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DEN F'LEXIBLA PENSIONERINGEN

gdller enbart dem
som flrller mittet
Riksdagens behandling av dcn
f'lexibla pensioneringcn gav upp
hov till en debatt, som pA ett
intressanl sdtt visadc de varicrande t'orvdntningar som stdlldes
pi lagrcformen. De olika pensionsgrunderna blev l'ciremil t'or
en mdngdjdmlbrelser. Bland annat tiSgade man sig dnnu cn ging

Tillgripandct av arbctslcishctspensioneringen som cn rlctod att
sanera arbetstagarstrukturen har
av cn cnig opinion stdmplats son.r
ett tullstdndigt t-clgrepp. Ifall arbetslcisheten sig skullc tbrslA

i

som pcnsioneringsgruncl inom
det llexibla pe nsionsilclerssystcmet, si skulle n.rcijlighctcrna att

hur pensionsildern borde struk- "skapa" pensicinhrer i spekulatureras lbr dem som inte for- ti'"t svlic knappast rninska alls.
vdrvsarbetar. Pi en del hill hiivMeningcn merl pensiorrsdade man, att lingvarig arbets- ildersrclirrmen var. att kontma
loshet borde gdlla som pcnsione- firin Iixeringen 'u'icl cn gencrell
ringskritcrium lika r,'iil som slit- pcnsionsilclcr; i stdllet cinskadc
samhet i arbetet.
rran I'rantltiilla. irtt pensiorrsI arbctslivet dcltar minga ilclcrn ingalr.rnda bclrcivcr r"ara
dldre personer som inte lingre dcnsamrna liir alla mdnniskor.
orkar sti i liin morgon till kviill Dcbatten visar dock att en l:igsta
sAsom i sina kralis dagar. Trots ildcrsgrdns lbr "pcnsionsilclcrn"
att tlet i dcssa lall intc rcir sig om bor laststdllas. En arbetsl'ornriiclirekt arbetsofbrnriga som kar.r dcn persor.r som intc har t-vllt 60
diagnostiseras medicinskt i lirrm Ar ingir. dvcrr om han dr arbctssjukdom, l1,tc eller krttppsskacla. los. i princip i clen potcnticlla arsi dr orkeslosheten ctt obestricl- betsklulierr och irrtc i princip
ligt thktum. Med tanke pi clen
i dc tiin arbcte bcliiacle.
chs.
hdr kategorin arbetstagare har -"pensiondrcrna".
ddrlbr indivirluell lortidspcnsion
Pensiclnsliigorna intrcsserar

och deltidspcnsion introducerats.

Som komplettcring till dessa tr,'i
pensionsfbrmcr har dessutom ett

system med f'ortida Alclerspen-

sion inl'cirts: dctta alternativ dr
avsett ['or dldre arbetstitgarc, sont
onskar pensioncrna sig cltcr e-eet
val och som dr beredda att upp
bdra en varaktiE ldgre pension. I
sambancl med lbrtida uttac av

ilderspcnsioncn krdvs ingcn bedomning ar.' scikanclens t'ormiga
att orka med sitt arbete.

alla. onr inte a'",personliga skdl si
via r.rigon sl6kting ellcr veirr. Det
dr t'cirstAeligt
tiin
- och bekant
tidigarc rcfbrmcr
att l'orbatt- vdckcr inrir.rgar i pensionerna
()ch
trcssc
stonr lorlropprrirrelrr
hos allnr:inhetcn. Dct dr ndclvdndigt att i sambancl med inf'oranclet av clc tlexibla pcr.rsionsrctbr-

rrerna nosa hilla i rrinnct vilkcn
rctbrmcns f aktiska inneborcl dr.
ver.n den vhnder sig till och vilka

villkclr sorrr skall uppt'r llas l'or be-

Det dr allmdnt kdnt. att ar- viljande av pensiorr. Vicl prebctslcishetspensioncn pi si na hill scntationen av de l)exibla pcnhar anl'dnts sorl cn mctod att sitlttertta bt-rr arbctspensiortssr:pensionera dldre arbetstagare. temct ta lartkrm ar tlct rnissttrg
Arbetsgivaren har clA i samricl
med den anstallda liistdllt dcnna
i I'ast t'<irvissning orn att arbets-

lcishetsskyddet lungerar och i
sinom tid lcdcr till pcnsionerirru.
Det kausall'cirhiliancie som gdllcr

sonr begicks, di vi ir 1974 mcclclelade allmdnheten att arbcts-

pensionens tillvdxt skulle cjka
tihn lc/c till 1.5% pcr arbetsir.
Genr:rn.r en slagkraliig och optimistisk inlirrmatiorrskamplnl
t'cirledclcs en dcl av allr.uiinheten

l'or arbetslcishetsperrsioneri ngcr r
blir ddrmed omkastat. Arbets- di att tro. att alla

l<ishetspensioner bor stA till bucls
eftersom det llnns arbetslosal
ingen 16r dock gciras arbetslcis

med hdnvisning till att det lrnns

arbetsloshetspensioner.

arbctsperrsi-

oner dvcr en natt skullc cika med
halva sitt belopp.
Yrjo Lorntola
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Nya

Frin

o

o

o

Den flexibla pensioneringen 6r ett led i
irs boqan kommer de nya pensionsformema, individuell fortidspension den pensionsildersreform som stir pi regeoch fortida ilderspension, att kdnnbart ringsprogrammet och vars tredje element,
utoka de 6ldre arbetstagarnas pensionerings- deltidspensionen, torde inforas vid ingingen av hr 1987.
alternativ.
4

ndsta

Tidtabellen fcir pensionstlders-

reformen och genomfcirandet av
denna i iratal lcirberedda reform

antog fastare konturer

i bdrjan

av 1985 i och med att arbetsmark-

nadsorganisationerna lyckades

ni

enighet

i

kommelsen

frigan.

Overens-

organisationerna
emellan piverkade reformen sitillvida. att den yrkesbetingande
fcirtidspension som pensionsilderskommitt6n ursprungligen
hade tbreslagit dndrades till individuell lbrtidspension samt att

skalan l'or nedsdttning av pensionen vid lortida uttag mild-

liiga om de ildersklasser
som intc hunnit tidna in full arrades i

samtidgt som de rent medicinska en person tar ut sin ilderspension
bedcimningarna trdder i bak- t.ex. tre ir i fortid, dvs. frin 62 irs
grunden. Vid bedcimningen av 6lder, sjunker den pension han

yrkes- och arbetsfaktorer utgir hittills har intjiinat med l8 proman frin varje pensionsscikandes cent. Fdr de ildersklasser som dr
individuella mcijligheter att fort- fodda fore ir 1923 1r den irliga
satta i uttryckligen sitt gamla frir- minskningen dock 4 procent i
stdllet fdr 6; procenten 6r gradevdrvsarbete.
I motsats till dem som gir i in- rad mellan 4 och 6 si, att den

validpension

har

arbetstagare

och loretagare som 6vervdger att
soka i individuell fcirtidspension
ratt att innan de ldmnar fcirvdrsarbetet fA ett forhandsbeslut angiende sin pension (motsvarande
f'orhandsbeslut ldmnas 6ven till
dem som scjker fcjrtidspension

stdrsta minskningsprocenten tillldmpas pA arbetstagare som dr
t'<idda ir 1937 eller senare.

