niirvarande inte sionerna fcir att inte beakta olika komstskyddet alltid med den inoch med att den enskilda arbets-

tagaren kan flytta frin en arbetsplats till en annan, utan att
gfl miste om den valfrihet ifriga
om pensionsskyddet som han
tidigare fcirviirvat, si kan vi siiga
att pensionssystemet ar utbyggt.
Med det hiir avser jag niirmast

beviljas inom den offentliga sektorn. sdger Sorsa.
Den nya flexibla pensioneringen utgdr enligt statsminister
Sorsa en av de viktigaste refor-

individers skiftande livssituatio- tjiinade kinen. Ddrfcir iir det vik-

ner. Vi skulle snabbt rika ur tigl att de pensioner som fciljer
askan i elden, menar Sorsa.
efter l6nen bibehills och finns

konstaterar statsminister
miinniska finns en tillgiingliga den dag di de verkKalevi Sorsa i en intervju
- I varje
inbyggd
vilja att behiirska allt ligen behrjvs, understryker
som han beviljat tidskrif- merna, som den sittande rege- som giiller ens eget liv och arbe- Sorsa.
ringen har istadkommit. Den te. Minga vill diirfrir ocksi ha
I de socialtrygghetskonventen Tytielilke.
individuella fcirtidspensionen uppgifter om olika pensions- tioner som Finland slutit med
Statsminister Sorsa konstaterar.
att grundmodellerna fdr pensionerna redan existerar. I och med

folkpensionsreformen har baselementen i pensionsskyddet fdrverkligats.jag kan inte ldngre se
egentliga brister i pensionssystemets uppbyggnad, framhiller
han vidare. Folkpensionen tryg-

gcir det m<ijligt att bettre an i
friga om den vanliga invalidpensionen beakta hur de med
ildrandet frirknippade faktorerna piverkar arbetsfcirmigan.

former och om grunderna fcir andra liinder har utgAngspunkI nigot ldngre tidsper- ten varit den, att medborgarna

dessa.

spektiv trorjag, att iiven de som i frin konventionsldnderna skall
framtiden fcirbereder sig pi att ha samma sociala trygghet som
gi i pension kommer att ha en det egna landets medborgare. Vi
Den frjrtida Slderspensionen ger klarare bild av de pensionsfor- betalar med andra ord inte penarbetstagaren mrijlighet att sjiilv mer som idag kanske ter sig sionerna i nigon form av interbestiimma ndr han vill gi i pen- komplicerade.
nationell valuta, utan i respekti-

sion. Frin bdrjan av ir 1987
Sorsa betonar vidare, att ve konventionslands egen valutriider dessutom deltidspensio- fackfrireningsrcirelsen och pen- ta.
sionsanstalterna ocksi i framVarje land kan inom ragar minimiutkomsten fcir den neringen i kraft.
- fdr
tiden har ett omfattande arbets- men
sina egna pensionssyssom inte har tjdnat in arbetspenfiilt niir det giiller att informera tem garantera pensionsskyddet
sion. Arbetspensionen iter dr
om pensionerna. Bara genom ocksi f<ir arbetskraft som kominkomst som lagts undan med Befinner vi oss i
att h6ja kunskapsnivin kan vi mer frfln andra liinder, konstateen ond cirkel?
tanke pi ilderdomen.
skingra frirdomar.
rar Sorsa. Trots det iir jag inte
Anser Ni att arbetspensionsftirdig att rekommendera,ltt vi
Det siigs ofta att vArt hnldndska
skyddet iir fiirdigt utbyggt eller pensionssystem
fdrs<jker gi in fdr att tilliimpa
iir invecklat.
saknas fortfarande nigonting
nigot annat lands pensionssysBorde systemet fcirenklas eller Pension
viisentligt?
tem. Ett sidant frirfarande skulnigot element avskaffas? Befin- frin andra lander
le sdkerligen bli alltfcir invecklat.
Framfcir allt familjepen- ner vi oss mintro ien ond cirkel?

sionsskyddet
kunde vara biittre.
Familjepensionen fdrsdtter fort-

farande barnfamiljerna

i

olika

situation, beroende pA vilken av
fciraldrarna som dtitt. En annan
4

En ond cirkel kan man ju De internationella konventiointe ta sig ut ur och det lilla en nerna om social trygghet har
sidan ger motsvarar alls inte giort det mdjligt, att vid bevilforvantningarna. Jag kan verk- jande av arbetspension frin Finligen inte uppfatta virt pen- land eller nigot annat konven-

.-
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Pensionsskyddscentralen

en forenande lank
-statsmakten

till

Pensionsskyddscentralen verkar
av centralorgan fcir
arbetspensionssystemet enligt en
ovanlig organisationsmodell. I

i egenskap

frAga om

arbetsuppgifterna
motsvarar PSC en offentlig inriittning, men dess fcirvaltning iir

sammansatt av arbetsmarknads-

organisationerna och pensionsanstalterna. Anser Ni att den hdr
fcirvaltningsformen har visat sig
iindamilsenlig, eller finns det orsak att liigga om kursen?

Det arbetspensionsskydd

- inte giiller den offentliga
som
sektorn har

pi

lagstiftningsviig

anfdrtrotts de priva.ta arbets-

pensionsanstalterna. Andfr uppfattar jag inte arbetspensionssystemet som en privat fdrsdkrings-

form. Systemet regleras av en

stram,

pi

parlamentarisk viig

tillkommen lagstiftning. Pensionsanstalterna iir skyldiga att i

sina avgdranden tilliimpa giil-

lande socialfcirsiikringslagstift-

nrng.

Sorsa konstaterar, att det ut-

frin principen om ett
fdrviirvspensionssystem iir helt
fdljdriktigt att iiven arbetsmarknadsparterna deltar i frjrvaltgiende

ningen av pensionssystemet. Ar-

betspensionen dr ju lcin som
lags it sidan. Det iir om<ijligt att
reglera varje enskilt fall genom
lagstadganden. Diirldr dr det
dndamilsenligt att tolkningsoch tilliimpningsanvisningarna
ges med st6d av en sidan sakkunskap, diir iiven ingiende
kiinnedom om arbetsmarknaden dr representerad. Arbetsmarknadsparternas medverkan
bdr inte uppfattas som renodlad
intressebevakning, utan snarare
iir det hiir friga om utnyttjande
av sakkunskap.

-

Till Pensionsskyddscentra-

lens centrala uppgifter hcir dven

att fcilja med hur arbetspensio- stalter, i vilkas fcirvaltning iiven

neringen utvecklas samt att arbetstagarsidan skulle medverfungera som en fcirenande liink ka.
till statsmakten. Arbetsmark- Ovan ndmnda fusioner kunde
nadsorganisationernas medver- i viirsta fall ha lett till, att konkan i fdrvaltningen av pensions- cernernas politik hade dikterat
systemet dr ocksi diirfrir helt p3 pensionspolitiken iiven vid pensin plats. betonar Sorsa.
sionsfcirsiikringsanstalterna. I ett
Statsminister Kalevi Sorsa sidant liige hade arbetstagarsikonstaterar slutligen, att de fu- dans medverkan i beslutsfattansioner som hiirfcirleden giordes det varit betydelsel0st. Diirefter
inom fdrsiikringsbolagen med- har man dock insett vikten av att
fcirde en viss risk till avsteg frin v6rna om pensionssystemets
de principer, pi vilka hela ar- oberoende, avslutar Sorsa.
betspensionssystemet i tiden
hade grundats. Dessa principer Interuju:
utgick ju ifrin, att det skulle fin- Jaakko Miikinen

nas sjiilvstiindiga pensionsan- Tbivo

Sorso
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PRCFESSOR TEIVO PENTTKAINEN

Ftirsekringsbolagen
ansvarar ftir att

missftirhillandena
avskaffas

Ansvaret ftir, att lagstiftningen motsvarar tidens
krav ankommer ilven pi
de inriittningar jlmte de-

ras anstlillda som tilllfrmpar lagen.

Teivo Pentikiii-

Detta gdller ockd andra ftirsiikringsformer dn enbart pensionstemets huvudarkitekter. kriivde i forsdkringen, konstaterade Penfriga om lagstiftningen moraliskt tikdinen.
ansvar av forsdkringsbranschen
ndr han talade vid Forsiiknngs-

Prolessor

ne

n. en av

lcireningens

jubileum

arbetspensionssys-

positiva och negativa aspekterna
pi pensionssystemet har varit
loremil for konkreta diskussioner. Det dr vidare helt natur-

i

uppdagas skall korrigeras med
forenade krafter, konstaterade
Pentikdinen.

Finland 75-irs-

Arbetsmarknadsorganisarionernas
hand medverkan viktig

i Helsingfors.
Givetvis dr det myndighe15.4.1986

- regeringen och i sista
terna,
riksdagen som formellt bdr ansvaret for, att lagstiftningen upp Pentikdinen tog vidare upp frigan om arbetsmarknadsorganif6ljs och uppdateras.
Inom arbetspensionssyste- sationernas representation i pen- hade man dock alltifrin be- sionsanstaltemas fcirvaltni ngsormet
gynnelsen en annan syn pi sa- gan. Enligt Pentikdinen har erken. UtgAngspunkten har varit farenheterna hdrav varit enbart
den, att de personer som arbe- positiva.
begynnelsen har
tade vid inrdttningar ddr lagen
- Allt sedanoch
arbetstagarna
tilliimpades ocksi svarade ftir, arbetsgivarna
hurdana beslut som gavs pt varit fciretridda

i

pensionsan-

exempelvis pensionsansokning- staltemas forvaltningsorgan.
ar. Ilall lagen,iir dAlig. si bor bak- Detsamma giller minga viktiga

grundsinstansema informeras arbetsgrupper, ndmnder och

ddrom; fcirslag om hur lagen kommissioner. Personligen anser
kunde korrigeras bcir diirlor sa jag att exempelvis de konsultatisnabbt som mdjligt presenteras va ndmnder

for

pensionsdren-

fcir de ansvariga myndighetema. den, som har grundats inom alla
Det dr varken moraliskt rett eller pensionsfcirsdkringsbolag. dr

ur

fcirsdkringsverksamhetens

synnerligen viktiga.

I

dessa

synvinkel fornuftigt att noncha- ndmnder behandlas grdnsfall och
lera missfcirhillanden. De per- pi annat siitt principiellt viktiga
soner som tAr "d6liga" beslut pensionsbeslut. I ndmndernas

klandrar latt l'orsdkringsan- arbete dr arbetsmarknadsorganistalterna for att sa har skett. Hdr sationema regelbundet fcirehjalper det foga att motivera lbr- triidda pi auktoritativ nivi.
farandet med, att man nog har
- Det har allt sedan bcirjan
handlat i enlighet med lagen. betytt oerhort mycket att bide de

6

ligt, att eventuella brister

som

Pentikdinen pAminde dven
auditoriet om, att forsiikringssektorn i Finland strukturellt avviker

frin

motsvarande sektor i

mAnga andra ldnder. I Finland

iir

ju de lagsudgade forsiikringar-

nas andel av bolagens volym exceptionellt stor; tva tredjedelar av

premieinkomsten hdrrcir frin

dessa florsdkringar.

Detta faktum sfiller
pi den finldndska

stranga krav

fdrsdkringsverksamheten och

n ngspolitiken. All fcirsiikringsverksamhet utgir fran savlil
marknadsekonomiska som samhiilleliga aspekter. Ndr det gdller
de lagsudgade forsdkringarna
stir de samhllleliga aspektema i
frdmsta ledet.
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Arbetstagare och ftiretagare som har fyllt 60
irkan frfln niista in btirjan deltidspensionera sig
och diirmed viilja ett nytt

"mjukt"

-I

I

alternativ.

pensionerings-

1

vdrvsarbete, som lyder under n6- giiller s.k. tekniskt avbrytande av

upp ett arbetsfd,rhillande."
rdknade arbetspensionslagarna. "I frAga om foretagarna och lantExempelvis arbete utomlands bruksforetagama srdlls siirskilda
Deltidspensioneringen gAller i
uppfyller inte detta krav."
krav vad giller deltidspensionedet hir skedet endast arbetspen"Fcir det andra miste pen- ringen. En foretagare skall ansionslagarna inom den privata
sionsxikanden ha en ldmligen tingen helt aweckla sin fciretasektom (APL. KAPL, FdPL, ling arbetshistoria bakom sig. garverksamhet
eller minska sin
LF6PL, men inte lagen om pen- Under de senaste 15
iren skall arbetsinsats till htilften jtimlort
sion for vissa konstndrer och rehan i minst 5 ir ha haft anstAll- med tidigare. PA fciretagarna iir
daktorer i arbetsfcirhillande). ningar som berdttigar till arbets- det
om<ijligt att i praktiken tillFdr ndrvarande utreds m<ijlig- pension. Arbetspension tolkas l6mpa
samma flexibla arrangeheten att inftlra deltidspension
hiir i vid bemdrkelse, dvs. enligt
som pA arbetstagama."
ocksi inom den ol'fentliga sek- den fcjrteckning lagar som ingir mang
"Deltidspensionen liimpar sig
i
torn. Denna pensionsform inltirs
8$4mom.APL."
fcir sidana foretagare och lantinte i folkpensioneringen.
"Fcir det tredje skall villkoret bruksfciretagare, som vid sidan
Vem kommer deltidspensionebetriffande pensionsvikandens om foretagarverksamheten har
ringen di att galh'l Frigan stiills
riitt till s.k. iterstiende tid inom haft annat fcirvdrvsarbete. Di
till bitrddande avdelningschef den
privata sektom (APL,
Tapio Karsikas vid Pensions- KAPL, FdPL, LF6PL) uppfyl- kan fcireugaren ldmna antingen
bisysslan eller fciretagarverksamj
avdelgon av de i8

skyddscentralens

nlng.

uridiska

"Deltidspensionen dr avsedd

$4

mom. APL

las. Det fAr inte ha forflutit mera
dn ett ir sedan sokanden slutade

fcirvArvsarbeu inom den privata

heten."

lor €r0 6r tyllda personer som dn- sektom. Den hdr perioden fcirnu deltar i arbetslivet och som ldngs med dagar di arbetslcissmAningom vill trappa ned sin
hetsdagpenning eventuellt utbearbetsinsats. Ett villkor for pen-

Hur stor
blir pensionen?

talats."

inte ly{ter nigon arbetspension."
"Det kan vara pi sin plats att
genast korrigera ett missftirstand

"Sattet

arbetslivet kan inte beviljas del-

inom

sioneringen dr att sokanden ennu

bet

rdffande deltidspensioneri ng-

att rdkna ut deltidspen"Den som redan har ldmnat
sionen dr nigonting helt nytt

tidspension."

Vilka vilkor stells pa

rdcker alltsi att man vill deltidspensionera sig och att deltidsarbete llnns att fa."
"l praktiken kommer det antagligen att bli problematiskt att
spAra upp deltidsarbete. Det har
ndmligen redan for dem, som be-

"Vid beviljande av
sion kan villkoren fcir pensione-

viljats invalidpension i form av
delpension, visat sig svirt att hitta deltidsarbete."

det nya deltidsarbetet?

marknadsorganisationema har

sig positiva till den nya del-

tidspensionen och till ordnandet

av deltidsarbete. Man utgaralltsa

ifrin att deltidsarbete

att ordna."

borde

gi

Villkor betriiffande
arbetshistorian

"Den nya pensionsformen suiller
vissa krav pA pensionssokandens
tidigare arbete. For det fcirsta
krdvs det att srikanden under de
senaste l8 minaderna har hel-

tidsarbetat minst l2 minader.
Om detta heltidsarbete bestir av
jAmsides med varandra utfcirda
forvdrvsarbeten, si skall den
sammanlagda arbetstiden vara
minst 35 timmar i veckan."
"Deltidspension kan beviljas

enbart

IJ

i friga om

i

tidspensioneringen

har

varit

10Ofi) mark och elter pensioneringen 5000 mark, si riknas deldeltidspentidspensionen pi bortfallet, dvs.

ring indelas i tvi kategorier. ndmligen villkoren betriiffande det tidigare lcirvdrvsarbetet och villkoren betrdffande det kommande deltidsarbetet."
"Fcir att fi deltidspension b6r
scikanden minska sin arbetstid

si, att den iterstiende arbets-

"Situationen dr idag mer tiden utgcir 16-28
timmar per
hoppfull sitillvida, att arbets- vecka."
s6llt

procent av bortlallet

forvdrvsinkomsterna. Om lcinen fcire del-

en: den hdr pensionsformen [cirutsiitter inte att scikanden dr sjuk

eller arbetsoformogen. Det

arbetspensionssystemet.
Genom pensionen ersdtts en viss

"Om arbetstiden per vecka va-

50fi) mark."

"Deltidspensionens belopp dr
dessutom beroende av pensionstagarens ilder. For den som pensionerar sig vid 60 Ar blir pensionen 44 procent av bortfallet i

lcirvdrvsinkomsterna

pen-

sionsprocenten stiger ddrelter
stegvis till maximala 64 procent."
Deltidspensionen fir dock
uppgi till hogst 75 procent av
den samordnade pension, som
deltidspensiondren har intjiinat

rierar, berdknas arbetstiden som
medelvdrdet under en period av
hogst l6 veckor."
"Det dr m.a.o. mdjligt att ar- fram till pensioneringstidpunkten."
beta varannan vecka och var"Det hiir dr en viktig bestdmannan vecka vara ledig. Arbetsmelse. En person som uppbdr
tiden kan ordnas efter eget val sA
t.ex. full olycksfallspension kan
ldnge antalet arbetstimmar i medelul faller inom de stadgade inte fi deltidspension, eftersom
grdnserna och dylikt deltidsarbe- samordningen sdnker arbetspensionen till nollstrecket. Det finrs
te finns att le."
"Men det rdcker inte enbart med andra ord inget inkomstbortfall att erydtta."

deltidspension, utcikad med den

pension som han intjiinat fdrdel-

tidsarbetet."

"Men betrdffande de

ildersklassema rdknas

dldre
pen-

sionen fcir tiden i deltidsarbete
enligt en annan teknik iin den
vanliga arbetspensionen. Fcjr

dldre personer hojs ndmligen den

pensionsgrundande lonen enligt
vissa koeffrcienter. Min uppfatt-

ning dr, att pensionsanstalterna
lcjrsciker betjdna sina kunder
ocksi i forlrigningar som gdller
pensionsbeloppet."

N[r upphor

deltidspensionen?

"Fcir att vara berdttigad till deltidspension skall pensionstagaren fcirvdrvsarbeta. Om han liimnar arbetet fcir ldngre tid lin 6
veckor i Ioljd upphcir pensionen.
I denna period ingir inte irssemester eller tid di sjukforsiikri

ngsdagpenning utbetalas."

"Om den deltidspensionerade

blir arbetsoformcigen

handliiggs

hans drende enligt bestdmmelser-

na om invalidpensionering."
"Den arbetsgrupp som skulle
I'orbereda verksuilligheten av del-

tidspensionen gavs dven

i

upp

drag, att bygga upp ett system fdr

civervakning av de deltidspen-

sionerades arbete och inkomster.
Vid denna overvakning kommer
dels Pensionsskyddscentralens

register

att anvendas och dels
att till-

pensionstagarna sjdlva

frAgas."