Ocksi folkpensionen kan

tas

ut i lonid. varvid pensionen

minskar med 6 procent fcir varje
fcirtida uttagsir.

fbr frontveteraner). Den indivibetspension. Aldersgransen lor duella fortidspensionen bdrjar Personkrets
utfiende av individuell fcirtids- utbetalas omedelbart di arbetsoch kostnader
pension iir 55 ir i stdllet I'or den fcjrh6llandet avslutas; hdr gdller
av kommitt6n I'oreslagna 60 Ar.

Individuell
fortidspension
Individuell fcirtispension kan be-

viljas

it

en 55 6r fylld

arbets-

tagare eller loretagare om hans
"arbetsfcirmAga, med beaktande

av sjukdom, lyte eller skada. fak-

grad att det inte skdligen kan fcirutsattas. att han skall fortsdtta
med sitt t'cirv6rsarbete". Fcir beviljande av denna pensionslorm
krdvs vidare, att hogst att er har

forflutit sedan pensionssokanden
avslutade sitt sista arbetsfcirhillande eller sin fciretagarverksamhet.

Det dr m.a.o. hdr friga om att
tilliimpa ett lindrigare invaliditetsbegrepp pi personer som lange
deltagit i arbetslivet och som

sig

pensions6ldern.
ndrmar
Ocks6 i lagtekniskt avseende kan

den individuella

fcirtidspen-

sionen betraktas som en ny lbrm

av invalidpension vid sidan om
full invalidpension och delinvalidpenslon.

Grdnsdragningen mellan den
individuella l'ortidspensionen
och den traditionella invalidpensionen dr inte alldeles entydig,
eftersom invalidpensionen redan
nu beviljas pi individuella grundcr och med beaktande av inte
enbart sokandens sjukdom, utan
ocksi arbetsmiljcifcirhillandena
m.fl. faktorer. I friga om fcirtids-

pensionen

tAr

dessa laktorer
emellertid en annan tyngd i och
med att pifrestningen

samt

ling tid i yrket

i

arbetet
betonas,

t

rdf,flande arbetslcishetspensioner-

na och pensionerna fcir front-

veteraner. T.o.m. de yngsta veteranAldersklasserna uppnir fcire
utgingen av innevarande decen-

nium den allmdnna pensionsil-

dern, vilket innebir att frontvete-

ranpensionssystemet forlorar
sin betydelse, oberoende av de
lindrigare stadganden som fi6n
nlsta 6rs borjan infors i lagen.
OcksA ildersgrdnsen fcir erhil-

lande av arbetslcishetspension
itergir lrin ndsta irs bcirjan
gradvis till ursprungliga 60 ir.

Framlbr allt det stora antalet
arbetsloshetspensionerade ger
skdll att anta. ett intresset fcir de
nya pensionsfbrmerna kommer
att bli stort. Detta fcirutsdtter. att
berorda instanser fore irsskiftet
hinner utarbeta nya blanketter
och direktiv samt fcirbereda den

m.a.o. inte den sjukdagpenning-

Kostnadsberakningarna fcir de
nya pensionerna grundar sig pi
invalidpensionering. Till sitt be- antagandet, att antalet invalidlopp motsvarar den individuclla pensioner under de I'drsta ca l'em
t'cirtidspensionen full invalid- 6Lren cikar med drygt l0 000 i och
pension. Individuell fortidspen- med att den individuella fdrtidssion beviljas ocksi inom folkpen- pensioneringen infors. Ca I 000 handldggande personalen pit
period som

i allmdnhet fciregir

sionssystemet.

Individuell ftirtidspension

be-

viljas i princip endast 6t personer

personer berdknas under samma
tid gA l'cirtida Alderspension.
Pensions6ldersreformen antas
(enligt 1985 6rs nivi) oka pen-

i

som slutar att I'cirvdrvsarbeta.
torer fcirknippade ildrandet, Eventuella biinkomster lhr
ling tid i yrket, ett fcir honom uppgi till hcigst det grdnsbelopp sionsutgilterna med ca 350 miljoner mark, varav arbetspenpifrestande och slitsamt arbete

samt arbetsmiljcifbrhAllandena,
permanent har nedgitt i sidan

De flexibla pensionsformerna
ses som en fortsattning pi
den utveckling, som i friga om
pensionsildern har dgt rum be-

kan

som anges i APL, dvs. ca 700 mk sionernas andel dr ca 250 miljoper minad enligt 1985 Ars index- ner mark. Finansieringen av renivi.
lbrmen forutsdtter att arbetspensionspremien hojs med ca 0,4
procentenheter.
Den individuella I'cirtispenFortida
finansieras i likhet med
sionen
Alderspension

dess nya

serviceuppgilier. Hosten

har varit en brtd tid fdr de arbetsgrupper och andra bercirda

parter, som planerat verkstdlligheten av den t'cjrestiende pen-

sionsildersreformen.

invalidpensionen genom en riskAlderspensionen kan tas ut ftire premie, vilket omedelbart och
den egentliga pensionsAldern, med lull effekt inverkar pA I'or-

varvid pensionen fcirblir varak- sdkringspremien. Den fortida
tigt nedsatt enligt en bestdmd ildrspensionen piverkar i f'orsta

skala. Utgingspunkten har varit hand enbart utjdmningsrorelsen,

den, att den f'cjrsdkrade genom fcjr vilken utgitierna torde cika
att ta ut nedatt ilderpension nigot i och med att reformen
"ersdtter" pensionssystemet f'cjr trdder i kraft.
I slutet av 6Lr 1984 t-ordelade sig
den I'cirmin han lAtt i form av
pensionering fore den normala de 55-64-iringar som omfattas
pensionsAldern. Den hdr pen- av den privata sektorns pensionsformen gdller arbetstagare sionslagar uppskattningsvis enoch foretagare iildern 60-64Ar. ligt foljande:

I likhet med den normala ilderspensionen fortusdtter det

lcjrtida uttaget

att

arbetsfcir-

Arbetstagarc

hillandet upphor; frir <ivrigt sker Inte i arbete och inte
pensioneringen helt efier veder- pensionerade