Enligt Tapio Karsikas kom-

mer det inte att bli alldeles enkelt
att tilHmpa bestAmmelserna om
den nya deltidspensionen. Allting
ar sist och slutligen beroende av
tillgingen pi deltidsarbete. I Sverige har systemet ju veterligen

fungerat bra, summerar Karsikas.

att minska

arbetstiden. Ocksi
fcirvdrvsinkomsten kir minska

och f"or den deltidspensionerades
del utgcira minst 35 och hcigst 70

procent

av hans tidigare

komster."

in- Deltidspensionens

inverkan

"Vad rdknas dt som tidigare pa f,lderspensionen

inkomst? Ja, det dr den tidigare
pensionsgrundande lonen eller "I ilderspension utbetalas den
arbetsinkomsten. Beriikningen pensron, som penslonstagaren
sidant fcjr- gors pa samma sett som ndr det hade intjdnat innan han gick i
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Husmtidrarna har i pauserna mellan barnavird och
andra hemmasysslor ging pi ging klappat pi arbetspensionssystemets port i hopp om att ffl en egen
'husmorspension". An har husmtidrarna efterlyst
kompensation ftir iren di de inte har intjflnat pension, [n har de krlvt pension pi basen av det vlrde
hemarbetet representerar. Och [n har de ftireslagit
att makens pension borde delas i samband med
skilsmflssa. Dessutom har hemvirdssttidet samt
ledig frin arbetet
ftirlldrarnas mtijlighet att
p. g.a. barnavird orsakat pensionsplanerarna ytterligare huvudbry. Artikelskribenten har varit med i
en arbetsgrupp, som haft till uppgift att reda ut hur
dessa ftiriindringar borde piverka bl.a. pensionerna.

fi

Utredningsarbetet och
bakgrunden till detta

fortsatte arbetsgruppen sina ut-

redningar, varvid iiven arbets-

marknadorganisationerna hdrdes. I april 1986 blevett nytt PM
Hemvirdsstcidet och virdledig- ferdigt, som ocksi det inneh<ill
heten infcirdes frin bdrjan av ir ytterligare alternativa l6sningar.
1985. Fdre S0-talets slut komArbetsgruppen har utrett
mer dessa tvi frirminer att om- mcijligheterna att fdrbettra mofatta alla som skdter barn som derskapspenningens nivi f<ir
tir under tre ir. I hemvirdsstdd den som skciter ett litet barn sibetalas fcir ett barn I 000-2 000 lunda, att kopplingen till ftirmark per mfrnad beroende pi viirvsinkomsten skulle kvarsti
familjens inkomster. Samtidigt liingre tid 6n vad som fcir niirvasom riksdagen godkiinde refor- rande 6r fallet, samt att ett sarmen, frirutsatte den att social- skilt barnavirdstilldgg skulle
skydd anordnas fctr den av fcir- trygga den som skdter barn en
iildrarna som stannar hemma bdttre minimiutkomst iin de nuoch skdter barnet.
giillande. systemen fcirmir erF0r att utreda frigan tillsattes bjuda. Aven om arbetsgruppen
i november 1984 en arbets- prioriterar de fiirslag som hiingrupp, vars mellanrapport blev fdr sig till sjukfdrsiikringen, si
fiirdig i juni 1985. I rapporten har den giort upp tre alternativa
presenterades ett flertal alterna- modeller frrr hur pension kunde
tiva ldsningar fcir beaktandet av intj iinas under barnavirdstiden.
hemarbete inom sjuk- och pen- I det fdljande granskas dessa
sionsfdrsiikringen. Samma h6st modeller nirmare.
9

APL-arbetsftirhillande pi sam- och inget avbrott ske i arbetsma sdtt som hittills niir det giillt f<irhAllandet p.g.a. pensionen.

Situationen i ljuset av
du nugdllande

Motsvarande fcirmin kunde
oavlcinade ledigheter, dvs. si att
A PL-arbetsfcirhillandet kan av- anordnas fcir fciretagarna genom

pensionslagarna

slutas i och med den sista lci- att befria den som skdter sitt
I frflga om samtliga arbetspen- neutbetalningen ndr ledigheten barn frin fciretagarfcirsiikringssioner kvarstir i fall av arbets- dverstiger ett 5r. En tolknings- premier under barnets fdrsta
of6rmiga riitten till iterstiende grupp inom PSC gav i februari levnadsir.
tid f<ir kvinnor som har barn 1986 anvisningar om att detta Ett villkor fdr utfiende av
under tre ir. Detta specialstad- frirfarande borde tilliimpas.
dessa ldrminer skulle vara, att
gande intogs i lagen Lr 1977.
En stcirre principfriga 5r se- vederbdrande fcir barnavirdsti-

lnom staten och kommuner- dan, huruvida pensionen borde

na utdkar den tid fcir vilken mo-

den uppbiir moderskaps-, fader-

Enligt arbetsgruppen finns
det olika fdrslag om vilken in-

stans som kunde handha verkstiilligheten av en sdnkild fcir-

siikring. Folkpensionsanstalten
dr motiverad sitillvida, att den
redan nu betalar ut hemvirds-

st<iden och dagpenningarna. In-

om arbetspensionssektorn skul-

le Kommunala pensionsanstal-

ten vara en tdnkbar instans.

tillviixa under barnavirdstiden skaps- eller frirdldrapenning elderskaps- och ftjrdldrapenning och hur detta i si fall skulle ske, ler hemvirdsstcid. I sistndmnda
utbetalats vederb6randes pen- beroende pi det inbtirdes ftirhil- fall skulle det dessutom fdrutset- Foljderna av de
sion; h[rom ingir siirskilda landet mellan barnavirdstiden, tas, att vederbrirande sjiilv sk<i- foreslagna arrangemangen
stadganden i lagen. Eventuell
civerskjutande ledighet avdras

frin

den pensionsgrundande an-

stiillningstiden. lfall anstiillning-

en dock samtidigt upphcir, intjdnas pension endast fcir den tid
ftir vilken l<in utbetalats.

Trots att APL inte inneh6ller

motsvarande specialstadganden.

si utOkar barnavirdstid som fal-

arbetsfrirhillandetiden i arbets- ter sitt barn hemma.
rattsligt hdnseende och den pensionsgrundande tiden i arbets-

frirhillande.

Uwecklandet av
arbetspensionen

En sdrskild forsdkring
Tanken pA att pensionen tillviixer under en ling oavlcinad period rimmar illa med uppfatt-

ningen

att

arbetspensionen dr

ler inom ett arbetsfcirhillande Om barnavfirdstiden ges en sdr- kin som lagts it sidan och en
pensionen, eftersom ett APL- skild status i arbetspensionsla- med l6n jiimfdrbar produk-

arbetsfcirhfl llande i praktiken inte avbryts ens efter ett irs frinvaro fr6n arbetet. Till ftiljd av
detta fcirfarande kan i andra sidan pensionsldnen minska; detta problem utreds fcir ndrvarande av en arbetsgrupp i PSC.
Ifall arbetstagaren sdger upp
sig eller om ledigheten blir si

si anser arbetsgruppen, tionskostnad. Fcir dem som unatt den pension som intjdnas f<ir der en ling tid skriter smibarn,

garna,

Hiir ovan beskrivna arrangemang skulle innebdra att barnavirdstid
- sivida den inte understiger ett ir och ddrmed faller
inom vederbdrandes arbetsfdrhillande skulle utrika pensionen pi basen av antingen det
fdregiende f<i rvSrvsarbetet eller
pi basen av det strid som utbetalas fcir virden.
Under niista decennium kommer ca 60 000 barn Srligen att
lddas i Finland. Virdtiden per

denna tid borde grunda sig pi och som inte tillhrir arbetskraf- barn kan berdknas till 1,5 ir.
ett arbetsfdrhillande som har ten, kunde pensionens tillviixt Omkring hiilften av dessa fall

existerat omedelbart fcire bar- enligt arbetsgruppen liimpligen
navirdstiden. Pensionen skulle anordnas med hililp av en sdrhiirvid intjiinas pi basen av lci- skild f<irsiikring.
Den pi en siirskild fdrsiikring
nen i detta arbetsfdrhillande.

skulle enligt uppskattning direkt
ornfattas av de av arbetsgruppen
fcireslagna fcirminerna. I de rjv-

rattsligt hinseende. Ett dylikt skulle intjiinas fcir samma tid
enarrangemang skulle garantera som stcid utbetalas, dvs.
neutbetalningen. Ocksi i dylika alla dem som dvergir frin ett ligt den nuvarande lagen - unfall kan oavlcinad tid komma att arbetsfcirhillande till barnavird, der barnets tre fdrsta levnadsir.
ingi i APl-arbetsfcirhillandet, att pensionen tillviixer pi basen Villkoren betrdffande barnaberoende pi omstiindigheterna av deras senaste arbetsfrirhAl- virden skulle vara desamma
och pi settet att registrera fiillet. lande. Arbetsgruppen fdresl5r, som hiir ovan angavs i fr5ga om
I friga om friretagarna iir si- att pensionen skulle tillvdxa iin- arbetspensionerna. Den siirskiltuationen mer entydig, eftersom da tills barnet fyller ett eller al- da fcirsiikringen skulle omfatta
deras p.ension dr fdrsiikringsba- ternativt tre 3r.
enbart den tid, under vilken den
serad. Aven inom KAPL grun- Ett arrangemang av detta slag som skdter barnet inte tj?inar in
dar sig pensionen uteslutande pi skulle gagna dem, som efter pension pi basen av fcirvdrvsde betalade lcinerna.
barnavirdstiden inte iterviinder arbete.
till sin tidigare arbetsplats eller
En siirskild fdrsiikring skulle
som hiller si l6ng ledighet att ett gagna dem, som frir en liingre tid
Reflexioner om
eventuellt A P L-arbetsfcirhillan- civergir till virdarbete samt
de upphcir. Ocksi de KAPL- framfdr allt dem, som inte har
hur det borde vara
frirsiikrade skulle tjiina in pen- fcirvdrvsarbetat omedelbart fcire
Det har livligt debatterats, huru- sion under barnavfrrdstiden. Om barnavfirdstiden. Pensionen
vida man isamband med de ftir- barnavirdstiden faller inom ett skulle utcikas med ca 30 mark
liingda virdledigheterna borde APL-arbetsfdrhillande, si skul- per minad fdr varje barnavirdsfrirhilla sig till avslutandet av ett le nuvarande praxis tilldmpas ar.

om ett arbetsfdrhillande.
Fcir att klarliigga alternativen
presenterar arbetsgruppen tre
olika modeller. Enligt den vidas-

ling, att arbetsgivaren meddelar
att A P L-arbetsf<irhillandet upp-

hcir,

si

upphcir pensionen att

tillviixa i och med den sista

l0

lci-

riga fallen skulle virdnadsha-

Pensionens tillviixt skulle dock grundade pensionen skulle till- varna antingen vara yngre iin 23
inte vara beroende av arbetsfcir- vdxa pi basen av det stcid som ir eller ocksi skulle barnavirdshillandets kontinuitet i arbets- betalas fdr virdtiden. Pension tiden i friga om dessa falla in-

te

modellen skulle den som

stannar hemma och skdter sitt
barn tills detta fyller tre 6r tjdna

in pension pi basen av det senaste fcirvdrvsarbetet. Hdgst tre ers
frinvaro frin arbetet skulle en-

ligt denna modell inte minska
pensionsskyddet. De som inte

tillhrjr arbetskraften skulle tjiina
in pension fcir motsvarande tid

med stcid av en sdrskild fcirsiikring.
Enligt den andra modellen
skulle arbetspension intjdnas fcir
barnets fcirsta levnadsir. Ftir tiden ddrutriver skulle pensionen
tillviixa med stdd av en sdrskild
fdrsiikring; detsamma skulle fdr

hela barnavirdstiden giilla dem
som inte tillhrir arbetskraften.
Enligt det tredje alternativet

skulle arbetspensionen tillviixa
pA samma grunder som hittills.

All den barnavirdstid som inte
faller inom ett arbetsfdrhillande

inom

arbetspensioneringen.

skulle ut6ka pensionen med Diiremot vore det motiverat att

stcid av en siirskild fcirsiikring. finansiera en sdrskild fdrsiikring
Fdrdelen med denna modell dr med samhiillsmedel pi ett satt
att den dr enkel, nigra special- som motsvarar exempelvis det
stadganden betriiffande barana- strid som utbetalas fOr virden.
Vi b<ir ocksi komma ihig att
virden behrivs hiirvid inte i arplanerna pi en barnavirdspenbetspensionslagarna.
sion, dven om en sidan skulle
Ndr en kvinna med medelstor Uwlrdering
fcirverkligas omedelbart, snarast
l0n civergir till att skrita sitt
barn i exempelvis tre irs tid, si Tanken pA en barnavirdspen- skulle giilla dem som gir i penutcikar barnavirdstiden hennes sion liter sig inte alldeles liitt in- sion fdrst pi2020- och 2030-tapension med ca 100-200 mark fogas i det finliindska pensions- let. Med tanke pfl den framtida
per mind, beroende pi om pen- systemet. En dylik pension dr in- pensionspolitiken skulle diirsionen intjiinas pfl basen av te arbetspension, men den iir in- emot t.o.m. ett fdrsiktigt princihemvirdsstdd eller lOn. Av detta te heller en minimipension. Det piellt nyt[nkande i frigan mibelopp skulle en tredjedel itersti hiir pistiendet fflr stdd av den hiinda ha sttirre betydelse iin
mingfald exempel pi pensions- mingen annan aktuell pensionsefter skatt.

arrangemang fdr husmddrar reform som viickt nog sfl stor
som finns i andra ldnder. Inte uppmiirksamhet.
Om den som skdter sitt barn
sionsutgifterna fcire ir 2 000 heller utmynnar de nya itgdrstanna under 20 miljoner mark derna f<ir stddande av virdarbe- skulle tjiina in pension fiir detta
en arbete, si skulle hemmavflrden
per 6r. I j[mviktsliiget omkring tet inigon entydig lcisning
T.o.m. i friga om den fdrsta

modellen skulle dkningen i pen-

2040 skulle kostnaderna re- fdrliingning av virdledigheten
dan vara flera hundra miljoner. I motiverar uttryckligen en justeden sniivaste modellen som ar- ring av arbetspensionsbestdmmelserna, medan infcirandet av
betsgruppen presenterar
- d[r
ar- hemvirdsstridet talar fcir utveckintjiiningsprinciperna ftir
betspensionen inte skulle utvid- landet av en sdrskild fcirsiikring.
De av arbetsgruppen f<iregas frin det de iir idag
skulle
utgifterna ifdrhillande -till de to- slagna alternativen har dock det
tala pensonsutgifterna cika med gemensamma draget, att de
ir

av barn kanske viirderas hcigre.
Det iir knappast ende.tankbart,
att man genom pensionsreformer skulle kunna Oka nativiteten i nigon hdgre grad. Fcir det-

ta andamil finns det siikerligen
meraeffektiva metoder att tillgi.

omkring 0,2qa. I den vidaste skulle fdrbiittra pensionsskydmodellen, diir pensionen under det fcir den som stannar hemma
barnets f<irsta tre levnadsir skulle tillviixa pi basen av vederbdrandes fciregiende frirvSrvsarbe-

te, skulle motsvarande

kost-

och skdter sitt baran. Detta bor

observeras

di

man jiimf<ir alter-

nativen med t.ex. Inkepensio-

nen eller med mcijligheten att de-

pensionen i samband med
eller ca 500 miljoner mark ut- skilsmiissa. Betriiffande sisttryckt i reda pengar. Stdrsta an- niimnda ftirslag finns ju en utdelen hiirav skulle vara arbets- redning, som ir l98l gjordes i
pensionskostnader.
Pensionsskyddscentralen och
De frirbiittringar som eventu- som inte vunnit tillriickligt unnadsprocent vara uppe i hela 0,4

ellt gcirs i arbetspensionslagarna
borde enligt arbetsgruppens uppfattning finansieras inom ramen
fdr de metoder som stir till buds

la

derstdd bl.a. med motiveringen
att den andra makens pension
skulle minska vid en dylik del-

ANTERO AHONEN,
Chef jdr Pensionssk ydds-

rr

centralen.s

planeringsavdelning

ning.
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ARB ETS P ENSI O NS UTG I FTENS

REAIUIRDE MER IITI
TtinDUBBLADES

Ar 1985 utbetalades
l1,l miljarder mark i

arbetspensioner inom
den privata sektorn. Nio
flr tidigare var motsva-

rande pensionsutgift bara 2r2 miljarder mark.

Korrigerad med APL-

index var pensionsutgiften i fol tiver dubbelt si
stor som ir 1976.
Sttirsta delen av pensionsutgiftstikningen ftirklaras av det tikade antalet pensionstagare. I slutet av hr 1976 var antalet
pensioner ca 434 000

medan siffran ftir ir
1985 var 754 000. 0kningen var alltsi hela tre
{i[rdedelar. Arbetspen-

sionssystemet befinner
sig fortfarande i sitt ftirsta skede och kommer
att utvidgas Inda till ir

2000. Under utvidgningsskedet kommer fllders-

och

familjepensionstagarnas andel att tika

sttirsta delen av

Ir

-

dessa

pensionstagare
tiver
65
eftersom systemet i btirjan omfattade
bara dem som var i arbetsftir ilder.

ir -

Bland annat dessa
uppgifter ingir i ftirsta

delen av arbetspensionssystemets statistika irs-

bok ftir fir

ll

1985.

t976
t985

Pensionsskyddscentralen pub.

licerade i juni I986 frirsta delen
av arbetspensionssystemets sta-

dubblats. Antalet invalidpensioner har okat med endast

6000, medan antalet andra pen-

tistiska Arsbok fcir ir 1985. sioner (arbetslOshets- och geBoken innehflller statistiska nerationsviixlingspensioner samt

uppgifter om de pensioner som

frirtidspensioner frir frontveteraner) har 6kat med 66 000. Al-

utbetalas enligt arbetspensionslagarna APL, KAPL, FOPL

ders- och familjepensionernas

Motsvarande statistikbok har
publicerats iinda sedan 61 1973. I
den fcirsta boken, som innehcill

bara de som

och LFriPL.

6kade andel beror ndstan helt pfl
arbetspensionssystemets ikrafttrddande. Ar 1962 omfattades

di var i arbetsfrir

uppgifter om ir 1971, ingick ilder av lagarna om pension ftir
uppgifter om fllderspensioner arbetstagare: fciretagarpensions-

och invalidpensioner. Statistik- lagarna triidde inte i kraft fcirrdn
boken frir ir 1985 innehiller ir 1970. Invalidpensionernas
uppgifter om ilders-, arbetslcis- rikning Ar nigot mindre iin den
hets-, invalid-, familje- och ge- skulle ha varit i detta inledande
nerationsviixlingspensioner samt

fcirtidspensioner fcir frontveteraner. I sin nuvarande, utvidgade form har boken publicerats
frin och med ir 1981. Utvidg-

skede. om utvecklingen hade va-

rit jiimn. Over hiilften av dem
som bcirjar uppbiira invalidpension dr i ildern 55 64 ir. De
dvriga pensionerna i denna 6l-

ningen av statistikboken inne- dersgrupp
bar att i boken intogs uppgifter kraftigt.

har ddremot

6kat

om samtliga pensionsfdrminer
Medianildern frir dem som
inom systemet och att uppgif- har pension pi grund av eget

terna blev mingsidigare. Tack
vare de moderna tekniska hjelp-

arbete (inte familjepension) var
67 flr. vilket innebdr att hdlften

statistikirets slut.

frin

medlen blir boken numera fiirdig redan inom ett halr,'t ir lrin

var under och hdlften civer
ndmnda ilder. Om man bortser
familjepensionerna var

Publikationen frir Ar 1985 in- 301 500 (49 %) av pensionsnehiller inte bara uppgifter om tagarna mdn och 318 000 (51 %)
statistikiret utan aven tidsserie- kvinnor.
uppgifter fcir iren 1976-1984.

Antalet pensioner
i slutet av Ar 1985
I slutet av ir 1985 var antalet
pensioner idet ndrmaste 754000,
varav hdlften var ilderspensioner, ndstan en fiiirdedel invalidpensioner och l8 procent
familjepensioner. Arbetsldshetspenslonerna. generatronsvdxlingspensionerna och fdrtidspen-

Ar 1985
paborjade pensioner
Ar 1985 brirjade 87 500 nya
pensioner lcipa. Av dem var ca
36 800 ilderspensioner. Av de
nya ilderspensionerna betalades

dock bara l5 500 (42 o/d till nya
pensiondrer. Ateritoden (58 %)
gick till personer som hade haft

invalidpension, arbetsl6shets-

pension,

generationsvdxlings-

frir frontveteraner ut- pension eller frirtidspension frir
gjorde tillsammans under l0 frontveteraner direkt frire ilsionerna

procent av samtliga pensioner.
Jiimfdrt med liiget fcir tio ir
sedan, di antalet pensioner var
endast 434 000. har ilders- och
familjepensionernas antal fdr-

Ar l9B5
brirjade 2l 800 invalidpensioner.

derspensioneringen.

l3

och

100 arbetslOshetspensioner

ll

pa. Ett

800 familjepensioner l<i-

ir

tidigade var siffrorna

ungefer desamma fcir de andra
pensionerna, men antalet nya

ilderspensioner

27 000.

var

endast

Aren t984 och 1985 var biigge
exceptionella niir det gdller antalet nya ilderspensioner. Det fdrra 6ret var ilderspensionsflr ftir
den lilla ildersklass som f<iddes
iret efter krigsiret 19l8 och det

Fisur l. Antal pdbr)lade pensioner drcn 1976-1985 enligt pensionsslag
1.000 pensioner

t00

Familjepensioner

80

Veteranpensioner

senare var ilderspensionsir fOr

den exceptionellt stora ildersklassen iret diirpi, den s.k. f6delseboomen.

Medianildern

fctr dem som

ir

bdrjade uppbiira egenpension var 59 6r. Av de nya pen1985

sionstagarna (54 000) var 26 400
$9 7d mdn och 28 000 (51 Vo)

kvinnor.

60

I

nva I idpensi

oner

A rbetslcishetspensioner

40

nya pensioner och
fortsattni ngspensioner)

(

20

Ar

1985
avslutade pensioner

Ar

1985 upphdrde 15 300 alderspensioner, 4 700 arbetslcishetspensioner, 2l 100 invalidpen-

t9T6 t977 1978 t979 1980 l98r 1982 1983 1984

1985

sioner och 4 000 familjepensio-

ner att l6pa. Antalet personer

som slutat att uppbiira pension
var mindre dn det totala antalet
pensioner som slutat att l6pa,
eftersom en del av pensionstagarna hade gitt civer frin ett

Figur 2. ,4r 1985 beviljade, avslutade och 31.12.1985 ldpande invalidpensioner enligt orsaken
arbetsoJdrmdgan, %'

pensionsslag till ett annat. Antalet personer som ir 1985 slutade
att uppbdra pension var 27 000

(exklusive familjepensionerna
23 000) eller mindre iin hiilften
av antalet nya pensionstagare,

till

3r.r2.r985
lcipande

0

7o

ses som ett uttryck fOr
pensionssystemets utvidgning i
detta ikrafttrddelseskede.

(176 300)

vilket bcir

Pensionstagarens medianil-

der vid pensionens upphcirande
var ir 1985 7l ir. Nioav tioegenpensioner upphcirde i och med
att pensionstagaren dog. Bara
omkring 2000 av pensionstagarna blev under ir 1985 rehabiliterade eller itergick av annan orsak till arbetet.

Xlll

20

40

-..1

Sjukdomar

i

muskuloskeletala systemet och bindvdven

VII Sjukdomar i cirkulationsorganen

Hur liinge pflgflr
pensionerna
Pensionen till dem som direkt

brirjat

utfi

ilderspension hade

60 -l

vid mottagarens dcid i medeltal

V Mentala rubbningar

sioner, men med den tidigare

VIII Sjukdomar i andningsorganen
XVII Skador till f6ljd av ftre vild och f<irgiftning
VI Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen

utbetalats i 11 6r. De civriga 5lderspensionerna hade bara utbetalats i 7 ir i form av ilderspenpensionen inbegripen hade de i

I

80

medeltalutbetalats i l3 Ar. Skillnaden i pensionstid mellan dem

som fAtt fdrtidspension och dem
normal Slderssom direkt

pension var
ar.

fitt

i medeltal bara 1.5

I

I

umOrer

Ovriga sjukdomar
100
l_l

dr

Figur 3. ,4ldersstrukturenfi)r cinkor och barn medfamiljepension i slutet av
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Invalidpensionernas liingd iir
beroende av den underliggande
sjukdomen, av orsaken till pen-

sionens upph6rande och

av

mottagarens ilder. De pensioner som slutade l6pa 61 1985
hade i medeltal varat knappt 8
ir. Fyra femtedelar av invalid-

i il-

derspensionering fcir pensions-

f

barn ().1

7(X))

Alders-, arbetsloshets- och
invalidpensionernas medelpensioner hade fdrhrijda med APLindex okat med 3l procent mellan &ren 1976 och 1985. Tillviixten fcirklaras till stor del av nivfifcirhdjningarna av minimipensionerna Aren 1971, 1979 och
982. Familjepensionerna 6kade
reellt med bara 9 procent, vilket
I

pi

delvis beror

mdnniskor hade varat betydligt
kortare tid rin pensionerna till
dldre mainniskor. Den stdrsta
llingden uppvisade pensionerna

len.

sioneringen minskat
de fall
habiliterad var i genomsnitt de diir det fanns bara en-fiirmtnsmest kortvariga (ca 2 6r). De tagare och pensionen s&lunda
pensioner som utbetalades pl uppgick till hiilften av fcirminsgrund av arbetsofcirmiga till litarens motsvarande pension
friljd av tumcirer varade i medel- utgjorde ir 1976 77 % och Ar
tal 3,5 ir. Pensionerna till unga 1985 9 I 7o av tamiljepensionsfal-

till dem som bcirjat utffr pension
pi grund av mental stdrning och

fitt

sin invalidpension omvandlad till ilderspen-

sion (i medeltal l0 ir).

Pensionsutgiften flr 1985

Ar I985 uppgick

pensionsutgiften inom den privata sektorn

och kvinnornas knappt 13fi)
mark i minaden. Invalidpensionerna var i genomsnitt 1850

i minaden fcir miin och
knappt 1000 mark fdr kvinnor.
mark

Att arbetslcishetspensionerna
var omkring 300 mark stdrre an
invalidpensionerna

att

beror pi

arbetsldshetspensionerna

mycket siillan utgir med mini-

att antalet f6r- mibelopp och att alla pensioner
minstagare inom familjepen- ar nivifrirhrijda (pensionsfallet

tagaren.
De pensioner som upphdrde i
och med att mottagaren blev re-

som senare

15

tuscn pcnsionstirgarc

sartttliga iinkor ( 127 7(X))

pensionerna utmynnade

l0

0

u\cn pcrtsi()n\tilgitrc

har intriiffat efter 30.6.1975.

varvid i pension har intjiinats 1.5
Vo om lret). Av invalidpensionerna utbetalas ca 30 Vo fortfarande enligt minimibelopp och
knappt 307ohar inte blivit nivifdrhdjda (pensionsintjlningsprocenten ir I /6 per arbetsir).

Pensionernas storlek
1985

i slutet av flr

Ar I985 varde genomsnittliga
fllderspensionerna ll50 mark i
minaden. arbetsloshetspensio-

nerna 1700, de fulla invalidpensionerna 1550 och familjepensionerna 900 mark i minaden.
Familjepensionerna

var

i

fall

med en frirminstagare 800 och i

fall med minst tre fcirminsiitt tl,t miljardef mark. Ar 1976 tagare i medeltal 2200 mark i
var pensionsutgiften bara 2,2 minaden.
miljarder mark. Efter frirhdjMdnnens pensioner var be-

ning med APL-index stiger 1976

irs pensionsutgift till 5, I miljarder mark. Enligt nuviirde var

i lol
dubbelt si stor som ir

pensionsutgiften siledes

river

1976. Stcirsta delen av cikningen

beror pA en cikning av antalet

penslonstagare.

l4

dn

kvinnornas

samtliga pen-

var i medeltal 1600 mark i manaden fcir miin och 800 mark i
minaden fcir kvinnor. Mdnnens

genomsnittliga arbetskishetspensioner var 2200 mark i minaden
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DEN INDIUIDUELLA
FiiRTIDSPENSIONEN
TOG SINA
FORSTA STEG

a.

Bakgrunden till de
fortida pensionerna
PensionsAlderskommitt6n framlade ir 1983 ett fcirslag till flex-

Forutsdttningarna tor
beviljande av
individuell fortidspension
f.

Den individuella fdrtidspensio-

ibelt pensionsAldersarrangemang

nen dr avsedd fdr iildre personer

mar sig pensionsildern. I fdrsla-

vet och vilkas arbetsfdrmiga,

ad fcirtidspension och deltidpen-

ningen och slitsamheten i arbetet samr arbetsmiljtifdrhillan-

fcir de Sldersgrupper som ndr- som ldnge har deltagit i arbetsliget presenterades tre nya pen- med beaktande av sjukdom, lyte
sionsformer, ndmligen l'<irtida eller skada, faktorer f<irknipilderspension, s.k. yrkesbeting- pade med flldrandet, pifrestsion. Efter fcirhandlingar mellan
arbetsmark nadsparterna 6nd rades namnet pi den yrkesbetingade fortidspensionen senare till
individuell fcirtidspension, vilket
narmast alltsi var en namniindring utan nlgon st6rre innehillsmdssig betydelse. En yrkesbe-

SEEN F.-I
Ja

--

\

tingad fdrtidspension kunde ha
lett till, att pensionsildern hade
sankts fdr vissa bestdmda yrkesgrupper, medan den individuella
fcirtidspensionen avser att beakta de individuella variationer
som sammanhiinger med ildrandet.

Pensionsfl lderskommitt6n fci-

l'

I

L-

dena, har nedgAtt i sidan grad,
att de inte skiiligen kan fcirutsiittas fortsiitta sitt fcirvtirvsarbete.

I friga om den individuella
fcirtidspensionen har de medi-

cinska faktorerna vid bedrim-

ningen av sdkandens arbetsfcirmAga inte lika stor betydelse
som ndr det giiller den traditionella invalidpensionen, medan

diiremot ovan niimnda indi-

viduella faktorer vdger tyngre i
vigskAlen.
Ndr det gdller den individuella fcirtidspensionen fiister man
avseende vid, att scikanden dr
ofdrmcigen att klara av uttryckligen sidant arbete som han iir

reslog att den nedre ildersgrdnsen fcir de nya pensionsformerna
skulle vara 60 6r. I frAga om den
ind ivid uella lcirtidspensionen var
arbetsmarknadsparterna av olika isikt betrdffande ildersgrdnsen: arbetsgivarsidan hdll pi 63
5r som nedre flldersgrdns och
arbetstagarsidan pi 55 ir. I I 985
irs inkomstpolitiska fcirhand-

van vid och inte tillbudstflende
arbete civer huvud taget, vilket
ju iir fallet i friga om den traditionella invalidpensionen.
Den individuella fdrtidspensionen iir ndrmast avsedd fcir
dem som iinnu fdrvlirvsarbetar,
men som till f6ljd av nedsatt ar-

sedermera vid 55 ir, samtidigt
som man kom dverens om att

iir diirfcir sfldant. att de som dmnar

lingar fixerades

Sldersgriinsen

betsfdrmAga

vill

s<ika pension.

Ansrikningsf<irfarandet

stegvis h<ija den nedre ilders- s6ka pension har rdtt att medan
griinsen for utfiende av arbets- de dnnu fcirviirvsarbetar fi ett
kishetspension till 60 ir.
fcirhandsbeslut om sin pension.
Den individuella fdrtidspenOm ftirhandsbeslutet iir bevilsionen och f<irtida ilderspensio- jande och sdkanden besluter att
nen infcirdes frin bdrjan av 6r gi i pension, skall han meddela
1986. Deltispensioneringen trd- detta till pensionsanstalten. Pender i kraft vid ingingen av 1987. sionsscikanden liimnar diirmed i

l5

praktiken ockse sitt fcirvdrvsar- Diiremot uppvisar de LFOPLbete den som uppbiir indi- fcirsiikrade mdnnen hiilften si
viduell fdrtidspension fir inte ha stor beniigenhet att stika indihcigre inkomster dn vad grzins- viduell fiirtidspension jiimfcirt
beloppet enligt APL medger. med de APl-fdrsiikrade mdnEtt beviljande fcirhandsbeslut ;ir nen.
i kraft sex minader.
Som potentiella pensionssdOcksi den som har slutat att kande har beaktats endast de
f<irvdrvsarbeta kan anscika om personer som 5r bertittigade till
individuell [6rtidspension, fdr- heleffektiv pension och som rinutsatt att hdgst ett ir har fdrflu- nu inte dr pensionerade. Andetit sedan det sista APl-arbets- len personer som tjenat in helefftirhillandet och att sokanden dr fektiv pension varierar i friga
beriittigad till s.k heleffektiv om de olika pensionslagarna sfl,
pensron.
att ndstan alla som omfattas av

oftare bland de invalidpensionerade.

I regionalt hiinseende fcirdelar
sig de som sdker individuell frirtidspension ndstan lika som de
personer, som sdker invalidpenslon.

Handlaggningen av
forhandsbesluten

Ansokningarna om
individuell fortidspension under forsta

arbetspensionsanstalterna red an
fattat 4 280 f<irhandsbeslut om
Be-

pension, medan endast omkring sluten gallde 4 272 personer.
hiilften inom KAPL har denna Sammanlagt 3 I l7 personer fick
beviljande beslut. 95 personer
rdtt.
Drygt hiilften av dem som fick avslag pi sin ansdkan, efter-

stjkte individuell fcirtidspension som dessa scikande inte hade
halvAret
var kvinnor (57 7d och likasi rtitt till heleffektiv pension.
St6rsta delen av avslagsbeslu(60 Vo\ yngre an
Redan h6sten l9ti5 bcirjade an- var 6ver hiilften
(1076) berodde pi, att sciten
sdkningar om fcrrhandsbeslut 60 Ar. De flesta pensionsscikande kandens arbetsfcirmflga inte
iir
55 6r och medianildern 59 flr.
inkomma till pensionsanstalterhade nedgitt i den utstr6ckning
na. Vid irsskiftet var antalet Nir andelarni pensionssdkande Iagen fcirutsatte med beaktande
granskas i fdrhillande till motpensionsanscikningar uppe i
av sjukdom, faktorer fdrknipsvarande befolkning, kan det
drygt 2 700.
l

-januari-februari I 986 okade

antalet

pensionsanscikningar

med ca I 900 per minad och i
mars-april med ca I 500. Fram
till slutet av maj hade mer an
l0 700 personer anscikt om individuell fcirtidspension inom arbetspensionssystemet. I maj

minad inkom endast ca I 200
pensionsanscikningar, vilket

tydde pfr att de fdrsta minadernas rusning var i avtagande.
Av ansdkningarna giillde 7l

Eo APL- eller FoPl-pension.

ir omkring l2 procentenheter hcigre iin i friga om invalidpensionerna. Drygt 8 7a var
KAPL-ansrikningar, vilket dr
endast hiilften av motsvarande
vilket

andel KAPL-invalidpensioner.

l6

Antalet
lopande pensioner
lcipande ind ividuella fcirtidspensioner uppe i knappt 2000. Antalet beviljande beslut var visserligen flerfaldigt, men till f<iljd av
de dubbla skedena i anscikningsftirfarandet drcijer det innan
pensionsanstalterna fir besked
om, att personer som fitt bevil-

jande frirhandsbeslut faktiskt
amnar ga r penslon.

I slutet av maj hade redan
drygt 5 /s av d,e potentiella s<ikandena inom ildersgruppen
anscikt om individuell f<irtids-

pension. vilket dverstiger det

sammanlagda antal pensioner
som samma tid under perioden

- pade med ildrandet, pifrest- 1980-85 b6rjade utbetalas
om antalet pensionsscikande under 60 ir dverstiger an- ningen och slitsamheten i arbe- inom ndmnda ildersgrupp. Un-

dven

tet,

arbetsmiljdfrirhillandena
och
ling
tid i arbetet.
teras, att dldre personer trots allt
Under fdrsta halviret 1986
dr mera beniigna att scika pension. Kvinnorna dr nigot mer avslogs omkring 26 /6 av penbendgna att scika individuell fcir- sionsanscikningarna. Till fOljd
av den stora mdngden ansdktidspension 5n mdnnen.
ningar har pensionsanstalterna
Bland dem som i bcirjan anarbetat fcir h6gtryck och frirscikte om pension var 75 /6 gifta,
modligen varit tvungna att
6 % frinskilda. 9 % dnkor eller
handliigga de klara fallen fcirst.
dnklingar och lika minga ogifta.
Det 6r iinnu fcir tidigt att siiga
Cifta personer dr mera aktiva att
om andelen avslagsbeslut komscika pension dn ogifta, frfinskilmer att stanna vid ca 25 Vo eller
da samt dnkor och iinklingar. I
om denna siffra fdrdndras i och
den traditionella invalidpensioatt man hinner handliigga
nen 6r situationen ddremot med
lall som inkommit i
alla
de
tvertom.
begynnelseskedet.
Betrdffande dem som i bdrjan

taletscikandeciver60&r konsta-

scikte individuell fcirtidspension
avviker fordelningen enligt yrke
Fordelningen enligt
stod fcir drygt 20 %0, vllket ar i viss min frin yrkesfcirdelningfor dem
sjukdomskategori
nigot mindre 5n motsvarande en hos befolkningen i motsvasom
feft
forhandsbeslut
andel invalidpensionsanscik- rande 6lder. De manliga scikannrngar.
dena uppvisar en klar dverrepreGenom att jiimfcira antalet sentation inom de industriella Av dem som f5tt frirhandsbeslut
sdkande specificerade enligt pen- yrkena, handeln samt arbetena har nristan 60 % scikt pension pfr
sionslag med de fcirsdkrade som inom transport och trafik. De den grund att de. vid sidan om
iir berdttigade till heleffektiv kvinnliga scikandena iter ;ir andra faktorer som eventuellt
pension, fir man dock en mer dverrepresenterade inom han- fcirsvirar arbetet, lider av nigon
korrekt bild av bendgenheten att deln, industrin, serviceyrkena sjukdom i st<jd- eller rorelseorscika individuell fcirtidspension. och, i nigon min, inom lant- ganen som nedsdtter arbetsfdrmflgan. I friga om invalidpenlnom APL-. FdPL- och bruksyrkena.
KAPl-kretsen har 6 Vo av de
For dem som sdker individu- sionerna fdrorsaker dessa sjukpotentiella s<ikandena 16mnat in ell fdrtidspension noteras i stort domar endast ca 36 7o av penansdkan om individuell fcrrtids- selt samma yrkesfordelning som sionsanscikningarna.
Omkring hiilften av mdnnen
pension; inom LFciPL iir mot- f6r invalidpensionstagarna. Arsvarande siffra 4 Vo. De mdn bete inom handeln iir vanligare och niistan tvfl tredjedelar av
som om omfattas av KAPL bland dem som sciker individuell kvinnorna har scikt individuell
fcirefallar rentav att vara mera fdrtidspension dn bland invalid- fdrtidspension p.g.a. nigon sjukbeniigna att stjka pension dn de pensionstagarna; kvinnor i ser- dom i strid- eller rcirelseorganen.
mdn som omfattas av APL. viceyrken frirekommer ddremot Knappt 257oav mdnnen och l5

LFtiPL-pensionsansdkningarna

tionsorganen. Betriiffande alla
andra sjukdomskategorier understeg andelarna fyra procent.

I slutet av maj minad var antalet

Vid utgingen av april 1986 hade

LFdPL har riitt till heleffektiv individuell fdrtidspension.

% av kvinnorna hdnvisade i sin
ansrikan till sjukdomar icirkula-

der de fdrsta fyra minaderna
1980 85 b<irjade egenpension
niimligen utbetalas

2fi ca 4 Vo av

de fdrsdkrade inom ifrigava-

rande 6ldersgrupp. De pensions-

former som hdr avses dr 6lders-.

invalid-, arbetslcishets-, generationsvdxlings- och avtrddelse-

pension samt fcirtidspension f<ir

frontveteraner.

Under de forsta fyra m5naderna 1986 har redan mer dn
6Vo av de f<irszikrade bcirjat
uppbdra nigon pension. Okningen ar ca 2,5 procentenheter

jiimfdrt med tidigare er, trots att
tills vidare bara 0,5 procent av
de fdrsiikrade inom ildergruppen uppbiir individuell fortidspension och ungefdr lika minga

f<irtida ilderspension.
Okningen i antalet pensioner
dr framfcir allt en f<iljd av den
oerhdrda Okning som 61 1986

skett

i friga om arbetslcjshets-

penslonerna.

Hur stor

[r den

individuella
fortidspensionen?
De ind ivid uella fortidspensioner

som var

i kraft i slutet av april

i genomsnitt omkring
2070 stdrre iin de heleffektiva
1986 var

invalidpensioner som samma 5r
beviljats personer i samma ildersgrupp. Skillnaden kan bero
p6, att de som beviljats individu-

ell l6rtidspension mihdnda har ria bakom sig. Skillnaden kan
en lAngre och enhetligare ar- vidare bero pi att en del s6kanbetshistoria bakom sig iin de de, som i samband med fdrsom uppbiir invalidpension. En handsbeslutet konstaterar att
frirutsiittning f<ir individuell frjr- pensionen skulle bli riitt liten,

tidspensionering iir ju, att s6kanden har en lflng arbetshisto-

helt enkelt f6redrar att fortsetta

att fcirvdrvsarbeta.