150 000

90000
borandes eget val.
Invalidpensionerade 110000
I samband med fbrtida uttag Arbetsloshetsblir pensionen av tvi orsaker pensionerade
43 000
mindre dn normalt: Fcir det Personer med avtrddelsefcirsta baseras pensionen pi den och generationsarbetspension som intjdnats fram vdxlingspcnsion 13000

till

lcir

pensione-

Alderspensioneradc

pensionen med 6 procent l'<jr var-

liontveteranpension

tidpunkten

ringen. Fcjr det andra minskas

je fortida pensionsuttagsir. Ifall

Personer med

Sammanlagt

3

000

7000
416000

ANTERC AHONEN,
C heJ. Jb

r

rr
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r{ arbetsftirmflgan
INOM DEN
INDIVIDI.]ELLA

Bedttmningen

ao

FORTIDSPENSIONEN
I eniighet meci en propositiorr som rege-

ringen har avlAtit till riksclagen kornmer ett
tlexibelt pensior-rsfllderssvstem att inforas i
Finland frin borjan av ir 1986. I detta skede
infors tvi nya pensionsfirrmer, nhmligcn individuell fortidspension och l-ortida ilderspensior-r. Refbrmen, som haclc I-orberetts av
pensionsilderskommitten, antogs avcr-r vid
arbetsmarknadsorganisationernas gcmensermrrra overldggningar.
Den storsta tvistefrigan l-nan hacle att
avgora innan propositionen kundc avlitas
gallde Alclersgrilrscn lbr crhillandc av individuell f-orridspension.
Enligt regeringens proposition skulle arbetstagare och I'oretagarc som l'vllt 55 ir vara berdttigade till individucll lbrriclspension.
f'orutsatt att de uppfylldc vissa i lagen stipulerade villkor. I f riga om den f-ortida Alderspensior-rcn f-oljdc regeringen den av pcnsionsilderskonrrnitt6n f-oreslagna Alclersgrdnsen 60 ir.

Innehdllet r den rndrviduella lortidspensionen kan koncentreras i
foljande lyra punkter:
L Den individuella lortidspensionen dr en lbrm av invalidpension.

2. Ratt

till

individuell

1'6rtids-

pension har arbetstagare eller
fdretagare som fyllt 55 ir, ifall
hans arbetsl'<irmiga med beaktande av sjukdom, lyte eller

skada. med ildrandet

flor-

knippade laktorer, l6ng tid i

yrket, ett lbr honom pifres-

tande och slitsamt arbete samt

arbetsmiljolorhillandena dr

till den grad permanent

3.

ned-

satt, att han inte sklligen kan
fcirvdntas fortsdtta med sitt
fbrvdrvsarbete.
For den individuella f'ortidspensionen krdvs det vidare,
att pensionsscikanden slutar
lcirvdrvsarbeta eller att even-

tuella biinkomster uppgir

4.

hogst till det grdnsbelopp som
avses i APL (ca 690 mk,zminad enligt 1985 irs indexnivA).
Till pensionen bor ansluta sig

s.k. iterstiende tid eller

svarande

mor

f'<irvdrvsinkomst.
Detta innebir att det for beviljande av individuell lortidspension krdvs, att hogst ett ar
har lorflutit sedan pensionsscikandens sista arbetslbrhAllande.

erhaiia ibrticispension. FG
handsbeslr.rtet 6r bindande for
pensionsanstalten under sex mAnader elicr det att beslutet vunnit
laga krali.

I I'circliggande artikel kommer

jag att behandla lidmst frigor

som gdller bedomningen av pensionsscikandens arbetsfcirmiga
(punkt 2 hdr ovan).
Den f'drsta l'orutsdttningen 1'or
att en person skall kunna beviljas
individuell I'ortidspension dr. art
hans arbetslbrmiga har nedgitt.
Dctta villkor har ndra samband
med invalidpensionen
'cirtidspensionen
- ocksi
den individuella
bor upptattas som en form av invalidpension.
f

Meningcn har varit att lag-

texten

sA

lullstendigt som mojligt

skall tdcka de l'aktorer. vilka
sammantagna utgor grund t'cir
bedomningcn av pensionssokan-

dens mojligheter att 16 individuell

fdrtidspension pi basen av nedsdttning i arbetsf'ormigan. Behovet att

gi i lbrtidspension upp-

stir ndr en arbetstagare eller foretagare till ftiljd av de i lagen
ndmnda laktorerna inte ldngre
orkar lbrtsdtta i sitt ldrvdrvs-

arbete.

Vid bedcimningen av pensionssokandens arbetsformiga
gdller det for det lorsta att utreda
hans hdlsotillstind. Ansokning-

arna om individuell fortidspension skall diirlor alltid itfoljas av
liikarintyg.

Persionssokanden har rdtt

till forhandsbeslut

PA basen av ldkarintyget klargcirs, huruvida pensionsscikan-

den lider av en sjukdom som

pi-

verkar hans arbetsfcirmiga. Ifall

Enligt lagen har arbetstagaren nigon sidan sjukdom inte kan
rdtt att innan han ldmnar for- konstateras. kan lortidspension
vSrvsarbetet fi ett ltirhandsbe- inte komma i friga. Sjukdomsslut angiende sina mdjligheter att begreppet skall i detta samman6

hang givetvis tolkas
dicinska grunder.

pi strikt

me-

Individuella variationer
bor beakas
Detinitionen tor individuell fcir-

tidspension ldgger stor vikt dven
vid en rad andra laktorer. Ndst
efter de medicinska taktorerna
ndmner lagen faktorer forknip
pade med ildrandet. Hdr framtrdder de individuella dragen i
denna pensionslorm tydligt. Aldrandet tar sig hos olika mdnniskor varierande uttrvck i varierande skeden. Bl.a. nedgingen
i sinnesorganens funktion kan
variera betydligt hos olika mdnniskor.

onskar man uttryckligen sdker- sion dr det rdtta alternativet.
stdlla en bedomning pA indiviDefinitionen for individuell

niga inom pensionssektorn ut-

de och slitsamt f'or en

startskottet

duella grunder.
Ett arbete kan vara pAfrestan-

fortidspension inneh6ller en arbetat tilliimpningsdirektiv,
mdngd termer som lbrutsdtter som skall finnas tillgdngliga niir

medan en annan person i motsvarande arbetsuppgilier klarar
sitt arbete utan dessa oldgenheter. Det dr m.a.o. omojligt att
enbart pA basen av bendmningen
pi ett arbete avgora om detta dr
pifrestande och slitsamt.
Vid bedomningen av pifrestningen och slitsamheten i eil. arbete skall bAde de fysiska och
psykiska l-aktorerna beakta;. De
utredningar som ang6ende pen-

anstalterna skall ta stiillning till

person,

sionsscikanden f'oreldggs pensionsanstalten ger besked om
dessa faktorer. Lhkarintyget belyser en del av situationen. men
ocksi en del andra utredningar
t.ex. utlitandcn av arbetsgiva-

individuell prcivning. Pensions-

f'<iljderna av pensionssokandens

sjukdom,

till

slitsamheten

rer lorknippade med ildrandet,

till

fdrmigan har dgt rum dn

hos

andra. har i regel stcirre mojligheter att th lortidspension.