DEN INDIVIDUELLA FORTIDS.
PENSIONEN TRADDE I KRAFT
1.1.1986

Fcirsdkrade som fram till 3 1.5. 1986 hade ansdkt om fdrhandsbeslut
(sammanl. l0 726 ansOkningar)

I0 582

Samtl.

Miin

Kvinnor
Fram

APL

el FttPL

Samtl.

7 590

3

4 539

4M

6M3

884

723

r6l

LF6PL
2 r08

I

630
478

till 30.4.1986 givna fcirhandsbeslut

Samtl.

Miin

Kvinnor

APL

Samtl.

4280
r 833
2447

2698
r 008
r 690

Antal ldpande pensioner
Samtl.

Miin

186

KAPL

Kvinnor

KAPL

LF6PL

2t8

395
79

4ffi

FdPL

KAPL

LF6PL

l0l

t80

498
280

474

610

t50

30.4.1986

Samtl.
262

APL

654

430

726
296

608

Ft,P L

188

87

202
22

146

3l

il5

Genomsnittliga pensioner 30.4.1986, mk/min

Samtl. APL F6PL KAPL
Samtl. 2487 3006 1866 2538
Miin
.. 26&
.. 4237
Kvinnor
.. 2 158
.. I 501

LFOPL

*?

= uppgift saknas

LEENA LIETSALA T
Bi t rrida nde avd e I n i ng sc hef
Pe n si on ssk1'dd sc en I ra I e ns

vid

forskningsavdelning

t7

Md pensionerna

sammanhdngande
prognoser

ftir dr 1986

I civersikten uppskattas den privata sektoms pensionsutgift. pensionernas antal, premieinkomsten och ansvarsskulden (fonden) ir
1986. Dessutom har den pensionsutgift, som betalas inom ramen fcjr
de ovriga lagstadgade pensionssystemen. uppskattats.

Prognosen angiende pensionsutgiften och antalet pensioner
grundar sig pi uppgilterna ftir det lcirsta kvartalet 1986. Premieinkomst- och londprognosen grundar sig ddremot pi tidigare upp
gifter och delvis dven pi uppgilter som har uppskattats inom pen-

Vid utgingen av Ar 1986 Ihr uppskattningsvis 158 Ofi) iinkor och
bam familjepension. Barnens andel hdrav dr ca 22000.

Okningen i antalet pensioner dr ca 49000 under ir 1986, vilket iir
exceptionellt mycket. En av de bidragande orsakerna till deth ar infrirandet av de nya flexibla (ftrrtida) pensionsformema.

sionsanstalterna.

Pensionernas indexj ustering

miska forskningsinstitut har presenterat viren 1986.

Ar 1986 iir APl-indexpoiingtalet I 165. De lortjinstbaseracle pensionerna steg darmed med ca I ,l %, ijanuari. Folkpensionsindex
ligger vid 863 poiing, vilket innebdr en hcijning pA 4,9%,.

Fordndringarna betrdffande priser, i nk omstnivi, sysselsdttni ng
och totalproduktion grundar sig pi civersikter som olika ekono-

Andringar i pensiorslagarna
Lagen om pension lcir vissa konstndrer och redaktcirer i arbetsforhillande triidde i kralt L 1.1986. Frin samma tidpunkt tridde dven
forordningen om reglemente fcir pensionskassan fcir utrivande
konstndrer i kraft.
FrAn bdrjan av 1986 lindrades villkoren I'or utfiende av tbrtidspe nsion fcir frontveteraner.
Individuell fortidspension, som ir en form av invalidpension, kan
beviljas 55 ir fyllda arbetstagare och fciretagare, vilkas arbetsfcirmiga har nedgitt i Sdan grad, att de inte skdligen kan fciruts'ittas
lo rtyd tta sit t l'ci rvd rvsa rbete. Fortida 6 lderspe nsi on ger arbetstaga re
och foretagare i ildern 6fJ--64 ir mcijlighet att pensionera sig efter
eget val; pensionen forblir varaktigt nedsatt.
Den nedre Aldersgrdnsen fcjr utfaende av arbetsloshetspension
Atergir stegvis till lagstadgade 60 ir. I ir kan dock den som iir fridd
Ar 193 I beviljas arbetslcishetspension, fcirutsatt att villkoren lor pensionering upptylls senast 30.6. 1986.

Analet pensioner

Pensiorsutgiften oversti ger 12,6 miljarder

I APL-. KAPL-. FcjPL- och LFoPl-pensioner utbetalas ir 1986
uppskattningsvis 12,65 miljarder mark. I beloppet ingirca 460 mil-

joner mark registrerade tilldggspensioner.

Tabell 2. Dcn uppskarratlL' pL'nsionsutgifien./-dr

mk

APL KAPL FoPL LFoPL
Grundskvddet
Alderspensioner
Invalidpensioner

Familjepensioner

slonerna.

1986, mil.i.

Betalande pensionsanstalt

Arbetslcishetspens.

Enligt berlkning skall det i slutet av 61 1986 finnas 784 000 lcipande
APL-, KAPL-, FdPL- och LFoPl-pensioner. I denna silIra ingir
bide de lortida Slderspensionerna och individuella lbrtidspen-

dr

Sammanlagt
Tilliiggsskyddet
Sammanlagt

3760

2430
r035
1055

520

600
180

245

665
275
25
170

780 5725
28s 35m
40 I 280
120 r5m

8280 1545 I 135 t225
455

8735 1545

5

ll40

Toralt

12 185

4m

1225 l2&5

Tuball l. ,1P|,-, KAPI,-. IbPL- och LFdPL-pt'nsionL'rrut.s ultlt.skattodt'antal
-1

l. I 2. 1986 ot h drslbriindringcn

Antal

Foruindring

398 000

6,1

Familjepensioner

62 000

142 000

19,8

Sammanlagt

784000

6.6

Alderspensioner
Invalidpensioner

Arbetsl<ishetpensioner

lli

182 000

()t

/hr

),/

5,8

I tabellen tilliimpas en lormell exakthet pi 5 miljoner mark.
De fortida 6lderspensionerna och individuella fcirtidspensionema

ingAr i siffrorna i tabell 2.
Pensionsutgilten skulle salunda cika nominellt med ca 15.6 %. Om
den irliga inflationen stannar vid 3 7c, si innebdrdetta att pensionsutgiften okar reellt med ca 12,3 % elleromkring 1340 miljoner mark.
Antalet lopande lbrtidspensioner fcir frontveteraner (den privata
sektom)
ingAr inte isiffrorna hdr ovan
vid slutet
- dessa
- kommer
av 1986 att
uppgi till ca 7000. I dessa pensioner
utbetalas ir 1986
omkring 200 miljoner mark.

Premienivi, premieinkomst och ansvarsskuld

Tabell 5. Iagstadgade pensioner som utbetalos

Den privata sektoms

Tabell 3. Den genomsnittliga fiirxikringspremieprocenten enligt pensionslag

under

dren 1982-1986

1982 1983 1984 1985
APL
KAPL

ll,l

2,4

)1
,l
5 )

FdPL

LFdPL

n,2
9,8

4,6

ir

I

I,l

I 1,6

9.6
4,4

I 1,5

I1,6

1986

t))

12,2

l

r0,0
4,6

I,l

5,r

ir

PremienivAn iir
1986 pA ndstan samma nivA som
1982.
APL- och KAPl-premien Ar 7,3 7o av lcinema fcir personer under
24 Ar.

Den fulla fcirsdkringspremien enligt FoPL och LFdPL ar ll,27o
av arbetsinkomsten. KoPl-premien ar 12,67o av lcinema ltir perse
ner civer 24 kr crch 7,37a for yngre pe rsoner.

Tabell 4. Uppskattad jdrxikringspremieinkomst per pensionmnstalt

milj. mk

Grundskyddet

APL

dr

dven

Den

Pensioner
fcir

vdxlingspension och lagen om
Folkpensioner
Sammanlagt

om

dr

1986,

(innefattar

mrd. mk
ner)

samt lagen om
om generatlonspenslon

12,8

9,1

2,6

13,9

38,4

Jdmfort med senaste 6r cikar den totala pensionsutgiften nominellt med 9.6 70. Ifall den irliga inflationen dr 3 70, skulle detta innebdra att pensionsutgiften <ikar reellt med ca 6,47o eller omkring 2,2
miliarder mark.
Samtliea laestadsade oensioners andel av bruttonationalDrodukten tili maiknadlpris dr ca l0.6qo. Den totala pensionsutgiften
skulle dArmed noteia en klart snabbare 6kning an totalpro-

duktionen, eftersom motsvarande procentandel

ir 1985 var 10,47o.

1986,

l0 730

l 180

KAPL
FdPT-

855

LF6PL
KoPL

265

Tilliggsskyddet
Sammanlagt

20
300
l3 350

Arbetspension$nstalternas ansvarsskuld (fond), inklusive det registrerade tilliiggsskyddet, kommer 3 l. I 2. I 986 att uppgi ti ll ca 64,6
miljarder mark. Omkring.57.0 miljarder mark av deita belopp ansvarar APl-anstalterna for.
Under fcirsta halviret var berlikningsgrundsrdntan l0Vo, raknat
frin 1.7.1986 sjonk den till97o.

Samtliga lagsadgade pensioner
Under

ir

1986 utbetalas

enligt uppskattning 38.4 miljarder mark i

lagstadgade pensioner enligt loljande:

REIIO LAATUNEN,

Forskare vid
Pe n si on sskydd sc e n I ro le n s
planeringmvdelning
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Den genomsnittliga pensionsfrlde
Ar 1970 var den genomsnittliga- pensionsflldern
62 hr. Ar 1985 lig medianildern ftir dem som
pensionerades vid 59 ir,
vilket inneblr att hiilften
av dem som gick i pension var under och hfllften tiver 59 ir. Mellan
1970 och 1985 har medianildern varierat silunda, att ildern har

sjunkit i takt med att an-

talet pensionerade har
tikat och vice versa.

Oberoende av devaria-

tioner som ftirekommit
har den genomsnittliga
pensionsildern varit i

ffi
-/

,

\
i

sjunkande. Denna trend
framgir ocksi dIrav, att
andelen personer som
gir i pension ftirst nflr de
uppnir den allmilnna
pensionsildern har minskat. Di 70-80 procent
btirjan av 1970-talet
gick i pension ftirst i pensionsildern, si hade denna andel ir 1985 sjunkit
till endast drygt 40 pro-

i

cent.

De

specialpensioner

som inftirts ftir 55-64iringar har pi senare tid

slnkt medelildern ftir
dem som gir i pension.
Ar 1973 beviljades 5564-iringarna ca 39 pro-

cent av samtliga egen-

pensioner, ir 1985 tiversteg motsvarande andel

redin 50 procent. Ar

iir ca 60 procent av
gir i pension i
ildern 55-64 ir.
1986

dem som

l0

Ar 1986 gir flera personer i arbetspension iln

nigonsin tidigare.

har siunkit tack uare
specialpensionerna
ftir 5ti-64-eringar
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Niir det finliindska

arbetspen-

sionssystemet skapades besldt

man att tilliimpa en fast pen-

mdgna hade beviljats pension let pensionstagare som befinner
inom en relativt kort tidsrymd sig niira den allminna pensionsildern iir resultatet av en medveoch eftersom sysselsiittningsldget
samtidigt f6rbiittrades, ledde ten stravan att gdra pensionedetta dock till att antalet inva- ringen mer flexibel niir antingen
Iidpensionsanscikningar smi- individuella eller allmdnna ekonomiska faktorer fcirsvirar mrijningom bdrjade minska.

sionsilder, vid den hiir tiden f.ci.
den ldgsta i hela Norden. Mot
I mitten av 1970-talet 6verbakgrunden av finldndarnas
hriga sjukdomsfrekvens och ge- gick den ekonomiska hiigkonnomsnittligt kortare livsliingd junkturen mycket snabbt till en
djup lflgkonjunktur, i vars kcilvar denna lcisning motiverad.
I brirjan lflg arbetspensions- vatten arbetslOsheten mingskyddet pA en relativt lflg nivi; dubblades. Den hiir gflngen ledpension sciktes ofta endast under de situationen inte till ett 6kat
speciellt tvingande omstiindig- antal invalidpensionsansdkningdetta berodde antagligen
heter. Vid den hdr tiden var dven ar
sysselsdttningsldget sfldant, att delvis pi den offentliga debatt,
ocksi personer med begr6nsad som vid den hiir tiden fdrdes
arbetsfdrmiga hade mcijlighet kring avslagsbeslut pi invalidatt fortsetta att fdrviirvsarbeta. pensonsansdkningar. SituatioNiir arbetspensionssystemet nen skiljde sig fcirmodligen ockhade varit i kraft ungefiir tio ir si sitillvida frin bdrjan av 197016rendrades situationen smi- talet, att det snarare var bristen
ningom. Fcir att den ekonomis- pi arbete, inte faktorer frirknipka tillviixten skulle kunna upp- pade med den individuella arriitthillas krivdes det hirdare betsfdrmigan, som nu ledde till
tag av dem som vaktade kassa- arbetsl<ishet.
An en gflng f6rs0kte man unkistan; friljden var strukturella
fdrendringar i friga om bl.a. derliitta situationen genom olika

lantbruket och andra produktionsenheter. De arbetsofcirm<igna och de 6ldre arbetstagarna var pkitsligt inte liingre
vdlsedda

pi

arbetsmarknaden.

Den situation som uppstod

pensionsitgdrder.

En

"snabb-

medicin" som togs fram f<ir att
hjiilpa iildre arbetstagare var att
siinka flldersgrdnsen f<ir arbetsldshetspensionering

och senare 55

ir.

till fdrst

58

Pensionsilfcirsrikte man underliitta genom derskommitt6n hade redan inbl.a. olika pensionsarrange- lett sitt arbete. Som ett resultat
mang. Lantbruksf6retagarna av kommitt6ns arbete infcirdes
och fdretagarna fick sina egna ir 1986 tvi av de tre planerade
arbetspensionslagar, arbetslcis- elementen inom ramen fdr ett
hetspensionen infrjrdes och kri- nytt flexibelt pensionssystem.
terierna fdr beviljande av inva- Avsikten med den flexibla penlidpension lindrades. Pensionerna nidde sminingom en sidan
nivi, att pensioneringen f<ir allt
flera framstod som ett rimligt alternativ. Fdljden var att antalet

ligheterna

till

fijrviirvsarbete

iinda fram till pensionsildern.

Om arbetspensionsskyddets uweckling

En intressant fiireteelse inom
socialfdrsiikringen utg0r de pensionsformer, som fr.o.m. biirjan
av 1970-talet har infdrts med
tanke pi de ildersgrupper som
ndrmar sig pensionsildern. Till
en btirjan giillde reformerna enbart 60-64-iringarna, men sedan mitten av 7O-talet iiven per-

soner under 60 flr. Det har i

minga olika sammanhang frigats, huruvida pensionsrefor-

merna direkt har siinkt den fakEfter det att arbetspensionssys- tiska pensionsildern eller om de
remet tratr i kraft 1.7.1962 0m- nya pensionsformerna snarare
fattade den lagstadgade pen- har absorberat en del av de persionsfdrsdkringen trygghet i soner som i annat fall hade s<ikt
hiindelse av ilderdom eller ar- traditionell invalidpension.
Fdr att belysa frigan beskribetsofrirmiga. Den allmdnna
pensionsildern faststiilldes till verjag hur antalet pensioner har
65 ir; yngre personer kunde s6- utvecklats dels fdre och dels efter
ka pension endast pi grund av pensionsreformerna samt hur
arbetsofrirmiga. I bdrjan giillde medianildern under motsvaranarbetspensionslagarna enbart ar- de period har utvecklats i frflga

om dem som gitt i pension.
Sedan den hiir tiden har ar- Vidare visarjag hur andelen perbetspensionsskyddet utvecklats soner som gir i ilderspension
kiinnbart. De nya pensionssla- direkt efter arbetslivet har fdrgen och de fOrkortade karensti- dndrats ifdrhillande till andelen
derna har lett till, att allt flera ilderspensioner under motsvakommit att omfattas av arbets- rande tid samt hur de pibOrjade
pensionslagarna. Aven pensions- och giillande pensionernas andenivin har hdjts genom att de lar av de fdrsiikrade har utveckbetstagare.

iildsta ildersgrupperna har till- lats.
fcirsdkrats pension enligt en viss
minimiprocent
vidare har ar-

betspensionens-

Enkom fcir ovan niimnda ana-

lys har specialstatistiker k6rts.

tillvext hdjts Den ursprungliga pensioneringfri4 I Vo till 1,5 Va per arbetsir. en har hlirvid statistikfrirts, men
Ar 1967 infdrdes familjepen- diiremot inte exempelvis fort-

sionen. Denna pensionsform siittningspensioner och inte helberdttigar iinkor och barn till ler andra fririindringar i friga

oension efter makens eller fciriilsioneringen iir att grira det liitta- berns ddd. Ar 1970 trridde penre f6r aldre arbetstagare att gi i sionslagarna fcir fdretagare och

om pensionsslaget.

pension. Redan tidigare hade lantbruksf6retagare i kraft, vil- Pensionsslagen och
lantbrukarna och frontvetera- ket ledde tillen kraftig dkning av fOruts:ituringar for
nerna ffltt vissa nya pensione- antalet pensioner. Ocksi infcir- beviljande av dessa
ringsalternativ.
andet av delpension inom inva-

invalidpensioner tikade oerhtirt
I och med att en stor Mycket tyder alltsi pfl. att lidpensioneringen (ir 1973) led- Fram till Lr l97l var invalidpenmiingd begriinsat arbetsftir- den senaste tidens tillvdxt i anta- de till ett 6kat antal pensioner. sionen det enda pensionsslaget

snabbt.

till buds fcir personer tagare ar yngre iin 60 ir.
under 65 ir. Riiknat frin
Vid ingingen av ir 1986 triid1.1 .1911 har fcirsiikrade som
de de fcirsta egentliga fdrtida
fyllt 60 ir och som liinge varit pensionerna i kraft. Beriittigade
arbetsldsa haft mcijlighet att sd- till individuell fdrtidspension iir
ka arbetslcishetspension. Bak- de 55-64-iringar som l6nge
som stod

grunden till denna pensionsform deltagit i arbetslivet och vilkas
stod att scika i den cikade arbets- arbetsfrirmiga har nedgitt. Vid
kisheten under slutet av 60-talet. beddmningen av arbetsfrirmiTack vare det fcirbrittrade syssel- gan beaktas faktorer frirknipsiittningsldget och det oanade pade med bl.a. sjukdom, 6ld"sug" som skedde i friga om in- rande, pifrestningen i arbetet
valid pensioneringen, fdrblev an- samt arbetsmilj rifcirhillandena.
talet arbetslOshetspensionerade De medicinska faktorerna viiger
iinda fram till slutet av 1970-talet dock inte lika tungt i vigskilen
synnerligen l6gt. Diirefter rikade som ndr det giller invalidpenarbetslcisheten explosionsartat, sionsavgdranden.
vilket isin tur ledde till en enorm
F0rtida ilderspension kan de
cikning i antalet pensioner. Till som fyllt 60 ir ta ut efter eget val.
denna cikning bidrog helt sAkert Det arbetsfdrhillande frir vilket
iiven de "nya" Sldersklasser, som pension beviljats skall avslutas.

kom att omfattas av arbetslcis-

hetspensioneringen di den l6gre
Aldersgriinsen fcir pensionering
sdnktes till 58 flr (61 1978) och
senare ytterligare till 55 5r (flr
r980).

ett allt stdrre intresse fcir pensionerna. Fdr det andra kan man
notera, att de som nu sdker frirtida pension arbetar i liittare yr-

ken, lider av lindrigare sjukdomar och lever idrtigligare f<irhil-

Ianden

jiimfdrt med

tidigare.

Dagens pensionssrikanden har
ofta ocksi en mer enhetlig och

Hur mflnga nir den
faststAllda pensionsAldern
innan de gflr i pension?

Antalet irligen beviljade 6lders-

pensioner <ikade

i

brirjan

av

1970+alet dels p.g.a. att arbetspensionssystemet trett i kraft i

stcirre omfattning och dels till
ldngre arbetshistoria samt ett

Ibljd av att mdnniskor lever

biittre avlcinat arbete bakom sig.
ldngre. Rdknat frin 6r 1974har
Detta iterspeglar sig dven i pendock
andelen nya ilderspensiosionsbeloppen, vilka betriiffanner minskat kontinuerligt. Detta
pensionerna ligger

de de frirtida

pi en i snitt hcigre nivi iin vad
som giiller invalidpensionerna.

beror

pi att pensionstagarna

i

allt st6rre utstrdckning har gitt i

pension redan fcire den egentliga
Di 80 procent
Ar I970gick i pension forst i pensionsAldern. var motsvarande
andel bara drygt 40 procent ar

pensionsildern.

Fordelningen av de flrligen
beviljade pensionema
Pensionen utbetalas varaktigl enligt alder
enligt ett nedsatt belopp ocksi
efter det att pensionstagaren har Ar 1970 eller ett ir fdre arbetsfyllt 65 6r. Nedsiittningen iir 6 lcishetspensioneringens inftiranprocent fcir varje 6r under vilket de beviljades 55-64-iringarna
vederbrirande ly{ter pension fcire dryg 12000 nya pensioner. Till
de nya pensionerna rriknas di alsin 65-irsdag.
De nya ldrtida pensionerna la pensioner med undantag av

I turen stod hiirefter tvi pensionsslag som skulle friimja
strukturella fdrendringar inom har vdckt dverraskande stort in- familjepensionerna och de i
lantbruket, ndmligen genera- tresse. I slutet av september form av fortsattningspensioner

tionsvdxlingspension och avtrd- fanns det redan 3 700 ldpande
delsepension. Bida dessa triidde f<irtida ilderspensioner och ca
i kraft 3r l974vid en tidpunkt di 5 300 individuella frirtidspenlantbruksfciretagarnas pensio- sioner. Det brir vidare observeneringsgrad var som stdrst. I ras, att drygt 14000 personer
friga om generationsviixlings- har begdrt fcirhandsbeslut om
pensionen tilliimpades samma individuell fcirtidspension, vilket

beviljade

hetspensionering siinktes till 55
ir, infcirdes samma besldmmelser i friga om generationsvdxlingspensionen.

sionstagarna uppgick redan till
ca 39 procent.
Fr&n dr 1974lram till 6r l98l
minskade antalet nya pensions-

ilderspensionerna.

t9tt5.

Denna andel har inte minskat

lineSrt. utan minskningstakten

var som kraftigast under perio-

den 1970 75 och under iren
1984 85. Under iren 1980 tll
cikade rentav andelen nya pibdrjade ilderspensioner med ett
par procentenheter. Situationen
sammanhdnger med den rekord-

artade cikning. som

i friga om

Omkring en tredjedel av samtli- antalet invalidpensioner skedde
ga nya pensioner beviljades hiir- under iren 1970 73. samt med
vid 55 64-iringarna. Fram till den diirpi fciljande minskningen
hr 1973 cikade antalet beviljade av antalet pensioner under pepensioner i samtliga ildersgrup- rioden 1974-1981.
Ar 1985 hade endast 36 proper, men framfrir allt bland dem
ildersgriinser som i arbetskis- innebdr att antalet lcipande pen- som inte nitt pensionsildern - cent av mdnnen uppnitt den
hetspensionen; till avtriidelse- sioner rentav kan fcirdubblas hiir noterades ett nastan fdr- allminna pensionsildern di de
dubblat antal nya pensionstaga- b<irjade uppbiira pension. Av
pension var alla som fyllt 55 flr fram till irsskiftet.
kvinnorna hade ndstan hiilften
re jiimfdrt med ir 1970.55 Uberdttigade. Ar I 980, di de n liigiringarnas andel av de nya pen- uppnitt den allmdnna penre ildersgriinsen fcir arbetslcis-

Hur awiker de som soker

sionsildern di de gick i pension.
Eltersom ett stort antal fiirtida
pensioner har beviljats ir 1986,

traditionell invalidpension
fr6n dem som soker andra
si kommer antalet nya fllderstagare i alla ildersgrupper: i pensioner under de ndrmaste
I b<irjan beviljades relativt fortida pensioner?
gruppen yngre dn 55 tr med Sren att minska miirkbart.
fi generationsvdxlingspensioner:

ir 1980 skedde en viss Tillgiingliga statistiker och un- omkring hiilften och i gruppen
rikning. Antalet avtrddelsepen- dersdkningar visar, att det bland 55 -64-iringar med mer dn en
sioner har legat pi en ratt an- de invalidpensionerade finns fle- tredjedel. Sistndmnda ilders- Uwecklingen betrdffande
sprflkslcis nivi, med undantag ra mdn samt flera frinskilda och grupp beviljades 8r l98l ca 39
antalet personer som gaft
av tvi nigot livligare ir i mitten ogifta an bland befolkningen i procent av de nya pensionerna.
fdrst efter

motsvarande fl lder i genomsnitt.
av 70-talet.
Ar I 982 fick frontveteranerna Det iir mingen ging de tunga
en egen fdrtidspension. Intresset yrkena som leder till arbetsfcir pensionen visade sig ome- ofdrmiga
- det sista arbetspasdelbart synnerligen livligt, trots set ir inte sdllan ett lAgstatusyratt pensioneringsvillkoren dnnu ke som inte dugt it andra.
i b<irjan var relativt stranga. De nya pensionsformerna har
Oberoende av att villkoren fdr utvidgat kretsen av potentiella

Frirst under iren 1983 85, de
ildersgruppen Srligen beviljades
mer dn 28 000 pensioner. 6ver-

i pension under perioden
1970-1985

{e nya pensionerna 50 procent.
Ar I 986 hade denna ildersgrupp

ett visst 6r
drgivetvis 6ven beroende av hur
minga pensioner som under tidigare 5r har beviljats motsva-

steg 55-64-iringarnas andel av

beviljats ndstan 24 000 pensioner redan under det fdrsta halv-

Antalet personer iildern

Ar som

gir i pension

55 U

pensionering lindrades, mins- pensionsstikande. Fcir det fcirsta 5ret, vilket motsvarar omkring rande ilderskohorter. Likasi
kade antalet nya pensioner iin- har vissa specialgrupper, exem- 60 procent av de nya pensioner inverkar alla de pensioner som
da fram till b<irjan av ir 1986. Ar pelvis frontveteranerna och lant- som beviljades under perioden har beviljats fdre den allmlinna
pensionsildern minskande pi
30.6.r986.
1986 har de nya veteranpensio- bruksfciretagarna, fitt sina egna
Det kan m.a.o. konstateras, antalet nya ilderspensioner. Jag
nerna diiremot cikat med ca 25 pensionsformer. De iildre arprocent jemfiirt med iret innan. betslOsa omfattas idag av pen- att frldern 55 64 ir under inne- har diirf<ir beaktat de nya egenDe frontveteraner som uppbiir sionsskyddet. Kvinnorna har i varande decennium har stdrkt pensionerna it personer i samtpension bcirjar redan vara till allt stcirre skaror ansdkt om sin stiillning som pensionerings- liga ildrar i min analys av de nya
pensionsformernas inverkan pi
Aren komnat bara sju pensions- pension och de som iir gifta visar ildern framom andra.

l.r
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varit en l'6ljd av att ildersgrln- kar den tid pensionslagarna va- pen. Ndstan 4 procent av de ickesen fcir arbetsl6shetspensione- rit i kraft. storleken av ildersko- pensionerade fcirsiikrade i ilringen sdnktes frin 58 till 55 ir. horterna. utvecklingen i friga dersgruppen fick arbetslOshetstotalantalet pensioner och pl
om livsliingden, den allmdnna pension under perioden l.lpensionsildern.
pensionsflldern samt olika il- 30.6. r 986.
Figur I visar antalet personer
De nya fdrtida pensionernas
dersgruppers risker att bli arMedelflldern
for
dem
som gitt i arbetspension under
betsofcirmcigna. Oerhdrt stor be- andel av de pensioner som ir
perioden 1970 1985 samt mot- som geft i pension
tydelse i detta avseende har dven 1986 beviljats ildersgruppen iir

svarande medianildrar. Antalet
cikade oerhdrt kraftigt i bdrjan
av 1970-talet och minskade sedan ndstan lika markant i mitten
av decenniet. Vid dvergflngen till
I980-talet var antalet personer
som gick i pension det ldgsta sedan ir 1970. Under iren 1982-

Ar

1970 var de som gick

ir.

sidana pensionsanordningar,

till bereds mdjlighet att gi i pentill sion. Sdnkandet av lldersgrdn60 ir frir att liam till flr 1978 iter
sen lcir beviljande av arbetslcjsstiga till nastan 62 ir. Diirelter hetspension sdnkte medianilhar median&ldern sjunkit rela- dern i en situation, dir de som
tivt jiimnt. med undantag av den gick i pension var civer
60 3r i
85 ldljdeen ny uppging;61 1986 nedging som ir 1980 skedde i genornsnitt.
Medianildern fcir
kommer antagligen toppnote- samband med att ildersgrrinsen dem som flr 1980 beviljades arringen frin ir 1973 att distanse- fcir beviljande av arbetslcishets- betslcishetspension var endast 57
sion igenomsnitt 62

ir

ndstan en

av

60 U-

i pen- varmed nya befolkningsgrupper iringarnas fdrdedel;
pensioner stflr de fdr-

Fram

1973 sjcink medianlldern

tida pensionerna 16r omkring en
tredjedel.

Hur stor var andelen

pensionstagare yngre en

65 Ar av befolkningen

i

samma

ilder under

pension sdnktes.
perioden 1978-1984!
ar.
Ar I970 gick omkring 35 000
Ar 1985 var medianAldern lcir
lnltirandet av individuell fcirpersoner i pension. ir 1973 var dem som gick i pension 59 ir,
tidspension (1br 55 64-Sringar) Antalet pensioner som irligen
antalet uppe i inemot 60 000. frjr vilket innebIr att hiitften av dem och
lrirtida ilderspension (fcir beviljats har varierat si kraltigt.
att ddrefter sjunka till drygt som gick i pension var under och 60 64-iringar)
frin brirjan av att en mer korrekt bild av pen40 0q0 vid tivergingen till 80-ta- hiilften 6ver 59 frr. Det bcir vidair
1986. dfl medianildern dr un- sioneringsgraden ldmpligen erlct. Ar 1985 var tillskottet nya re observeras att 22 procent av der 60 Ar. har h6jt den genom- hills genom en granskning av
pensionstagare ca 55 000.
dem som gick i pension var un- snittliga pensionsAldern till 60 pensionstagarnas belolkningsAv figur 2 framgAr att trenden der 55 ir och 27 procent 65 er ir. Vi bcir ndmligen observera. andelar vid irets slut. Jiimfcirbai b<irjan av 1970{alet stod i eller 6ldre.
att de som tar ut frirtida ilders- ra uppgifter om den befolkning
starkt samband med infcirandet
De kurvor som anger me- pension dr i genomsnitt 62 ir som omfattas av arbetspe nsionsav LFciPL: antalet pensioner dianildern samt antalet pensio- och de som beviljas individuell lagarna finns tillgiingliga endast
som beviljades lantbruksfcireta- nerade visar en intressant korre- fcirtidspension i snitt 59 ir.
fdr perioden 1977 1984. Det
garna 6verskred ett slag rentav lation mellan antalet personer
gAr m.a.o. inte att kartldgga bdrantalet APL-pensioner. Trenden som gitt i pension samt dessa
jan av 1970-talet i detta avseeniir dessutom beroende av ndr- personers ilder. Ndr antalet per- Andelen personer som
de; tidsserien fcirslir dock till en
mast utvecklingen ifrflga om in- soner som gir i pension 6kar.
granskning av de effekter som
gflttipensioniAldern
validpensionerna. Detta visar ll- sjunker deras medelilder och vispecialpensionerna ftir 55 Ugur 4, ddr antalet personer som ce versa. Figur I visar att det 55-64 Ar av den icke6ringar har medlbrt.
gir i pension iir fcirdelade enligt under tre perioder fcirekommit pensionerade befolkningen
De under 65 ir varande egenpensionsslag. Av denna figur avvikelser frln detta, ndmligen
pensionstagarnas andel av ovan
Hur ser dA antalet pensionerade definierade befolkning har unframgir vidare. att de alternati- 1r 1916. ir 1979 och iren I 984
va pensionsslagen frir 55- 64- 85. Att bide medianAldern och ut i lbrhillande till antalet icke- der perioden 1978-1984 stigit
6ringar btirjade cika kraftigt antalet nya pensionstagare sjOnk pensionerade forsdkrade i sam- frin knappt 8 procent till drygt 9
fcirst i och med den 6kade ar- samtidigt hr 1976 berodde pi ma filder'J
procent. Samtidigt har andelen
betsldsheten 1977 1978. trots vissa fdrskjutningar i friga om
Andelen personer som gitt i pensionstagare under 55 6r
att t.ex. arbetsldshetspensionen APL och LFOPL. Motsvarande pension i ildern 55-, 64 ir av sjunkit frin 3,3 procent till 2,8
ju hade trett i kraft redan ir fenomen framgir diirmed inte hir ovan definierade fcirsdkrade procent av befolkningen i sam197 t.
av de figurer som giiller APL steg frin l98l irs nivi, som var ma ilder. vilket beror pi att anI friga om APL accentueras och LF6PL. Den relativt llga 6,5 procent per flr. till ndstan I I talet arbetsofcirmdgna minskat.
betydelsen av alternativa pen- medianildern ir 1984 kan fcir- procent per ir. Pi denna nivi Andelen arbetsolcirmrigna har
sioner. Aven i APL sj<ink antalet klaras med, att antalet personer har andelen sedan kvarst6tt inte under granskningsperioden
invalidpensioner raknat frin ir som di fyllde 65 ir var excep- fram till 61 1986. Under fcirsta minskat mdrkbart i ildersgrup1974, dock inte i samma omfatt- tionellt ligt, vilket isin tur var en halviret 1986 har redan 9 pro- pen 55 64-iringar: till f<iljd av
ning som i LFdPL. En jiimfcirel- f<iljd av de llga fddelsesiffrorna cent av ildersgruppens icke- de alternativa pensions[ormer
se av hur antalet personer som ir 1919 efter kriget. Dcn stora pensionerade befolkning gStt i som har infcirts kommer man
gitt i pension utvecklats (figu- fddelsekohorten ir 1920 utgcir pension; i gruppen 60-U- lcir denna ildersgrupps del fram
rerna I 3) visar. att den antals- samtidigt en fcirklaring till att en iringar dr andelen hela 12 pro- till att pensionstagarandelarna
miissiga <ikning som skedde i relativt stor kohort flr 1985 nid- cent.
har cikat med 9 procentenheter.
bcirjan av 1970-talet berodde i de pensionsildern, varvid Sven
I brirjan av 1980{alet stod in- Den stcirsta cikningen noteras i
huvudsak pi LFriPL, medan medianflldern steg. Vad giiller validpensionerna f6r mer in en fr6ga om APL och den minsta i
dkningen pi 1980-talet iter be- sdnkningen i medianflldern 6r tredjedel av de pensioner som FtiPL. Under iren 1979-1984
ras.

rodde pi APL.
Okningen pi 1970-talet sam-

gick i pension, harjag inte lyckats finna nAgon enkel f6rklaring.
1980-talet med de alternativa
Helt intuitivt utgir man ifrin,
pensionsformer, ndrmast di ar- att medianildern fcir dem som
betslcishetspensionerna, som gir i pension sjunker i takt med
srod till buds fcir 55 64-iring- att antalet pensionerade stiger.
arna. Inom APL har cikningen Detta samband iir dock inte helt
av antalet pensioner framfdr allt entydigt. Pi situationen invermanhdngde dessutom med invalidpensionerna och 6kningen pl

24

flt 55

1979 och den samtidiga minsk- bcirjade ut-betalas
Mi antalet personer som iringarna. Ar 1986 6r denna an-

ningen

del endast en fiiirdedel. Arbetslcishetspensionerna har under de
senaste Sren utgjort niistan hiilften av de nya pensionerna; ande-

len torde bli nigot mindre
I

ir

986. A rbetsl6shetspensionen dr

dock fortfarande det "strirsta"
pensionsslaget inom ildersgrup-

de APl-pensionerades
andel av dem som omfattas av
lagen frin 29 till40 procent. De
stdrsta andelarna kan dock no6kade

teras i friga om KAPL och
LFdPL, vilka ju bida omfattar

personer som utl6r mer eller
mindre tungl kroppsarbete. Ar
1984 var mer dn hdlften av de

55-64-iringar som omfattades

Figur 5
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Figur

omfattats av lagen minskade sionsalternativ som erbjuds
under perioden I 978- I 984 med 55-65-iringarna antalet
ca en tredjedel i FOPL, men med invalid pensionsansokningar har
bara tre procent (0,1 procenten- nlmligen inte minskat till fdljd
heter) i APL. FOPL dr ddrmed av pensionsreformerna. Det hdr
den enda lagen, ddr de under 65 er en fdreteelse som kunnat iaktir varande pensionstagarnas tas ocksi i de andra nordiska
andel av befolkningen sjcink un- ldnderna: nAr nya pensionslagar
der den ifrigavarande perioden. stadgas. si leder detta inte
Trots detta <ikade 55-64-5ring- ofrinkomligt till att intresset fdr
arnas befolkningsandel ocksi i de alternativa pensionerna minskar, dessa kan rentav notera en
friga om FdPL.
cikning.
Niir pensionsreformer eller

-forbiittringar trdtt i kraft har de
i allmdnhet iterspeglat sig direkt
i ett 6kat antal pensionstagare.
av
artikeln
Jag stiillde i b<irjan
Det iir diirfdr inte mdjligt att pfl
frigan, huruvida pensionsre- basen
av siffrorna analysera de
formerna har sdnkt den faktiska
dldern 55-65 dr ov molsvoronde under pensionsflldern. Svaret iir ja- samhiilleliga eller individuella

Figur 6

78

derscikningar som gjorts visar
av KAPL pensionstagare.
OcksA andra skillnader kan att arbetslcishet och arbetsofciriakttas ndr man tar upp de olika miga korrelerar. Mina siffror
pensionslagarna till granskning. ger dock inte direkt beliigg f<ir
De under 55 ir varande pen- att de arbetsof6rmdgna skulle
sionstagarnas andel av dem som ha vdnt blickarna mot de pen-

PL
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DtrflKAPL
+++FdPL
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xxxLFdPL

En nedging i

den

genomsnittliga pensionsildern
kan iakttas siviil i den fciriind-

orsaker som ligger till grund fdr
utvecklingen. irminstone inte
separat fr8n den utveckling som
avser pensionslagarna.
Detta utesluter givetvis inte.
att exempelvis samhiilleliga eller
med hdlsan f<irknippade orsaker
utg<ir grund fcir utvecklingen.

rade medianflldern som i 6kningen av det antal 55-64iringar som gflr i pension. Allt
fiirre gir i pension fcirst dA de
uppnlr den allmeinna pensions- Pensionsreformerna initieras
Aldern. A andra sidan har ut- mingen ging med tanke pi
vecklingen varit labil i friga om
samhiilleliga behov eller f6r att
bide medianildern och andelen undanrdja missforhillanden: i
nya fllderspensioner. I slutet av praktiken kan det dock droja
70-talet steg medelildern 16r innan de av behoven pikallade
dem som gick i pension och under iren 1980 och l98l noterades rentav en liten <ikning fcir

andelen nya ilderspensioner
jamidrt med samtliga piborjade
ilderspensioner.

De

55 M-iriga pensionsta-

garnas andel av den befolkningsdel i motsvarande ilder

pensionsreformerna
kraft.

trdder

i

Tabell tiver antalet personer som
gdtt i pension 1970-1986 ingdr pd
sid. 40.

som omfattas av arbetspensions-

7

detlagarna har likasi 6kat
- motAndelen personer som 1970 1985 gkk clirekt i dlderspension av samma gdller ddremot inte
santtligo sont dlderspertsionerats (APL, KAPL, FdPL, LFdPL) svarande andel for dem som dr
,,;
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under 55 ir. Pensioneringsgraden har varit sA kraftig i ildersgruppen 55 64-Aringar. att tillvdxten inte kan bero enbart pi
att arbetspensionssystemet stegvis uppnAr full effekt.
Den andra frigan jag stiillde i
bcirjan av artikeln huruvida
de nya pensionsformerna har
absorberat en del av dem som
kunde ha scikt traditionell inva-

lidpension

kan jag inte

pi rak

arm besvara jakande. En av l'cirutsdttningarna for utfiende av
fdrtidspension ldr frontveteraner eller individuell fdrtidspen-

sion dr visserligen att stikandens
arbetsformflga har nedgltt; un25
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blev den nya pensionslagen trots allt en besvikelse ftir minga yrkesgrupper. Det visade sig nImIigen, att allt arbete inte
omfattas av lagen. Bide

arbetsgivarnas odr arbetstagarnas ftiretrddare
ilr i vade fall villiga att
utveckla frilansarnas
pensionsskydd si snart

man har hururit samla erfarenheter av den nya la-
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Lagen om pension ftir
vissa konstnirer och re.
dakttirer i arbetsftirhallande, KoPL, har inne- BF,
burit en viktig landvin- L
ning: ocksi frilansarnas
arbete ger hirefter rdtt
till pensionsskydd.