Foljande laktor lagen ndmner
iir "ling tid i arbetet". Den individuella lbrtidspensionen dr avsedd l'or personer. som ldnge har
deltagit i arbetslivet och som ddr
slitit ut sig i lortid. De som varir
med i arbetslivet bara en kort tid
eller som redan i ctt tidigare skede har ldmnat sitt l'cirvdrvsarbete.
dr inte berdttigade till individuell
lbrtidspension. Vad betraktas di
sisom ling eller kort tid i arbets-

livet? Sl'aret dr att pcnsionsscikanden bor ha ibrvdrvsarbetat i

stort sett hela sitt vuxenliv lbr att
ha rdtt till lbrtidspension. Lagen
innehiller inte nAgra strikta tids-

grdnser hdrvidlag, eltersom si-

dana grdnser ldtt skulle bli alltt'<jr
dclinitiva. Virl lrandldggningen

av en

pensionsanscikan utgir
man dock ilrin. att den sont ansciker om individuell fbrtidspcnsion har en l6ng arbetshistoria
bakom sig. De situationer som

awiker

fiin

dcnna hur.udregel

avgors sdrskilt liin lall till lall
och med beaktande av scikandens.civriga fbrutsdttningar att ll

arbetsmiljoforhillandena

samt till begreppen varaktighet
och skdlighet. Pensionsanstalterna lrar i samband med avgoran-

det av

invalidpensionsanscjkningar blivit lbrtrogna med mot-

Arbetsmilj oforhellandena
spelar in
Arbetsmiljcilbrhillandena kan

ha stor betydelse vid bedomningen av arbetstbrmAgan hos en per-

son som ansoker om individuell

Ibrtidspension.

Bide

grepp. sA det borde inte vara speciellt svArt for dem att handldgga
dc pensionsdrenden som gdller
den nya individuella ftirtidspenslonen.

-

av arbetena i tunga arbeten och

ldtta arbeten. Med

stadgandet

di

ansokningarna

handliiggs och avgors.

hand, utan varjc sokande skall
upplattas individuellt med be-

aktande avjust hans eller hennes

arbetstbrmAga och aktuella situation.

kar bedomningcn av pcnsionsscikandens arbetsfcirmiga dr tid-

punkten lbr pcnsioneringsinitiahur lAngt fore den all-

tivet

- pensionsildern 65
mdnna

ir

bedcimningcn av pensionsscikandens arbetstbrmiga. I en dcl tall
di redan de ovriga laktorerna
talar f'cir beviljande av pension

Aring.

arbetsmiljolbrhillandena. Hel- placera nigot hcigre vid bedomhetssituationen avgor hur tungt ningcn av arbctsl'cirmigan hos
dessa fcirhAllanden skall vdga vid t.cx. en 55-iring dn hos cn 63-

kan

arbetsmiljcifdrhAllandcna

vara av avgorandc

betydelse.

ArbetsmiljolbrhAllandena

kar.r

kdnnetecknas av bl.a. en ogynnsam arbetsmiljo; arbetet kan
krdva svira eller l'cir arbetstagaren rentav civermdktiga rdrelser
och arbctsstdllningar etc. Arbets-

Helhetssituationen
har stor berydelse
Vid avgorandet av anscikningar

som gdller den individuella lbrtidspensioncn skall scikandens
helhetssituation bcaktas inonr
ramen l'or dc r,'illkor lagcn upp

miljolbrhillandena kan. kort stdller. Dc taktorer som sammanhdnger med ncdgingen i

sagt, pivcrka arbetstagarnas arbetsf'ormAga pi oerhort minga

pensionssokandens arbetst'or-

miga bdr gi att konstatcra pA
Fcjr att l'cirtidspension skall tillriickligt objektiva grundcr. Till

olika sdtt.

kunna beviljas bcir ov:tr.r ndmnda

mojligt att dcllnitivt bedoma vilka lbrdndringar som iliamtiden

eller slitsan.rma i sig
detta skulle ju liitt leda till en klassilicering

nas betydelse

om individuell l'ortidspension

ldmpandct av den nva pensionshdr
ovan bcir ddrt'or upplattas enbart
\om en allnrdn presentati()n.
En av de I'aktorer som piver-

kommer arbetstagarna att soka
individuell t'ortidspension'l "Pensioncringstroskcln" torde gi att

sionsscikanden "pAfrestande och
slitsamt arbete". Med detta avses

inte arbeten som dr piliestande

betona de individuella faktorer-

Pensionssokandena 15r pi
svarande terminologi och be- inga villkor klassiliceras pi 1-or-

pensionssokanden och. vid behov. arbetsgivaren ldmnar en utredning om

Bland villkoren l'cir erhillande
av individuell lbrtidspension ta-

las 'lttcrligarc om ett f'or pen-

ring f cire den allmdnna pensions-

ildcrn. Man kan dador inte nog

tbrmen. liamsthllningen

f'aktorer ha nedsatt pensionsscikandens arbetsfcirmiga till den
grad, att han inte skdligen kan
f'<irvdntas lbrtsdtta med sitt lbr-

penslorl.

gir for det llexibla

pensionstlderssystemet.
Avsikten med den individuella

pifrestningen och ldrtidspensioncn ar, att erbjuda
i arbetet, till lakto- flcxibla mojligheter till pensione-

Vid bedomningen av arbetsDet dr omojligt att inom ratbrmigan iir det viktigt att be- -ren
dr
av betydelse i detta men l'or en kortlattad artikel
akta just de individuella varia- sammanhang.
dryfia alta detaljer som giiller tilltionerna. De personer, hos vilka
storre 6lderst'ordndringar som
inverkar nedsdttande pA arbets-

Dessutom har en grupp sakkun-

vdrvsarbete. Det dr sjdlv,lallet inte

sker i pensionsscikandens arbetsl'orm6,ga, men i andra sidan torde sakkunniga bedcimare pi basen av tbretedda utredningar
kunna konstatera ndr lbrtidspen-

pi samma
cletta anslutcr sig
sett som i invalidpensionslall
alltid individucll provning.
Elicrsom

ett Uertal anscik-

ningar om individuell lbrtidspe nsitrn kommer att handlaggas ar
det troligt, att man ratt snabbt

lyckas skapa en avgcirandepraxis
som behandlar de cllika fallcn e nligt en si enhetlig och rdttvis skala som mdjligt. I ett senare skede

kompletterar sedan avgorandena
i besvdrsinstanserna denna linjc.
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Frin nilsta irs

fir

btirjan
bland annat de fri-

lansarbetstagare som

framfcjr allt personer, vilkas ut- rande i tjdnst hos en och samma varande arbetsforhillande samt
komstskydd helt och hillet eller arbetsgivare under minst tre pi att arbetsfcirhillandet dr avsett
itminstone till en stor del har varandra foljande kalendermi- att foftge kortare tid en ett ar.
hdrrort frin korta arbetsfcirhil- nader har fortjiinat itminstone For frilansarbetstagarnas del ir
landen. Det har gjorts fcirsok att det grdnsbelopp som avses i det m.a.o. arbetsfcirhillandets

sysslar med konstuttivpi tolkningsvdg eliminera en del APL. Det kan ddrfcir konsta- liingd som anger skiljelinjen
ning eller informations- av bristerna i den ridande lag- teras, att frilansarbetstagarnas gentemot dels arbetstagarnas
verksamhet en egen pensionslag, lagen om pension ftir vissa konstndrer
och redakttirer i arbetsftirhillande. I april 1985
avllt regeringen till riksdagen en proposition i
vilken ftireslogs, att pensionsskyddet ftir frilans-

man har samman- pensionslag borde kompletteras
i med en reform angtende pentjdnst hos en och samma arbets- sionsskydd f6r personer i tillftilgivare till enhetliga arbetsf6rhAl- liga arbetsforhillanden i andra
branscher
ddrefter kan
landen pi minst en minad
- fdrst
- Jnan betrakta
de mest vdsentliga
men inte heller detta har fcirbdtt-

stiftningen

- frilansuppdrag
liinkat korta

rat situationen

strdckning.

i

ndmnvdrd ut- bristerna

Reformens betydelse

i

de deltidsarbetandes

pensionslag och dels den offent-

liga sektorns
gar.

arbetspensionsla-

Alla arbetsfcirhillanden som
fortgAr kortare tid dn ett 6r kommer att omfattas av den nya pensionslagen, oberoende av att de
enligt den nuvarande lagstift-

tilllllligt anstdlldas pensionsskydd sAsom avhjiilpta. Rege- ningen hade tryggats pensionsringen fcirvdntas inom en snar skydd med stod av arbetstagaroch

framtid skrida till itgdrder i den- nas pensionslag eller niLgon av
na angeldgna friga.
den ollentliga sektorns pensionslagar. Frilansarbetstagarnas pen-

arbetstagarna skall ftir- I och med att liilansarbetstagarsionslag gdller m.a.o. arbetsfcirfir en egen pensionslag elimihillanden inom sivdl den privata
blttras genom lag. Re- na
neras en av de sviraste och mest [-agens
som den oflbntliga sektom.
geringens proposition omdebatterade enskilda brister- till'dmpningsomride
En f<jrutsdttning I'or erhillangrundade sig pi ett ftir- na i det nuvarande arbetspende av pension ar, att frilansarFrigan har gett Vid definieringen av tilliimp betstagarens arbetsfcirtj6nst 16r i
slag, som presenterats sionssystemet.
anledning till en mdngd diskus- ningsomridet fdr tiilansarbets- den nya lagen avsett flcirvdrvsav en arbetsgrupp till- sioner och kritiska stdllningsta- tagarnas pensionslag har man arbete uppgir till en faststiilld
sA man kan med rdtta gitt in Ibr, att i lagen noggtrant grdnsinkomst (4137,48 mk enligt
satt av social- och hilso- ganden,
konstatera, att relbrmen nu sker i ange vilka arbetstagargrupper 1985 6rs indexnivi). Denna
virdsministeriet. Verk- elfte timmen. Den nya lagen som skall omfattas av det nya grdnsinkomst iir hliltien av den i
stzilligheten av den nya innebdr en ldttnad inte bara for pensionssystemet. Det 6r i detta I S APL lbrutsatta genomsnittfrilansarna sjalva, utan ocksi I'or sammanhang skdl att ytterligare liga minadsinkomsten multilagen skall handhas av hela arbetspensionssystemet,
konstatera. att lagen giller en- plicerad med tolv.
en sirskild fiir frilans- eltersom behovet av en mdngd bart lrilansare i arbetslbrhillanDet 6r uppenbart. att tolkarbetstagare avsedd enskilda tillAmpningsavgoran- de. Avsikten 6r inte under nigra ningstiigor kommer att dyka
den hdrefter kommer att bort- omstandighcrer atr andra grans-

pensionskassa.

FrilansarbetstaBarnas pensions-

liiga har sysselsatt 3--4

arbetsgrupper under de 15
drendet
varit aktuellt. Den sista arbets-

ir

gruppen bestiende av sakkunniga

liin

pensionssektorn lycka-

des presentera ett forslag, som
dntligen leddc till resultat. I och
med den nya lagen skall frilansarbetstagarnas pensionsskydd
som tidvis teddc sig nog si kring-

ligt att

li till stind
-

-

m.a.o.
bdsta mojliga sdu..
Till gruppen tiilansarbetstagare hcir i Finland tiamfcir allt de
musiker som upptrdder sporadiskt samt tiilansskidespelarna.
Ettersom de hdr pcrsonerna olta
arbetar i korta etapper i sdnder
tryggas

dragningen mellan arbetsforhilFrilansarbetstagarnas pen- landen och fciretagarverksamhet,
sionslag kommer att omfatta ca utan hdrvidlag kvarstAr situa10000 arbetstagare. En del av de tionen ofordndrad. I liilansarhdr arbetstagarna har inte hali betstagarnas pensionslag defi nienigot som helst pensionsskydd ras lagens tilldmpningsomride
inom ramen fbr den nuvarande pi t'oljande shtt:
"Denna lag tilldmpas pi arlagstiliningen. Refbrmen innebdr
pA det hela taget. att pcnsions- betsf'orhAllande. i vilket arbetsskyddet nu sdkerstdlls ibr en stor tagaren verkar:
grupp arbetstagare, som tidigare l) som musiker.
saknat denna tbrm av trygghet. 2) som skAdespclare, danscir eller annan utovande konstndr
Frilanslagstiftningen gdller
eller som regissor. dramaturg,
enbart pensionsskyddet l'or dem
koreogral', drdktplancrare
som utl'<ir vissa lbrmer av skaeller sccnograt,
pande arbete. Relbrmen beror
m.a.o. intc de arbetstagarc som 3) som tidnings cllcr tidskritts
redaktor eller redaktionell
arbetar deltid eller i tilll)lliga armedarbctare,
betslorhAllanden: dessa anstdllda
har till loljd av cn del begrdnsan- 4) som redaktcir tbr radio cllcr
tclcvisionsprogram eller som
dc stadganden i arbetspcnsionsfalla.

pi

och lcir ctt flertal

arbetsgivarc
samtidigl, har det visat sig svArt
anordna deras pensionsskydd. For att lalla under arbetstagarnas pensionslag krdvs det,
att ctt arbetsforhAllande pAg6r
minst en minad utan avbrott
det hdr kravet har sdllan upplyllts

att

-

i friga om tiilansarbetstagarna.