I

I
;

L.

fi
q

representerar iir det framftir allt
logi- och fcirpliignadsbranschen,
programbyriema och reklamtelevisionen som skall tilliimpa
KoPL.
Det fdrefaller som om arbetsgivarna nAtts av informationen
om den nya pensionslagen. Fcir
januari minad 1986 in{lot niistan
en miljon mark till Pensionskassan frir utcivande konstnirer, vilket gott och viil motsvarar fdr-
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handsberiikningarna.
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Fcir loretagen innebdr KoPL

en ny utgiftspost, dven om de ltir
sin verksamhet kan lina tillbaka
en del av fcirsiikringspremiema.
Enligt Merenheimo dr den nya
pensionslagen av rdtt stor betydelse for arbetstagama. "I kirjan dr pensionema visserligen
smi och antalet pensionstagare

\

Pekka Merenheimo,
direkttir i AAC

DEN NYA LAGEN
INNEBAR
EXTRA ARBETE
"Ur arbetsgivarens synvinkel har
lagen om pension for vissa konst-

nirer och redaktorer haft foljder

pi

det ekonomiska planet, samtidigt som den ocksA har inneburit extra arbete", konstaterar

direktcir

Pekka Merenhei-

o frin

Aflhrsarbetsgivarnas
Centralfcirbund.
"Det hr inte friga om att [oretagen medvetet skulle lbrsumma
sin skyldighet att betala forsiikringspremier, utan de vet helt enkelt inte pi vilka arbetsugare flrilanslagen skall tilliimpas". preciserar Merenheimo.
m

"Forutom den mAngfald ut-

redningar som arbetsgivama redan nu skall prestera. si dr de
tl,ungna att dessutom beakta den
nya pensionslagen", konstaterar
Merenheimo och fortsritter: "Det
skulle forstis vara vettigare om
foretagen i hcigre grad kunde
koncentrera sig pa sin primdra
uppgilt, dvs. att producera varor
och tjdnster, dn att mista offra
alltfor mycket resurser pi att tolka invecklade socialskyddsfr6-

gor."

Eftersom den nya lagen gdller
grdnsfall har Aflbrsarbetsgivar-

nas

Centralfcirbund

iAtt

en

mdngd f'orfrigningar om hur lagen skall tillanipas. Aldersgrdnsen dr en av de frAgor som

ocksi intresserat arbetsgivarna.
"Vi har anordnat informationsmoten lor arbetsgivama",

berdttar Merenheimo. Bland de
branscher virt centralltirbund
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Raimo Vikstrtim,
ligt situationen p6minner si- Musikernas Ftirtund,
- om brirjan av sextiotalet, FFC
tillvida
di lagen om pension fcir arbetstagare triidde i kraft."
Dagens ldge awiker dock

frin

den divarande situationen ddri,
att den som omfattas av KoPL,
fir rdkna sig till godo iiven det
pensionsskydd, som han eller
hon har intjiinat med stcid av
andra pensionslagar.

"Anugligen utvecklas

sam-

ETT KVARTS
I VANIAN

EN EGEN
PENSIONSLAG

hAller KoPL en fullstiindig fdr- tuationen fcir medlemskiren
teckning over de yrkesgrupper lSnge har varit problematisk.
"Nu 6r det vir uppgift att se till.
som omfattas av lagen.
Si hiir sdger Pekka Meren- att KoPL tilliimpas pi medlemheimo, ordf<irande for styrelsen i marna i si stor utstrdckning som
Pensionskassan for utcivande mrijligt."
Fcjr det forsta gdller det "inkonstndrer: "Underden korta tid
den nya pensionskassan verkat korningen" av lagen. Vikstrcim,
har samarbetet kipt klanderfritt. som ocksi 6r medlem i styrelsen
Arbetstagarorganisationema har for Pensionskassan fdr utcivande
milmedvetet och i bdsta sam- konstndrer. menar att dven de
arbetsanda drivit sina medlem- som omlattas av den nya penmars intressen."
Samarbetet fcirbdttrades avse-

sionsalgen skall ha riitt till minimipension, eftersom andra har

trots att det mellan Affidrsarbets-

Ordfdrande Vikstrcim anser

lontagarsidan hade funnits en hel

sation, ndmligen Finlands Facklcjrbunds Centralorganisation
(FFC), som skall ha tack for att
den nya pensionslagen kunde

det. Men det kommer att ta tid
att uppnA detta mil.

i

Fin-

samtidigt omfattas av det kom-

munala pensionssystemet
ocksA medlemmama ien -men
orkes-

ter har bisysslor som fcirst nu

utdkar pensionsskyddet. En del
av ftirbundets medlemmar arbetar enbart med uppgifter som
omfattas av den nya pensionslagen.

' Pi fragan huruvida

behovet av

en egen pensionslag

vicktes

bland medlemmarna eller inom
forbundets styrelse svarar Vikstrcim si hiir: "Pi 6Gtalet be-

gdrdes ett

tilliimpni ngsavgdrande

i friga om en viss musikers mcijlighet att omfattas av lagen om
pension fcir arbetstagare, APL.
Samma musiker verkade senare
som fiorbundets organisationssekreterare."

Vikstrcim avslutar

sitt

svar

med en motfriga: "Har andra
arbetstagare sitt personliga so-

cialskydd

i

tankarna?

Ar

en

byggnadsarbetare intresserad av
sin pension eller dr det nagon annan som ltir hans talan?"
De stora organisationerna IEr
ldttare stod av andra organisationer och av riksdagen och po-

"l ett kvarts sekel har vi vdntat p6
att musikerna med korttidsen- litikerna. Grupper

hiillet i den riktningen, att frilans- gagemanS skall fi erkdnnande
arbete blir allt vanligare. I fram- som arbetstagare med eget pentiden kommer den personkrets sionsskydd", konstaterar Raisom omfattas av lagen snarare mo Vikstrom, ordfcirande
att utvidgas in inskrdnkas", an- ftir Finlands Musikers Fcirbund,
tar Merenheimo. "Efter det att som idag rdknar tretusen medman fitt praktiska erfarenheter lemmar.
Finlands Musikers Fdrbund
av lagens tilliimpning, si blir det
dags att bedcima utvecklingsbe- har arbetat hirt for konstnirerhoven." Fcir ndrvarande inne- nas pensionsskydd. efltersom si-

vdrt ndr man inledde fcirberedandet av lagens verkstdllighet,

Det finns medlemmar

lands Musikers Fcirbund som

pi

nigra

hundra personer har svirt att fA
sin rdst hord.

Niir KoPL infordes blev t.ex.
notskrivarna utanfor; i hela landet finns det bara nigra tiotal
personer som sysslar med den
sortens arbete.

Enligt Vikstrom dr den

nya

pi

den

pensionslagen delvis bristftillig.

Vilket

i

sin tur beror

hArda kamp som fordes i samband med fcirberedandet av la-

gen. Bl.a. redaktorema borde ha

f&tt bhttre villkor, framh6ller

Vikstrcim.
Frin samhiillets synpunkt har
KoPL inte nigon storre betydel-

se i ekonomiskt hdnseende. Pensionsskyddet justeras enbart i

friga om en del marginella

grupper. Det dr alltsi inte friga
om nAgon ny inkomstfordelning.

I Finland tilliimpas KoPL
oberoende av arhts-

givamas Centralfcirbund och att det ar musikemas takorgani- tagarens nationalitet

del

meningsskiljaktigheter da

Musikernas Fcirbund anser det

naturligt att KoPL tilliimpas i
Finland oberoende av arbetstatriida i kraft. "Det dr i v6rt [6r- garens nationalitet. Var och en
Pekka Merenhainto tir direktdr i bunds medlemskAr som behovet som liter utfcira arbete betalar
Affiirsa rba sgivarna s Cent ra lbrbund av en pensionslag lcir utovande vid sidan om kinen ocksi andra
och ordfdrande i sty'elsen -/iir Pen- konstndrer har kdnts mest pi- indirekta kostnader. "Vi under-

lcirhandlingama om frilansarnas
pensionsskydd inleddes.

t

si onsk a ssan

fi)r

utdvande k on s t nri rer.

tagligt", betornr Vikstrcim.

stoder inte tanken

pi billigimport
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av

arbetskraft", fastslir Vik-

strcim. Det [r alldeles klart att
vira inhemska musiker skulle
fcirydttas i en sdmre konkurrens-

situation, om uppdragsgivarna

behcjvde betala enbart sjdlva ar-

vodet it utlindska artister.
Fc!,r sporadiska arbetsgivare
kan det kanske vara knepigt att
veta vilka premier som skall be-

talas. Fcir den som ar van att agera uppdragsgivare gir det hela

galant.

Musikerna Forbund har inte

haft kdnning av nigra storre
problem betrdffande tilliimp
ningen av den nya pensionslagen.
"Musikerna och deras arbets-

givare har i minga fall kontaktat
f<irbundet. Bida parterna har
anpassat sig till den nya situa-

tionen."
"Visst har det ibland uppstitt
smdrre problem i och med att arbetsgivarsidan har vant sig vid att

HUR MNNGA
CD

INUANARE

I UELKUA
AR 20tO?
CD

I

slutet av dr 1986 kommer lvdtusen
medlemmar inom Finlands Musikers
Ftirbund att ha KoPL-arbersJdrhdllanden, J1)rmodar fi)rbundets ordfi)rande Raimo Vikstrdm.

PIRKKO ETELAVUORI
I nfo rm a t i o n s w k r e t e ra r e
vi d Pen sion s sk 1,dd sc e n I ra le n

ca 3,9 miljoner ir

[r

en

befolkningsprognos.

Statistikcentralen och

fortvdtter: "Vad giiller tilliimp
ningen av lagen, si dr det ska-

nodviindigl."

ir

som nyligen har giort

anser

och ddrmed arbetsgivarens, dvs.
Rundradions, ledning och overvakning. Solisten ly{ter arvode
som ersdttning fcir sitt arbete. Vi
musiker srir hdr inlor en situation. dar ett tilldmpningsavgcirande enligt KoPL [6refaller

pensionstagare kommer
att kulminera Ar 2025,dit
en tredjedel av befolkningen eller 1,46 miljoner miinniskor vlntas ha
grundpension. Folkpensionsanstaltens prognos
berlttar vidare att landets befolkning kommer
att Yara som sttirst omkring
2000, och att
den kommer att minska
2050 om ingenting gtirs.
Men Folkpensionsantalten
inte den enda

ndmligen, att t.ex. en orkestersolist inte lir l6n och inte heller arbetar i ett arbetsfcirhillande under arbetsgivarens ledning och
civervakning."
"Virt forbund dr hdr av annan
isikt", framhAller Vikstrcim och

pande arbete en solist utfor av
central betydelse. Solisten arbetar dven under kapellmasarens

tror att antalet Eund-

till

ldmna en del anstAlldas pensions-

premier obetalade. Somliga forsciker fbrtfarande hitta pi olika
knep for att undga sina skyldigheter hdrvidlag."
"l friga om musikerna rtkade
fcirbundet i dispyt med Rundradion angiende ti116mpningen

av KoPL. Rundradion

Folkpensionsanstalten

Iie olika prognoser

om Finlands befolkning

inrikesministeriets re gionalpolitiska avdelning
har ungefdr samtidigt
kommit ut med Yar sin
prognos.
I den hlr artikeln gtir
forskaren vid Pensionsskyddscentralens planeringsavdelning, Reijo
Laatunen, ett ftirstik att
bedtima de tre prognosernas karakt[r och till-

ftirlitlighet.
I

virt land har nyligen giorts tre

olika

befolkningsprognoser.

Statistikcentralen, Folkpen-

sionsanstalten och inrikesministeriets regionalpolitiska avdelning har kommit ut med var sin
prognos, som trots att de har en
gemensam utgflngspunkt, Sta-

tistikcentralens prognos, dr olika sitillvida som varje prognos
betonar sitt eget specialomride.

I inrikesministeriets prognos
uppskattas befolkningsutvecklingen silunda med beaktande
av vissa samhiills- och regional-

politiska mil.
28

Ordet prognos

beskriver

egentligen r2itt illa den riikneprocess som det hiir iir frigan
om. Prognosresultatet bestiims
ju entydigt av utgingsviirdena,
de giorde antagandena och den
valda metoden. NAr dess iir giv-

Antalet dcida kommer att dverKrig, naturkatastrofer och
stiga antalet fddda ir 2002 och andra helt of6rutsedda hiindelefter det bdrjar befolkningen i ser kan inte beaktas i en proglandet minska.
nos. Pi 1930+alet fOrurig man
Statistikcentralen har ocksl t ex att folkmiingden ivirt land
gjort en annan berdkning, diir aldrig skulle Overstiga 4 miljobara nativiteten och mortalite- ner. Denna griins har dock 6ver-

na borde alla prognosmakare ten har beaktats. I denna be- stigits, vilket inte betyder att
komma fram till samma resul- riikning har silunda bide den prog-nosen inte skulle ha varit
tat. En befolkningsprognos har externa och den interna migra- realis-tisk. Det fanns ju inga
ingenting med "inre klarsyn" att tionen ldmnats utan avseende. rationella skiil att ant4 att det i
gdra. I det f<iljande granskas
Om den sistndmnda progno- virt land skulle fddas ildersfrirst Statistikcentralens prog- sen kan rent allmiint segas att klasser pfl river etthundratusen
nos, eftersom de andra progno- antalet barn minskar, antalet barn (de "stora Sldersklasserna baserar sig pi den.
vuxna i arbetsf<ir ilder fcirblir sernaJ.
ofririndrat och antalet ildringar
rikar.

Kommunvis uppgiord

iren

1

10

De owiga prognoserna

Om prognosens
rillforlirlighet

for

Statistikcentralens beriikning

iir gjord ur en "utomstAendes"
synvinkel.

I prognosen konsta-

Den framtida folkmiingden Det ligger i befolkningsprog- teras hur befolkningen kommer
inom ett visst omrflde kan fcirut- nosens natur att den dr desto att utvecklas, men man tar aldrig
siigas med hjiilp av tre variabler: mera tillfcirlitlig ju niirmare i ti- stiillning till frigan hur befolknativitet, mortalitet och migra- den prognosperioden tar slut ningen borde utvecklas.
tion. Mera behriver man inte och ju stcirre populationen dr. Inrikesministeriets regionalkinna till. Folkmdngden piver- Migrationen iir den mest osiikra politiska avdelning har giort en
kas givetvis av t.ex. ekonomisk-, prognoskomponenten,dennlist befolknings- och arbetsplatsfamilje- och regionalpolitiska osiikraste iir nativiteten och liitt- prognos llnsvis fdr iren 1990,
Argiirder, men effekterna av s5- ast att frirutsdga iir mortaliteten. 1995 och 2000. I prognosen andana itgdrder har inte beaktats i Vidare ar det att miirka, att man ges vissa regionala befolkningsvid en regional granskning i all- och arbetskraftsmil. T. ex. bedetta sammanhang.
Nativitets-, mortalitets- och miinhet fir en mera tillfcirlitlig folknings- och arbetsplatstillmigrationsutvecklingen har upp- prognosgenomatttahansyntill viixten i helsingforsregionen
skattats pi grundvalen av iakt- migrationen 6n om man bara kommerattstevjasochdirigeras
tagelser under den senaste tiden beaktar nativitet och mortalitet. till andra omriden genom statlioch som utgingspunkt har be- Som ett exempel kan hiir niim- ga itgarder. I Kymmene lin avfolkningen i slutet av 5r 1983 nas den lilla kommunen Velkua, ser man iterigen att fi slut pi
anvents. I prognosen antas bl a som ir 1983 hade l7l invinare. flyttningsftirlusterna.
fertiliteten i olika ildersgrupper
pA den nuvarande nivin under hela prognosperioden. Detta
antagande innebiir i praktiken
att antalet f<idslar minskar,
eftersom antalet kvinnor i fruktbar ilder minskar under prog-

sti

nosperioden.

En prognos, som bara beaktar Idetstorahelaawikerinrikesnativitet och mortalitet, ger 134 ministeriets prognos inte ndmninvinare i kommunen 5r 2010, viirt frfln den beriikning av Stamedan en prognos, som dessut- tistikcentralen, diir man har taom beaktar migrationen, ger git hinsyn till migrationen.
349 invinare. Hur minga inv6- Folkpensionsanstalten har i
nare det faktiskt kommer att sin tur giort en befolknings-

att 6ka, vilket friimst beror

pfr

att befolkningens ildersstruktur
fdrendras under prognosperioden, befolkningen "ildras".
Den interna migrationen vdn-

tas sti pi samma nivfl som i bcirjan av 1980+alet och nettoimmigrationen antas nedgfr till
noll och fdrbli av denna storleksordning efter ir 1990. Pe
dessa grunder har friljande

sammanstiillning gjorts.

i Velkua ir 2010 kan prognos, som dr pensionArsfcirutseiga.
centrerad och striicker sig iinda

finnas

Mortaliteten antas sjunka un- ingen
der hela prognosperioden, iiven
om det sker i lingsammare takt
iin pi 1970-talet. Trots detta
kommer emellertid antalet dcida

till flr 2050. Prognosen har i friga om hela befolkningen gjorts
under ungefiir samma antaganden som Statistikcentralens
prognos. Aven enligt denna

prognos kulminerar folkmiingden omkring ir 2000 fcir att diirefter b<irja minska och nedgi till
ca 3,9 miljoner flr 2050 (om inga
speciella itgiirder sdtts in). Anta-

let personer som uppbiir allmdn
grundpension kommer ddremot
att vara som stdrst vid pass ir
2025, de ca 1,46 miljoner medborgare, dvs. omkring 3l Vo av

befolkningen, antas uppbira
allmin grundpension.

TABELL I. FOLKMANCOSTORANDRINGAR
OCH FOLKMANGD 1985-2010

Ar
1985
1990
1995
2000
2005
2010

F<idda Ddda Nettoimmi- Folkmiingd
gration
31.12.
5000 49t9M3
&823 46510
4869t
61 938
0
5 005 991
57 375
49917
0
5 0542&
54 t86
52575
0
5 073 408
53 33r
55 448
0
5 069 786
52821 58 589
0
5 048 084
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An2uoAn

HETtTiCKANDE

\ARFJARDE

SERYICE
OCH SAMARBETE
TEMA FOR

O'

PE,NSIONERAI)

OvrRssAn

JUBILEUMSAnnT
Arbetspensionssystemet uppratt-

hiller ett ndt av betjiiningsstiil-

len som tdcker hela landet. Pen-

sionsanstalterna. bankerna och

postanstalterna betjdnar pi mer
dn femtusen stiillen i iirenden
som gdller arbetspensionerna.

De fcirsiikrade skall

pi

25-irskalender

konstaterade Tapani
vid
en nordisk gerontologikonkampanj i tidningspressen, radio och TV och samtidigt er- ferens som dgde rum imaj 1986.
har vibjuds tidningsartiklar innehil- Befolkningsutvecklingen
tendens i hela Norlande tillbakablickar och fram- sat samma
har
tidsperspektiv. I februari arran- den, Aven om utvecklingen
Inom socialgerontologin utvarit instabilare i Finland iin i
geras ett seminarium fcir beslutsgrannldnderna. I alla de hiir liin- gir man i allt stcirre utstrdckning
fattarna inom fcirvaltningen,
gdller
ndringslivet och arbetsmark- derna rikar framfcir allt andelen frin den forskning som
viktigt
levnadsvanorna.
Lika
gamla
Enligt
upplldringar.
nadsorganisationerna. Kampanjen piglr hela viren - i skattningar som giorts kommer som det dr att finna botemedel
pensionerad fdr de sjukdomar som Sldringmars minad dock under nigot var Ijdrde finliindsk
arna lider av. lika viktigt iir det
former eftersom riks- ir 2010 att vara 6ver 85 flr.

vilket emblemet.

som helst av dessa betjaningsstdllen kunna fi svar pl frigor

om sitt eget arbetspensions-

skydd, det mA sedan gdlla fdretagarverksamhet eller avlcinat
arbete i privat eller offentlig anstiillning. Aven Lantbruksf6retagarnas pensionsanstalts ombud kan ge "fcirsta hjilp"vid ansdkan om andra pensionsformer
iin lantbrukspensioner.

Antalet flldringar och Aldring-

arnas befolkningsandel cikar
Arbetspensionsanstalterna informerar sin personal om jubi- fortfarande i Finland, dven om
ildersklasser som uppnAr
leumsflrets program samt distri- de
pensions6ldern kommer att bli
buerar under flrets lopp material
som dr frirsett med jubileums- mindre fram till sekelskiftet.
Valkonen

I januari

inleds en

Den stora allminheten kdn- ddmpade

Den hdr utvecklingen. som {r att ge ildringarna m6jligheter
vid den hiir tiden
av framfdr allt de fdr- att leva ett fullviirdigt liv, oberoningsstdllen iir bide tiitt och hel- krdver allmdnhetens uppmdrk- en f6ljd
levnadsforhillandena. ende av om de ir friska eller
bdttrade
tdckande. Betj iiningsstiillena har samhet. I slutet av maj, ndrmare
stiiller helt nya krav pi social- sjuka. Cenom att underscika
ju samtidigt
fcir att inte siiga i bestdmt 28.5, gir jubileums- hand om andra irets huvudfest av stapeln i och hdlsovirdspolitiken. Diirfdr gamla mdnniskors uppfattning
fcirsta hand
krdver den gerontologiska forsk- om sina personliga behov och
drenden iin arbetspensionsfrA- Fi nlandia-husets konsertsal.
gor. Drirfcir passar det bra att
F6r planeringen och genom- ningen mihiinda ocksi mera sin levnadssituation fcirsciker somed anledning av arbetspen- fcirandet av de tivriga aktivite- anknytning till den praktiska cialgerontologin kartliigga fcirsionssystemets 25-Srsjubileum terna under jubileumsiret an- tilliimpningen dn mingen annan utsdttningarna fdr en bra ilderdomfrirsiika gcira betjiiningsstiillena svarar Pensionsskyddscentralen forskningsgren.
geronI t.ex. ett projekt. ddr man
nordiska
Den
ittonde
kdnda hos allmdnheten. Under och Arbetspensionsanstalternas

ner inte till att natet av betjii- dagsvalet

rum i
Fcirbund tiilsammans. Arbets- tologikonferensen dgde
25
28.5.1986.
I
Tammerfors
kampanj att genomfciras etapp- fdrdelningen blir i stort sett fdlkonferensen deltog ca 400 [orsvis
samlande element blir det jande: fcirbundet och arbetspen- ldr arbetspensionsser- sionsanstalterna skdter rekla- kare fr6n alla nordiska ldnder.
emblem
Inom den medicinska geronvicen som lanseras vid irsskiftet. men, medan Pensionsskyddsdr demens ett av de centologin
ju
inte
Meningen dr att alla betjinings- centralen. som i princip
stiillen skall fdrses med detta anvf,nder sina medel fcir rekla- trala forskningsdmnena. Deemblem.
mdndamil. har hand om kon- mens fdrekommer mest bland
de allra iildsta Aldringarna. Av
Ocksi de betjiiningsstiillen - takterna till bankerna.

ir

1987 kommer en omfattande

bankerna som stir utanfcir det egentliga arbetspensions-

t.ex.

systemet, dr betjdnta av att anvdnda det nya emblemet. Budskapet i den kommande informationskampanjen 5r ju: Hiir

finns

arbetspensionsemblemet

och hdr finns sakkunnig arbetspenslonsservrce.

Med tanke pi utvecklandet
och upprdtthAllandet av servi-

cenivin dr informationskampanjen en fcirpliktande utmanrng.
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fyllt

ir iir I7 pro-

under ledning av den svenska

forskaren Lars Tornstam under-

sOkt aldringarnas ensamhet, har

man kunnat pivisa att ildringarna inte har sfr stor distans till
de yngre flldersklasserna som

i allmiinhet antagit. Ensamheten upplevs Sven kvalitaman

tivt sett olika inom olika ilders-

grupper.
Ett flertal underscikningar har
cent svirt eller medelsvArt dementa
motsvarande andel visat, att de ildringar som har
- som 6r under 65 Ar dr barn ofta har kontakt med sina
bland dem
sju procent. Ett finliindskt fors- barn och att barnen ocksi hjiilkarteam har kommit fram til[. per sina fijriildrar vid behov.
att antalet dementa personer Timo Suutamas underscikning i
kommer att stiga frin 39 000 6r Jyvtiskylii visade, att ildringar1980 till uppskattningsvis 87 000 nas kontakter till barnen och
ir 2030. sflvida man inte lyckas barnbarnen var tata och att ildde som har

85

utveckla bdttre virdmetoder dn

hittilts. Inom demensforskning-

ringarna

i allmiinhet var

nrijda

med situationen. Speciellt ndjda
en har man pi senare tid fcirsrikt var mor- och farmcidrarna. mespira orsakerna till sjukdomen dan mor- och farfdderna f<irh<ill
med utgingspunkt iframf<ir allt sig mera neutralt till betydelsen
av dessa kontakter.
biomedicinen.

UTNAMNINGAR
Ny verkstiillande
direkttir ftir Kansa

Ny verlstiillande
direkttir ftir Sjiimans-

7
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I

I

slutet av september liimnade
k i Pesonen sinpostsom

Erk
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verkstiillande direktcir lcir

Sjcimanspensionskassan har frin
15.8. 1986 utniimnts pensionskas-

Till

verkstdllande direktcir

fdr Lantbruksfciretagarnas pen-

Eteld-Espoon
sonen kvarslir som medlem i Yhteiskoulu 61 1964 och studerastyrelsen [6r Kansa och som de ddrefter juridi\ vid Helsing-

Tuomisto. som [6r ndrvarande dr understatssekreterare vid
finansministeriet, overg6r i LPAs
tjiinst 1.4.1987. Pi VD-posten

nom

Matti Packal6n. Pe-

sans administrativa direktcir.

studentexamen

i

i ledningsgruppen for fors universitet. Ar 1969 blev
koncernens verksamhet utom- Jaatinen juris kandidat.
medlem
lands.

Matti Packal6n iir 39 ir. Han
har senast verkat som direktor
fdr Oy Nokia Ab:s maskinin-

lorandeskapet

f or sk ni

fr

kand. Helena Jaatinen.
Helena Jaatinen ar fodd 12.2.
ber kallat diplomingenjor, eko 1945 i Leppiivirta. Hon avlade

ter, som virdinrdttningarna frir dustri och diirfdrinnan som verkildringar har, tas under om- sldllande direktor f<ir SakoTikprovnlng.
ka, i ledande uppdrag inom Oy
Valmet Ab:s traktorgrupp samt
som handelsattach6 vid Finlands
ambassad iWarszawa.
Erkki Pesonen, som lett Kansa
sedan 5r 1973, har kallats att
sAsom huvudsyssla inneha ord-

MERVI

gt>

sionsanstalt (LPA) har frin
1.5.1987 utnamnts vicehdrads-

koncernen Oy. Till ny verkstdllande direktcir har bolagets fcirfiist valtningsrid frin borjan av okto-

gett positiva erfarenheter
- eldringar som rentav har betraktats
som ytterst svira fall har visat
nytt intresse fcir de dagliga sysslorna. I anslutning till boendet
bcir iiven den roll och de uppgif-

Till

r!

jur.

verkstdllande direktcir fcir Kansa-

Socialgerontologin har
stort avseende vid flldringarnas
boende och vid utvecklandet av
olika boendealternativ. De experiment som gjorts har i regel

\

I

-\
D

ftir LPA

pensionskassan

)

t

Understatssekreterare
Pekka Tuomisto ny
verkstii llande direktti r

i

styrelsen for

Kansas deldgarskapsbolag Clarendon Group Ltd och att framfor allt leda den inom Clarendonkoncernen verksamma International Insurance Group. Pesonen
har sedan minga 6r sisom bisyssla i n nehaft ordforandeskapet
i styrelsen lcjr Clarendon.

Efter utexami neringen arbetade Jaatinen forst som fciredragande vid I-;dnsstyrelsen i Nyland
och ddrelter under sex ir som allmdnt och ledande rattsbitrede
vid Hango och Vasa rtittshjiilpsbyrier. Ar 1919 ansrdlldes Jaatinen som jurist vid Sjomanspen-

h<ivding, politices magister
Pekka Tuomisto (46).

eftertrrider Tuomisto fOrsiik-

ringsridet Martti Rahnasto,
gir i pension efter att ha lett

som

LPA allt sedan anstalten grun-

dades

ir

I969.

sionskassan och ir 1984 utndmndes hon till bitriidande direktdr vid kassan. Till pensionskassans administrativa direktcir
utndmndes Helena Jaatinen 6r
1985.

erare vid

d d s c' e n t ra I e n s

.fbrskningsavdelning
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LEVER FINLANDARNA
LANGRE IiN FORUT?
Finns det statistiskt beliigg

fiir

"l friga om 65-iringarna var

mdnniskors levnadsstandard har

att finldndarna lever liingre dn den fdrvantade, iterstiende livs- stigit miirkbart".
Vilken iir finldndamas livsilf<irut? Vi liter frigan gi vidare liingden ir l97l I1,3 ir f<ir

till

Hanna-Kaisa Hiimiiliilnen, r-ndnnen och 14, I fcir kvinnorna.
som sysslar med att gtira upp Ar 1982 kunde en 65-irig man
statistiker pi Statistikcentralen. statistiskt sett riikna med att leva
"Exempelvis ir l97l var I 3,0 ir till och en 65-irig kvinna
mdnnens f6rvdntade livsliingd 16,9 ir till".
som nolliringar 65,9 ir,-medan Hur kan den hdr situationen

i internationellt perspektiv,
vad visaren jiimfOrelse med t.ex.

der

Sverige?

"De fdrskaste svenska uppgif-

till iA frin ir
Vid den hiir tidpunkten
var den fdrvintade livsliingden
kvinnornas .'iar73,6 6r. Ar 1982 niirmast fcirklaras?
"Levnadsfcirhflllandena har fcir en 65-irig man 14,8 ir och
var motsvarande siffror 70, I fdr
mdnnens del och 78,1 fdr kvin- fcirbiittrats vad gliller bostii- fcir en kvinna i motsvarande ilder 18,7 Ar".
derna, kosten, hilsovirden
nornas".
ter vi har tillging
1934.

-

\

I
STORNINGAR I DEN MENTALA
HALSAN EN ALLT VANLIGARE
ORSAK TILL ARBETSOFORMAGA
Stcirningar i den mentala hdlsan seorganen

en okning

frAn

har blivit en allt vanligare orsak 53 000 till 58 300. Ar 1985 stod
till invalidpensionering. Det hiir andelen sjukdomar i cirkulaframgAr av fcirsta delen av ar- tionsorganen for 22A procent
betspensionssystemetsstatistiska av de gdllande invalidpcnsio
6rsbok, som innehiller uppgif- nerna medan sjukdomar i stodter om arbetspensionerna inom och rcirelseorganen stod tor 33,1
procent".
den privata sektorn.
Hur kommer det di att fdr- 'Stdrningar i den mentala
hilla sig i framtiden? Vi stiiller hdlsan dr i Okande och nir sifrigan till Mikko Pellinen, sta- som orsak till invalidpensionertistikplanerare vid Pensions- ing sminingom upp till samma
andel som sjukdomarna i cirkuskyddscentralen.
'Sjukdomar i blodcirkula- lationsorganen.Fdrndrvarande
tionsorganenvarframtillmitten ligger stcirningar i den mentala
av 7O-talet den vanligaste orsa- hiilsan till grund fdr I 9,2 procent
ken till arbetsof6rmiga. Sedan av de lcipande invalidpensionerdessharandelenifrigaomden- na. Ar 1976 var motsvarande

,llikko l'cllirn'n

hdlsan utgcir en anmiirkningsviirt stor andel av de invalidpensionerade. Sjukdomar p.g.a. sli-

tage representerar lnte nagon

i dessa ildersklasser, detsamma giiller sjukdomar
stcirre andel

i

cirkulationsorganen samt

i

stcid- och rdrelseorganen. Strirningar i den mentala hdlsan
fcirekommer numerert sett oftare bland personer under 45 ir iin
i senare ildersklasser".

na sjukdomsgrupp minskat, andel 13,1. I antalet pensioner
samtidigtsomsjukdomaristcid- innebiir det hiir en cikning frin
och rorelseorganen noterat en 22 000 till 33 000. Ifall trenden

<ikning. Till f6ljd av sjukdomar i fortsiitter, si fir vi efter nigra ir
cirkulationsorganen beviljades riikna med, att stdrningar i den
53 400 personer invalidpension mentala hiilsan utgcir den niistAr 1976: ir 1985 hade denna viktigaste orsaken till arbetsandel sjunkit till 39 500. Under ofdrmiga".
samma period noterades i friga "Personer under 45 ir som li-

om sjukdomar i stdd- och
32

rdrel- der av stcirningar i den

mentala

Interujuer: K.S.

Ftirsfikringsbranschens konsumentdelegation:
Undervisningen i ftirslkringsmedicin btir effektiveras vid universiteten
Fdrsiikringsmedicinen dr en vik- liikarnas ftirening. Ordfcirande i tydelsen av den medicinska dotig del av socialmedicinen. Un- arbetsgruppen var medicine och kumentationen i dessa sam-

dervisningen i f<irslikringsmedi-

cin borde effektivera; vid

kirurgie doktor Ilkka Torstila.

manhang.

Inom ramen fcir

onsumentdelegationen betonar vidare vikten av att den fort-

grundutbildningen bOr stude-

medicinska fakulteter borde en effektiv. Delegationen pipekar
l6rar- eller assistenttjiinst i fdr- aven att man borde fA till stind
sdkringsmedicin inrdttas. Den- litteratur som anknyter till
na liirare skulle ansvara fcir gru nd utbild ningen inom ftjrsiikgrundutbildningen och -forsk- ringsmedicinen.
Inom fdrsiikringsmedicinen
ningen inom nrimnda sektor.
Dessutom iir det befogat att skall man i praktiken tilliimpa
overviga inrdttandet av itmins- kunskaper och fiirdigheter fr6n
tone en deltidsprofessur i fcir- olika specialomriden pi den juridik som giiller fdrsiikringar, ersiikringsmedicin.
Det hdr framgir av en rap- sdttningar, ersiittningsbarhet,
port som ldmnats av en arbets- beviljande beslut och avslagsbegrupp tillsatt av Fdrsiikrings- slut. Det iir viktigt att likarna

fdrmiga, grunderna fdr bediim-

de

medicinska fakulteterna genom

K

randena

fi

en orientering i soci-

en samordning av lSrostoffet satta och kompletterande ut- al- och personftirsiikringen. de
och liiromedlen. Vid samtliga bildningen iir kontinuerlig och olika siitten att definiera arbetsning av arbetsfdrmflga samt utfdrdandet av liikarintyg och -utlitanden. Anordnandet av undervisning i fdrsiikringsmedicin

ligger

i sivdl konsumenternas

som ldkarnas och fcinlikringsbolagens intresse.

I dagens liige Ar undervisningen i fcirsdkringsmedicin vid vira

hdgskolor ytterst begriinsad bide tids- och innehillsmiissigt.
Ldrostoffet 5r iin sfl l6nge ndrbranschens konsumentdelega- kiinner till kopplingen mellan mast koncentrerat till socialfiirtion isamrid med Fcirsiikrings- vetenskap och juridik samt be- sdkringssektorn.

APl-ftirsiikringspremien stiger till
13 procent

KoPL-

KAPl-ftirsflkringsFrilansarnas
premien
stiger ir 1987
premie stiger
Ar 1987 air den pensionsfdrsiik- Ar 1987 iir KAPl-pensionsf6r-

ir 1987

ringspremie som skall erldggas i sdkringspremien l47a av arbetsmed lagen om pension tagarens bruttokin. Fdr anstiillenlighet
et har 14.ti.1986 faststiillt grunvissa
konstnlrer och redak- da som dr yngre an24 hr dr f6rfcir
derna ftir I987 irs APl-f<irsiiksiikringspremien 8,1 Vo. KAPL( KoPL) 13,4 o/o av frilansatdrer
ringspremie. Den genomsnittlipremieprocenterna stiger med
personer
Ftir
rens
bruttolcin.
o/o
ga APl-premien blir dh 13,0
procentenheter.
0,8
yngre
24
ir
ar
KoPLsom
dr
dn
av ltjnen, vilket iir 0,8 procentqc. KoPl-premiel6gre KAPL-premien
Den
premien
8.1
enheter h<igre dn premienivin
skall ir 1987 betalas frir arbetsproprocenterna
med
0,8
stiger
ir 1986.
tagare som iir ftidda ir 1964 eller
centenheter.
A PL-premien ftir arbetstagasenare. Den hdgre premien skall
re under 24 hr ar 8, I fl6 av kinen.
betalas frin ingingen av det 5r
For arbetstagare som iir iildre dn
under vilket arbetstagaren fyller
24 tr och som dr anstdllda av en Socialtrygghets24 ir.
sm6arbetsgivare (fdrre dn 50 an- konventionen mellan
K A PL-premien skall erliiggas
o/o
sttillda) dr APl-premien 14
frir
samma lcinebelopp som gdlKanada
Finland
och
av lcinen. I lriga om storarbetsvid fdrskottsinnehlllningen
ler
givare 6r premien beroende av klar att undertecknas
av skatt. Arbetsgivaren betalar
arbetstagarens ilder.
I ett par irs tid har Finland for- KAPl-premien fdr anstallda i
handlat med Kanada om inf<i- byggnads-, hamn-, skogs- och
Social- och hiilsovirdsministeri-

t
I

rande av en socialtrygghetskonvention betriiffande pensionerna. I slutet av maj 1986 eigde den

lantbruksarbete.

godkAnnande av parlamenten i
konventionslainderna. F6rhand-

nast den 20 februari.
I friga om kiner som betalas i
december 1986 och som redovisas senast den 20 januari 1987
tilltimpas premieprocenterna fdr

De nya fdrsdkringspremie-

procenterna tilliimpas

f<irsta

tredje och sista lcirhandlings- gingen pi lciner som utbetalas i
ronden rum. Konventionen dr januari 1987 och fcir vilka
nu klar fdr undertecknande och KAPL-redovisningar gcirs se-

a

I

lingarna om infcirande av en
motsvarande konvention mellan Finland och Quebec fortsatte i augusti 1986.

5r

1986.

KAPL-premierna skall inbe-

talas till banken eller till nigon
postanstalt som handhar penningrdrelse. Pfl ftirsenade premieinbetalningar uppbiirs l6 0/6 i
drcijsmIlsrlinta.
-1 -1

tiekapitalet eller rdstriitten

Socialtrygghetskonventionen mellan
Finland och Schweiz

triidde i kraft

Socialtrygghetsko nvent ionen

mellan Finland och Schweiz har
ratificerats: konventionen triidde i kraft L10.1986.
Konventionen tdcker ndstan

samtliga socialfcirshkringssystem
inom de bida liinderna. Den
tilliimpas dven pA pensionsfall
som har iigt rum innan konventionen trddde i kraft. Pensioner
kan pi basen av konventionen

dock bdrja utbetalas tidigast
r. r0.1986.

PSC-broschyrer om
de ltirtida pensionerna

Ijuni

1986 kompletterade riks-

dagen de fdrtida pensionsarrangemangen med en redje pensionsform. deltidspensionen.
som trdder i kraft frin bcirjan av
5r 1987. Frirtida ilderspension
och individuell fcirtidspension
hade infdrts redan frin bcirjan

av 5r

1986.