Frilansarbetstagarnas pen-

sionsskydd har i praktiken varit
relativt obetydligt. Det hdr gdller

i

alla tider stAtt
utanf-or pcnsionsskyddet. Exemlagstiftningen

pcl

pi

anmdlare eller

kor.rstndrlig

rnedhjilpare,
sistndmnda kategori dr 5) som oversdttare.

tolk

ellcr

guide cllcr
tiamlbr allt de tilllblligt anstdllda
och deltidsarbetandc ir.rom ser- 6) som lbtograt, klippare ellcr
vicebranschen.

Socialskyddskomnrissioncn
fcir deltidsarbete fcireslog fbrra
iret i sitt betdnkande, att pensionsskydd borde anordnas
ocksi iliiga om tillliilliga arbetsftirhillanden som pAgir kortare
tid dn en minad. ifall vederbo-

kor.rstndrlig medarbetare som
deltar liamstdllningen av

i

ibtografi cllcr lilm."
En I'orutsdttning lbr att lagerl
skall tilldmpas dr dessutom, att
det skapande konstndrliga ar-

betct cller fiamstdllningssattet ar
av avgcirande betydelse i iliiga-

upp vid grhnsdragningen mellan
A ena sidan de

olika pensionsla-

gar som gdller arbetsl'orhillanden och A andra sidan t'oretagar-

verksamhet. I liilansarbetstagarnas pensionslag ingAr ddrl'or ett

stadgandc

om. att

Pcnsions-

skyddsccntralen i oklara lhll
pA samma sdtt som ndr det gdller
de civriga arbetspensionslagarna
pi ansokan skall avgdra huru-vida lagen
skall tilldrr-rpas pi en
pcrson cllcr inte.

Faststdllandet
av pensionen
Forutsdttningarna tbr beviljanit liilansarbetstagarna motsvarar till stor del stadgandena i APL. En vdsentlig
det av pensicln

skillnad bestir dock ddri. att man

i liiga om tiilansarna overgAtt
liAn arbetsl'orhAllandespecitika

till

arbetstagarspecilika bedcim-

I detta avseende
piminncr det nya systcmet i hog
tlrad ()m pensiorrslagstiliningcu
ningsgrunder.

lor arbctstagarc i kortvariga arbetsl'<irhillanden.

Varjc kalenderir under vilket
en liilansarbetstagares l'orrrdrvsinkomstcr uppgir till minst den
9

lhststdllda grdnsinkomsten skall
berdttiga honom till pcnsion.
Ilhll frilansarbetstagaren blir arbetsofdrmogen beaktas den iter-

valtningsorgan dr partssamntansatta med likviirdig representa-

Vid bcrdknandet av pcnsionerr
anvdnds i regel kalendcriret s6som tidscnhct. Alderspcnsionen
berdkna-s pi b:rscn av de undcr
respcktive kalcnderir intjdnadc
i ndexjusterade liilansl'ortjdnstcrna. l'or vilka Icirsdkringspremie

Arbetspensionskassan och LanC
brukslbrctagarnas pensionsanstalt.
Aucrt .rm det behovs cn sdrskild lag och cn sdrskild pen-

tion ibr arbetsgivare och arbetstag,arc. Rcglemcntct lbr pen-

stiende tjanstg6ringstiden pA sionskassan t'<ir utovande konstsamma satt som i li6ga om ar- nlrer motsvarar i stoft sett de reglementen som gdller lbr LEL
betstagarnas pensionslagar.

har crlagts. Detta motsvarar

hog grad stadgandena i KAPL.

i

I

invaliditetslall skall pcnsionsloncn 1'or iterstiendc tjanstgoringstid ddrcmot bestdmmas

basen

av dc

pi

arbetslbrtjdnstcr,

som arbctstagaren harr halt unclcr

dc

t_vra kalcnderircn narmast
lbre den minad dA arbetsol'or-

nriigan intriidde och under vilka
dcrr 6rliga l'ortjrinsterr har ovcrstigit dct grdnsbelopp som linns
angivet i liilansarbetstagarnas
pcnsior.rslag.

Arbctsgivarna iir skyldiga att

sionsanstalt l'or liilansarbetsta-

garna. si borde ordnandct av fiilansarbctstagarnas pensions-

i praktikcn krdva
nigon storre utokning av pen-

skydcl inte

sionsskyddsresurserna. Relbrmen anknyter pi ett smidigt sdtt
till dct nuvarande systemet. Det
dr dcssutonr meningen. att lii-

lansarbetstagarnas pensionsliAgor i praktikcn skall skotas i ndra
sanrarbetc med LE,L Arbctspensionskassan
man har bl.a.

-

tarrkt sig alt dcn llya pensi()nskassan skall kdpa tjdnster av Arbctspensionskassan.

betala l'orsdkringspremier l-dr allt
arbete som omf attas av clcn nva

pcnsiorrslagen. Lagen innchilier
ddrt'cir bcstdnrmclser orn indrivning och lorhojning av obetalade
prcmicr. I lagen ingir dvcn ctt scparat stadgancle, enligt vilket arbetstagaren
att till- l'orutsatt
l'orlitlig utrcdning
dver arbetsl'orhillandet l'<irctcs
tilll'orsdkras

pensionsskydd. -obcroende av
om arbetsgivaren har erlagt I'orsdkringspremie.

Egen pensiorskassa
Anordnandet

av

lrilansarbets-

tagarnas pcnsionsskydd kommer

att handhas av pensionskassar.r

l'or

utcivande konstndrer. Or-

saken till att tiilansarbetstagarna
lir en egen pensionskassa Ir. att

deras arbetslbrhillanden upp
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visar vissa sdrdrag. som inte di-

"gamla"
Den nva
l0

de

pensionsanstalterna.
pensir>nskassans lbr-

VH. ckotront
s s k.t'

d d.r

c en

I

r o I e n.t

juridiska direkrtir

Kommiff6 utredde
MARKKIJ KOPCNEN, /T/
Chef J'dr Pensions-Sampos

informa

I.I TV

E, C

KLN

G S AUT

t

i on

s- oc h fo rsk ni ngsb y rd

ERI{ATI V

NOM
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Frigan om familjepensionssky'ddets utvecklande

har utretts av en kommitt6, den s.k. familjepensionskommitt6n, som avldt sitt ftirsta delbetdnkande i augusti 1985. I betilnkandet har kommitt6n
behandlat frflgan om milsflttning och motivering
ftir en familjepensionsreform och dessutom utrett
hur ett antal alternativa reformmodeller skulle inverka pi olika familjetypers utkomstskvdd och pi

pensionsskyddskostnaderna.
Det har blivit allt vanligare att kvinnor arbetar

utanltir hemmet, man har btirjat tillmzita jdm-

stillldheten mellan ktinen allt sttirre betydelse och
familjens traditionella struktur har ftirilndrats. Allt
detta har medftirt krav pi en dversyn av det familjepensionssystem som tillkom pe 1960-talet.
Bakgrunden till reformen har tidigare presenterats
i Arbetspension nr l,/85. I ftireliggande artikel tas
de av familjepensionskommitt6n ftireslagna alternativa sdtten att ltirnya familjepensionsskyddet
upp till granskning av kommitt6ns sekreterare,
Markku Koponen.

Dagcns beskattningspraxis. det t'aktum att tamiliepensionen dr obc-

rocndc av den citcrlevancle makens egna arbets- och pcnsionsil-lkomstcr samt att konet inverkar pA rdtte n till pension lrar lctt till att

clct utkorr-rstskydd. som iamiljepensionen erbjuder. visar stora varia-

i t'orhAllande till situationen t'orc lamiljcl'orsorjarcns dod.
Snedvridningar och problcm uppstir ocksi pi grund ar.' r,'illkoren
l'or utllendc av lamiljcpension, de olika lamiljelbrmernas olika
"rang" samt olikheterna mellan dc gdllande lamiljcpensionssys-

tioner

temen.

Fdrvdrvspensionerna utgor t'or nhrvarandc skattcpliktig inkomst.
medan den allmdnna lamiljcpensionen dr bcliiad fiin skatt. Trots
detta har dven tamiljepcnsionst:lgarna ratt att gora per.rsionsinkomstavdrag vid beskattningen. Avdragsrdtten dr anknuten till pendcn elterlcvande maken och
sionstagarna. inte till pcnsior.rslallct

till -ctt individuellt

och

pi

samma

grunder l'aststdllt avdrag.
PA grund av pe nsionsinkornstavdraget kan nettoinkomsten t.o.m.
l'or en lamilj rted litcn inkomst bli storre dn tbre forminslitarens
dod. I tamilier tned storre inkomster medlbr fordelningen av pensionen pi dc olika t'drminstagarna att even beskattningen t'ordelas
mellan dem och att skatteprogressiviteten blir mindre, varvid pensionsinkomstavdragets snedvridande eflekt blir dnnu stcirre. Ndr
man dessutom beaktar att fhmiljen p.g.a. dodsfallet har en vuxen
konsumcnt lhrre dn tidigare, leder den nuvarande t-amiljepensionen i
kombination mcd beskattningen ofta till 6verstora kompensationcr i
lamiljens utkomstskydd. Denna civerkompensation kan inom vissa

inkomstomriLden innebdra att f'amiljens konsumtionsnivA stiger
med 20-40 procent elier ett dodsfall. I andra fall, ndmligen i iamiljer med 169 inkomst, i tamiljer ddr den elierlevande maken dr en

man samt ifamiljer med bara barn som l'cirminstagare, kan de nuvarande I'amiljepensionerna ddremot inte alltid trygga de elierlevandes utkomst pA ett tillfiedsstdllande shtt.
En etierlevande makes ritt till pension kan inte ldngre i dagens
ldge avgrdnsas pA ett socialpolitiskt vdlgrundat satt med hjiilp av enbart s6dana fakiorer som vederbcjrandes Alder, l'orsorjningsplikt och
kon. Nufortiden dr det snarare sAdana laktorer som t.ex. den efierlevande makens lbrvdrvsarbete och eventuella egna pensioner som

t2

barn niir pcnsionsskvddct ligger

pi

den nuvarande milnivAn, dvs.
inom samtliga in-

60 % av lonen. Familjens konsumtionsniv6 stiger

komstomriclcn tiII lblid

I i gur

ar.' dodsl'allet.

l.

N ct t oink onr.vt en ./br en ./'anrilj med ./ amil iepen.tion
:;umtion.vcnhet i procott uv inkomsten./drc ddds/allar

Forminslitarens lon

Anka. aktir,'

tl (

par kon-

2 barn

fi)O nrk/nrin
Ofi) nrk,/nriirt
10000 mk./nrirn
3

5

160

20Offi nrk,/min

140
120
100

Ankans lcin

80
0

5

000

r00m

mk,/min

15000

20 000

Mfllsdttning
Syftet med familjepensionen dr att efter en familjeforsorjares dod
tryffla barners och den elterlevande makens utkomst. Kommitt6n

Nuvarande missforhillanden

barnen har ddrmcd alla riitt

avgcir bel.rovct av lamil jcpcnsion.
Figur I visar hur konsunrtionsnivin lbrdndras ien tamilj med tvA

har uppsrdllt foljande tre miLI for familjepensionen:
1. Familjeperrsionen bor i forsta hand trygga utkomsten for de minderAriga barn, i vilkas underhill den avlidna fore sin dtxl hade deltagit eller hade varit skyldig att delta.
2. Familjepensionen bor komplettera den efterlevande makens utkomst de hans eller hennes egna inkomster med beaktande av
forvdrvsmojligheterna inte tryggar utkomsten i tillrackligt hog
grad jiimfort med situationen fore dtdsfallet.
3. Familjepensionen bor hjalpa familjen att anpassa sig rill de nya,
fordndrade forhillandena.
Bampensionen bor givewis dessutom syfta rill en rdtwis behan&
ling av barnen oberoende av deras hdrkomst och familjebakgrund.
Ett annat mil dr, att rdtten till barnpension samt pensionens belopp i
si hog grad som mojligt skall vara oberoende av den efterlevande makers pensiorsrdtt och inkomster.
Pensionen till den efterlevande maken bor kompensera de direkta
och omedelbara effekterna av dddsfallet. Om forminstagaren inte arbetar utanfor hemmet och inte har egen pension ndr maken dor, borde hans eller hennes pension trygga den huvudsakliga utkomsten under den forsta tiden efter makens dod. Efter detta borde mAlet vara att
hjelpa en arbetsformogen dnkling eller dnka i aktiv fllder att soka sig ut
i arbetslivet for att ddrmed sdkersrilla den huvudsakliga utkomsten.