Deltidpensionen

dr

avsedd

f<ir personer som har fyllt 60 ir
och som civergir fr5n heltidsarbete till detltidsarbete. Pensio-

ftir det inkomstbortfall som dr en l6ljd av
den minskade arbetsinsatsen.
nen ger ersdttning

Pensionsskyddscentralen har

publicerat en broschyr under ti-

teln

lrin ir
presenteras. I den

"Deltidspension

1987",

diir den nya deltidspen-

sioneringen

tidigare utkomma broschyren

"Flexibel pensionering" beskrivs
fdr den individuella
fcirtidspensionen och f<irtida il-

i en och samma bank eller fcirsiikfciretag som bedriver annan af- ringsbolag eller hos ett bolag
frirsverksamhet. Regeringen av- som hcir till samma koncern
let 10.10.1986 en proposition i som sidan bank eller sidant fcirdrendet.
sikringsbolag, inte skall fi utg<iDen nuvarande lagstiftningen ra majoriteten av antalet medom fdrsdkringsbolag begriinsar lemmar i pensionsfcirsdkrings[orsdkringsbolagens aktieinne- bolagets styrelse eller fcirvalthavsandel i sidant annat sam- ningsrid.
Behovet av att livfcirsiikringfund, som inte bedriver fcirsiikringsverksamhet, till hdgst 50 en och skadefcirsdkringen dr

procent. Det ii dock mrijligt att frin varandra fristiende motidven med en endel som under- veras i propositionen bl.a. med.
stiger 50 procent uppni be- att man internationellt i stor utsteimmanderdtt i ett bolag. striickning har godkdnt princiFramfcir allt i friga om storbo- pen att ett och samma fcirsiiklag 6r Sgandet ofta f<irdelat ismi ringsbolag inte fflr bedriva b6de
andelar och eftersom ofta bara liv- och skadefdrsdkringsrdrelse.
en liten del av aktieligarna dr Avsikten med denna princip iir
representerade vid bolagsstim- att sdkerstdlla att de sparmedel
man och di det inte finns n6gra som gdller livfcirsdkringsverkbegrdnsningar fcir utcivande av samheten hSlls separat frin den
rostratten i aktiebolag, s6 ar det rivnga fcirsiikringsverksamheten.
m<ijligt att redan med en relativt
Den giillande lagen om f<irliten aktieandel uppni en bety- sdkringsbolag uppstaller inga
dande r<istriitt pi bolagsstdm- sdrskilda kompetensfordringar
man.
eller krav i friga om jiiv ndr det
Begrdnsningen av aktieinne-

cern. Bolag som tillhdr en och direktcir. Di sidana krav saknas
samma koncern skulle m.a.o. in- och di pensionsfcirsdkringsbote tillsammans fi inneha civer 20 lagens verksamhet dessutom dr
procent av aktierna eller rcisteta- ndra bunden till skadefdrsiiklet i ett fciretag som dr verksamt ringsbolagen, finns det en mcijlighet att pensionsfrirstkringsinom andra branscher.
Fcirsdkringsbolagen och bo- bolagens oavhdngighet begrdnlagsgrupperna skulle enligt rege-

cernbokslut.

derspensionen. Broschyrerna, Regeringen ftireslflr
som finns pi bide finska och [ndringar i lagen om

frin

Pensionsskyddscentralen, tele-

fon (90) I5 I I /postningsenheten.

Regeringen niresrir

-r--r-aKilelnnenaYsan0et SaIIKS
frin 50 till 20 procent
r

Regeringen frireslir, att fcirsdkringsbolagens ratt att dga fdretag som bedriver annan affdrsverksamhet dn f6rsdkringsrrirelse skall minskas. Fcirsdkringsbo-

lagen skulle hddanefter enbart
med tillsflnd av social- och hiilsovirdsministeriet ha rdtt att inneha mer iin 20 procent av ak-

34

ftirslkringsbolag

Regeringen fcireslir att pensionsfcirsiikringsbolagens fristS-

att it:: f,lilllil5, l'il??T #13I

ftirs[kringsbolagens
r
r

sas. Enligt propositionen dr

ringens forslag iven i fortsdtt- diirfdr de ovan n1mnda kraven
ningen fi behilla aktier och an- i friga om jiiv motiverade.
Med tanke pi pensionsfdrdelar som de dger vid lagens
siikringsverksamhetens oavhdngikrafttradande.
Avsikten 6r att lagdndringen ighet f<ireslis i propositionen
skall trada i kraft si snart som vidare, att pensionsfcirsdkringsmrijligt efter det att den har an- bolagen inte skall omfattas av
ett annat fOrsdkringsbolags kontagits och stadfdsts.

villkoren

svenska, kan bestdllas gratis

gdller pensionsfrirsdkringsbola-

hav skall enligt fdrslaget giilla gens fcirvaltningsrid. styrelsedven en fdrsdkringsbolagskon- medlemmer eller verkstdllande

s.dkringsbolag' En.proposition i
drendet avldts till riksdagen
26.9. 996.
1

Enligt propositionen

skulle
den som dr anstdlld hos en bank
eller ett annat fcirsdkringsbolag
eller ett bolag som hcir till samma koncern inte ft vara verkstdllande direktcir fcir ett lagstadgat

pensionsf<irsiikringsbolag. Fdr

garanterande

av

pensionsfcir-

siikringsbolagens oavhdngighet
fdreslfis i propositionen dessutom, att de som iir anstdllda hos

Avsikten dr att lagiindringar-

na skall triida

cember 1986.

i kraft den 3l

de-

ENGUSH SUMMARY

Prime Minister Kalevi Sorsa the pension he has earned in pensions is handled by head oi the leqal department
private pension insurance at the Cenhal Pension Security
says in an interview with the the public sector.
Mr. Sorsa thinks that the companies, whose decision- Institute, the problem wrth the
Tyoelake magazine that the
basic models lor various pen- most signi{icant relorm ol his making is subiect to social practical application of the
present govemment is the in- insurance legislahon.
law will be where to lind partsions already exist.
"As a result ol the major troduction ol the llexible
Considering the principle time jobs. Forexample, people
relorms carried outduring the retrrement age. "The early dis- that pensions should be who are partially disabled

past {ew years, almost all ability pension gives more
social risks associated with lreedom than the normal dishuman li{e are now covered ability pension to take into
by the pensions scheme. Risks account the di{{erent agecaused by old age, disability, related iactors when conlong-term unemployment {or sidering a person's ability to
d person advanced in years, continue in his work while
and the death o{ the bread- the early old-age pension

winner in a Iamily are all re- allows the employee to choose
cognised ln legislation", sdys when he wants to retire. And
the part-time pension system
Prime Minister Sorsa.
"Once the national pension will be introduced at the bescheme is re{ormed, all basic ginning o{ 1987."

policy decisions wiil have

been taken. Personally, I don't
see dny more lundamental de-

Iiciencies in the system. The
national pension scheme will

give a basic income to all even

if they haven't been able to
accumulate an employment

The Prime Ministerdoes not
think that the pension system

will take us into a

vicious
circle. "l wouldn't say it's like
that, alihough the system is
Iairly complicated. This is due
to the {act that our pension
system takes into account a
person's indivrdual work

pension. The employment
pension, in tum, is income history and income so that
he can maintain his living
saved up ior old age."
Acconding to the Pnme standard in times o{ trouble.
Minister, there is stiil scope {or I1 the system were streamimprovement in the {amily Iined, we'd certainly get a lot
pensions system. "Families ol complaints about the penwith children are put ln two sions not making allowance
di{{erent positions, depending

on wich one o{ the breadwinners dies."

Another pn:blem in his
opinion is that il a person
retires on dn early disability
pension or an early old-age
pension, he will not receive

f

or exceptional circumstances.

Things would iust get worse."

Mr. Sorsa points out that the

employment pension scheme
is regulated by legislation
whrch has been hammered
out in Parliament, although

actual management o{ the

earned, Sorsa does not {lnd it have not been able to {ind any.
odd that employer and em- No illness or reduced capacity
ployee organizailons are in- {or work rs a pre-condition to
volved in in the administration.
A{ter all, the employment pension is saved income. The
Iact that these organizations
participate in preparing in-

structions

lor

interpretation

receiving
sion.

A

a part-tme

pen-

person applying {or

a

part-hme pension must have

held a job during the pre-

ceding year. Dunng the past

lB months, he must have had
Iull-tme work {or at least a
certain interests than using year. All in all, he must have

and applicatron is not so much
a matter of trying to protect

expert advice.

been gainlully employed ior a
5 oi the preceding 15

"One of the main iunctions total

oi the Central Pension Security

Institute is to monitor the
development oi the employment pension scheme and
ln{orm the State. For this
redson, it's fitting that the

years.

For a part-hme pension,
working hours must be cut
down to

16-28

hours a week.

The person may work every
second day or week as long

employer and employee as the average working hours
organizations are rnvolved", are completed within a period
Prime Minister Sorsa em- ol 16 weeks and no interphasizes.
ruptions exceeding 6 weeks
occur.

The income o{

part-time

pensioners must be reduced
The new part-time pension is to 35-70"/o o{ the previous
currently being discussed in pay. The pension wiil be a

thls periodical. The law will
come into eflect in 1987 and
concern people 60 years o{
dge or over who wish to go
into retirement by gradually
cutting down on the amount
o{ work they do. According
to Tapio Karsikas, assistant

certain percentage o1 the
reduction in pay, which
depends on dge. A person
retiring on a part-time pension

at 60 wrll receive a pension
which is 44o/o o{ the pay reductron. The pension is increased bv l/3 ol a percent35

dge point per every month by
whlch the age o{ the person
involved exceeds 60 at the
time o{ going into retirement.

The part-time pension may

not exceed 75o/o ol the em-

ployment pension that the

pensioner has earned at the

At the end ol 1976, a total o{
434,000 pensions were being

paid out whereas the corresponding figure lor 1985 was
754,000. The employment
pension scheme is stll in the
process ol berng inhoduced
and will grow until the year

time when he is pensioned. 2000.
The payment o{ the part-time
A work group has been
pensron will be stopped il the shrdyrng how to provide better
pensioner stays out o{ work social security Ior people
for more than 6 weeks at a looking after young children.

Three difierent models for
By the end ol Apnl 1986, accumulating pension dunng
a total ol 3,117 persons had this period have been prereceived an early disability sented.
pension. On average, every
According to the most exIourth application was rejec- tensive model, the person
ted. The author o{ the article involved would be earning a
titled "The first steps in the ear- pension as il working untilthe
ly disability penslon" writes child is three.
that it is too early to say whetAs a result, dropping out oi
her this percentage will stay work {or a maximum ol three
years would not decrease the
the same in the future.
About 60 o/o ol the appli- pension. For those who are not
cants were suf{ering {rom employed pension would
diseases o{ the musculoskele- accumulate during the same
tal system and connective period acconding to a sepa.rate
tissues whereas the corre- insurance scheme.
sponding figure Ior applicants
The second model would
1or disability pensions is 36 o/o. give a full pension during the
At the end oi May, a little child's {irst year. After that,
less than 2,000 early disability the pension would be based
pensions were being paid out. on a separate insurance
fime.

At the end o{ Apnl, it scheme, as {or those who have
seemed that the average pen- no iob.
In the thind model, pension
sion of the recipients of early
disability pensions was clearly would accumulate as now. All

higher than that o{ people the time used for child care
receiving normal disability that is not covered by empioy-

pensions. It is possible that the ment contracts would add to
applicants who would receive the pension according to a

a small pension simply tum

it down. At the same time, the

sepa.rate insurance.

The pension of a woman in

recipients ol early disability a medium income bracket
pensions have a Ionger and \iVho devotes three years to
more continuous working hle child care wou-ld increase by
behind them than recipients 100-200 FIM dependins on
ol normal disability pensions. whether the pension would
In 1985, the pension bill ior be calculated on the basis ol
the private sector was FIM salary orchild care allowance.

I 1. I billion. Nine years earlier, The acfual after-tax amount rethe corresponding {igure was ceived would be one thind ol
only FIM 2.2 billion. The real this.
value oi the pension bill has
more than doubled since
1976.
The main reason {or the in-

credse ol the pension bill is

the Iact that today more people

receive a pension than before.
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STATISTISKA UPPGIFTER OM ARBETSPENSIONSTAGARNA 30. 6. 1986
I tabellernas siffror har minimiskyddet beaktats.
30. 6. I 986 utbetalades sammanlagt 76 I 000 arbetspensioner. Forlndringen frin fcire gfiende ir Ar 44 000 pensioner
eller 6.1 procent.
Av de utbetalade pensionema var 382000 ilderspensioner (inom parentes fcirAndringen frin motsvarande tidpunkt fciregAende ir) (+19000), 176000 invalidpensioner (t700),59000 arbetslcishetspensioner (*11000) och
I 38 000 familjepensioner (*7 000). Sedan ingingen av ir 1986 i kraft: 2 700 fctrtida Alderspensioner och 2 800 individ uel la fcirtidspe nsioner.
Alderspensionemas medelbelopp var l23l marVmin, de fortida Alderspensionemas I 429 marVmin, invalidpensionernas l62l mark/min, de individuella f<irtidspensionernas 2351 mark/min, arbetslcishetspensionemas
1847 marVmAn och familjepensionemas 955 marVmin.

ALD ER SPE N S ION ER ( fortida ilderspensioner ej inbereknade )

giillande

30' 6' 1986

pensionstagare

MAn

Pensionsbeviljare

68290

A PL-pensionsanstalter

15261

Fo PL-pensionsanstalter
LF<i PL-pensionsanstalten
KA

PL-pensionsanstalten

Alla arbetspensionsanstalter
I

.

I

.-30.

Kvinnor
I

14619

t2299

50667 73403
34264 13496
168482 213817

Totalt
182909
27

5ffi

Grundpension i medeltal

Mdn Kvinnor

263t

I t27

2322

I

124070

537

mvmin

Totalt
I 688

t972

75'7

356

520

477ffi

1077

445

898

382299

1724

843

I 231

18 265

l9l0

908

I 35r

6. 1986 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter

8

079

10

186

FORTIDA AI-oEnspENSIoNER

30' 6' 1986

giillande

pensionstagare

Mdn Kvinnor

PensionsbeviIare
A PL-pensionsanstalter

Totalt

Grundpension i medeltal mklmin

Miin Kvinnor
997

l

053

972

l813

878

305

405

I 455

267

663

807

I 429

780

I 392

1228

r 665

PL-pensionsanstalter

131

195

J)Z

LFci PL-pensionsanstalten

88

415

503

K APL-pensionsanstalten

53

106

r59

2659

3

2 733

3ll0

Fci

l. l.-30.
Alta

t9M

7t5

Alla arbetspensionsanstalter

arbetspensionsanstalter

INVALIDPENSIONER

gdllande

71

8

2

015

pensionstagare

Mdn

41280

Totalt
9t 7r3

977

3 371

11354

L Fci PL-pensionsa nstalten

17358

18950

36 308

K

3t

A PL-pensionsanstalter
Fo PL-pensionsa nstalter

nsionsanstalten

Alla arbetspensionsanstalter
I

.-30.

t2t

731

(fulla pensioner och delpensioner inberAknade)

Pensionsbeviljare

.

I

6. 1986 beviljade

30' 6' 1986

I

Totalt

3795

437

44433
7

l0l

357

125

Kvinnor

s392

36749

Grundpension i medeltal mk,/min

Miin

2854
2078

I

Kvinnor

Totalt

tt7

I 424

2

r 336

r 857

902

159

6t9

421

588

I 299

74999

176 124

2013

I 091

I 621

4705

10593

23t3

t24l

I 816

6. 1986 beviljade

Alla arbetspensionsa nstalter

5 888

37

DELPENSIONER

30.6. 1986 giillande

Grundpension i medeltal mk,/min

Pensionstagare

Mdn

Pensionsbeviljare

t247

APL-pensionsanstalter
FdPL-pensionsanstalter

I t45

L FciPL-pensionsanstalten

3 845

Kvinnor

Kvinnor

Totalt

2 890

I 823

954

401

I 546

397

999

t 329
I 294

Totalt

I

4 309

8 154

KAPL-pensionsanstalten

128

139

I 267

Alla arbetspensionsanstalter

7 365

6492

l3 857

387

350

737

L l.-30. 6.

MAn

| 643

|

28r

630

Iil8

4ffi

445
I 406

1026

499

'779

l

689

974

1986 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter

231

INDIVIDUELLA FORTDSPENSIONER
30.6. 1986 giillande

Grundpension i medeltal mk/mAn

Pensionstagare

Mdn

Kvinnor

Totalt

20/,6

2763
r 939

A PL-pensionsa nstalter

677

994

Pt--prlqS!!4qs!4!19t

202

157

359

2816
2433

96

273

369

I

165

t 302
M8

345

45

390

2752

r 336

Eq

L Fci PL-pensionsansta

lten

KAPL-pensionsanstalten

Alla arbetspensionsanstalter

l. l.-30.6.

Kvinnor

Miin

Totalt
I 671

Pensionsbeviljare

634

1320

t

469

2789

3 133

I 648

2589
235r

r 280

| 406

2686

I

I 653

2374

1986 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter

166

ARBETSLOSHETSPENSION ER
30.6. 1986 gdllande
Pensionsbeviljare
A PL-pensionsanstalter
Fo PL-pensionsa nstalter
L Fci PL-pe nsionsansta lte n

KA PL-pensionsanstalten

Alla arbetspensionstalter

l. l.-30.

Totalt

Mdn Kvinnor

15455 24665 40120 3060
755

2282
8 383

26875

860

27t0

3&3

31

878

l6l5

4992

l

I

601

Totalt
2163

862

I 028

l418

t326

453

852

t2&

12026

r 535

638

58753

2403

I 378

I 847

9 637

2584

1362

I 901

6. 1986 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter
38

Grundpension i medeltal mVmin

Pensionstagare

Miin Kvinnor

4248

5 189

FAMiLJEPENSIONER

30.6. 1986 giillande

Antalet

Pe

pensioner

nsionsbeviljare

APl-pensionsanstalter
F<iPl-pensionsanstalter
LFciPl-pensionsanstalten
KAPL-pensionsanstalten

Alla arbetspensionsanstalter

l. L-30.6.

Grund-

pension

imedeltal

64861
11883
28247
33227

Pensionstagare

Barn
Ankor
60874 12762
11505 1949
27 5%
3 166
610 31 70t
5 I t8
955 l3l 670 22995

mVmin

Totalt

I

73636

344
1162
378

1382r8

13454

30756
36819

t54665

1986 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter

6 t29

I 043

Antalet

pension

SAMTLIGA PENSIONER
30.6. 1986 gAllande

Pensionsbeviljare
APL-pensionsanstalter
Fci

PL-pensionsa nstalter

LjQllle$pryq!@

pensioner

imedeltal

382 939

t 787

53 r03

t748

mVmin

194 489

3l

KAPL-pensionsanstalten

130

Alla arbetspensionsanstalter

760842

l. l.-30.6.

Grund-

526

976

r

| 323

1986 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter

50 043

I

579

Av familjepensionema var 5 024 enligt tillAggsf<irminema, i medeltal I 188 mVmin. Av de civriga pensionstagarna erhcill 22 327 dessutom registrerad tilllggspension, i medeltal I 453 mVmin. Dessa var i huvudsak APL- och
FciPL-pensioner.

1.

1.-30.6.tgffi UTBETALADE
A PL-pe nsi on

u:r

nsta

I

ter

FciPL-pensionsanstalter
L Fo

PL-pensionsanstalten

KA PL-pensionsanstalten

Alla arbetspensionsa nstalter
Regist rerat tiIkiggssk

Sammanlagl

ydd

PENSIONER, MILJ. MK
4047.9
555,8

6t2,7
757,9

5974,3
228,3

6202,5
39

(l.abcllcn anslutcr srg till artikeln pA sid.

Ar

Under 55
9016
t2996

1970
t97 I

15252
l8 526
t7 317

1972

t913
1974
1915
1976

t4620

t4 152
12619
l0 470

1977

t978

1979

9 515
r0 053

1980

l98l

1982
1983
1984
1985

1986

9 t79
8

934

l0 804
I

(t/2 iret)

l9l7

il

971

I 011

l0-15).

55-64
t2261

l8 306
20 t75
23375
20010

l8

n

162

432

6ver

65

t4563
l9 652
t9 452

l8

172

r8 994
l8 239
l7 315

ll lM

t6822
16l7r

19722

l4 933

164t7
t6 t37
l6 363

20 568

28428
28354

28

_131

23770

t4569
l6 383

t4 116

14244
|L621
14468
9 433

Artiklarna i tidsk riften Arbetspensi onfdr fri t t c i t e ras med uppgi va nde
av tidskriftens (och skribentens)
nomn.
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