Reformalternativ
Familjepensionskommitt6n har i sitt l'<jrsta delbetdnkande undersdkt sju olika alternativ for lamiljepensionssystemets utvecklande.
De viktigaste m6len har varit att tbrbdttra dnklingarnas och barnens
lamiljepensionsskydd samt att ta hdnsyn till inkans eller dnklingens
egna inkomster vid dimensioneringen av pensionens belopp.
Enligt samtliga alternativ har dnklingarna ratt till pension pi
samma grunder som dnkorna. I detta sammanhang ar det viktigt att
tillriicklig hdnsyn tas till den efierlevande makens egen arbetsinkomst och rdtt till egen pension. Om detta inte beaktas. skulle de lall
diir I'amiljepensionen ger civerkompensation, dvs. ddr dcidslallet forbdttrar lamiljens levnadsstandard, cika betydligt.

De av kommitt6n presenterade alternativen, modcllerna. ndrmar
lamiljepensionstiigan ur olika synvinklar. I nAgra av modellerna
t'orenas drag liin principiellt olika alternativ.
I modellerna granskas pcr.rsionens bclopp inom den allmdnna lasig

miljepensioneringen och inorn tbrvdrvspcnsioneringcn samt dessbeskattr.rir.rgcr.r av pensionerna. Ddrernot tar konrrnitt6n
inte stdllmecl undantag av tiigan onr dnklingarnas pcnsionsrdtt
ning till exempclvis fiigan hur f'orminstagarkrctsen borclc avgrdnsas. I e n teoretisk modcll granskas dock dvcn dessa fhktorcr ndrmast
t'or att ge cn hclhctsbild av ldgct.
Nigra storre l'orrindringar i fiiga om lbrrninstagarkrctscn har inte visat sig aktuella. Kon.rmitt6n l'oreslAr t.ex. intc att sammanbocnde
bordc li ratt till fanriljcpcnsion. I motsats till ziktenskapet grLlndar
sig ju ctt sAdant lbrhillande pA partcrnas liivilliga arrangcr.nang vad
gdller clc e konomiska Atagandcna. Familjepcnsionsskvddet. som betonar clc ekonomiska banden rncllan makarna. ldmpar sig enligt
komn.rittcns upplirttning intc som ekonomiskt skydd I'or '"'uxna
rnrinrriskor som valt att l*a i anclra lbrmer ar.' parl'orhillanrlcn.

utonr

Alternativ

l:
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Dcnna tcorctiska modell

cicn s.k. clilicrensmoclellcn

som base-

- liin att cle
rar sig pi lbrrinclringar i -konsumtior.rsstrukturen. utgAr
IorAndringar som intrdllirr i konsunrtionsmdngcl och -struktur till
li)ljcl ai, ett cltjclslall skall bcstAmma bchovet ar litnriljepensionsskvclcl. Korlnrittdn har utrett clessa lbrdnclringar mccl hjiilp av clcls
olika undcrscikningar och statistiskt n.ratcrial samt clels cn teoretisk
bctikningsmoclcll sorn den s.jAlv utvecklat. Denna modell har mo.jliggjort cn mingclirnensioncll jiimt'orelse av olika lamillctlper.
Fanriljcpensionen bestAr

i

cliU'erer.rsmoclcllen ar.' clcls barnpcn-

sioncr och dels cn Anke,/hr.rklingspcr.rsion. Dcssa delinicras tcoretiskt
sisonr cic scn,Jr.rrsnittlisa konsurntionsandclar. som a\' ti)rnrAnslAtarcns inkomst gfitt till barnens konsumtiorr och till iinkans,/dr.rklir.rger.rs konsurrtiorr samt till Iantiljens lasta utgilter. Santticligt bcaktas clct att en vuxe lr konsunre nt har bort(allit.
Inorn ftirvdrvspensionssvstemet skulle barnpcnsionerna bcrdkn:rs
direkt pi ba-sen ar lijrnrAr.rslAtarens pension. Pcr.rsioncrna skullc inte
pivcrkas ar.'den clicrlcvande makcr.rs cller barncns egna inkornstcr.
Barnpensior.rcrna skullc utgora 25-509Z av l'ormirnslitarcns pension (pi 6097, pcnsionsnili l5-30(,ri av lbrnrirnslAtarcns lirn). I
praktikcn inncbdr clet att pensior.re n till ett ensault barn skulle vara
llv samnra storlek sor.n iclag. mcdar.r pe nsionen till llcra barn skullc bli
ni*uot rrindre fur den nuvarande pensionen.
Anke,/dnklingspcnsioncr.rs Iulla bclopp (beg1nnclsepensionen)
skullc vara av samma storlck som clen nuvaranclc rinkepcr-rsionen.
ch's. I.rzillicn av f'orminsliitarens pcnsion. Elicr scx minadcr skullc
pe nsionen fi)r cn clterlevanclc rnake utan inkomstcr r.'ara cicnsamma.

rncclan ovriga elterlevancle makars firlla dnkc,/linklir.tgspension
skulle minska nrcd 30%, ar.'cleras egen inkomst eller pcnsion. Onr
clcn ef terlevancle rnakens inkorrst dr nrcr iir-r 1.7 gAnger si stor sonr
li)rnrinslitarcns. skulle pcnsionen sjunka till noll. Sont pcnsionsmirrskandc inkonrst skullc hiir anvdndas clen cltcrlcvancle makcns
egcn pensionsinkonrst ellcr, or.n han cller hor.r inte dnnu gitt i pcnsion. clet bcrdknaclc bcloppet ar" den intizinacle invaliclpcnsioncn (intc
beloppct ar" en l'orvdrvsarbctancle hr.rkas cllcr dnklings l'orvrirvsinkonrst r.'icl itiigavarande tidpunkt).
Dcn allmdnna familjepension skullc l'cir clcr.r ctierlevancle nrakens
clel prccis som nu vara av samma storlek sonr firlkpensioncns basde I
och tillAggsdcl. Barnpcnsionen skulle bcsti av ctt basbelopp av'
sarllnra storlek sonr de n nuvarande pcr.rsione n till lhder- ellcr r.r.roderlost barn ( l8l mk,zntAn) Lrtcikat mcd ett inkomstbunclet tilliigg(hogst
203 rrrk/rnin). Dcn lirila pensiclncn tiii barn utan cgerl inkomst
skullc v'ara av samura storlek sonr underhillsstcidet. Tilldggsclclcn
skulle minska med 50 %, av dc anclra tamiljepensior.rsinkonrstcr sclm
barnet har till dcn dcl clcssa inkomstcr ol'erstigcr 2010 mk. Ett barn
som har l'orkrrat bida t'oriildrarna skullc ti dubbclt si stor pension
som den sonr nristat cna lbrdldem.
Enligt clcn tcoretiska utgingspunktcn t'cir modellcn skall l'orrinclringarna i lamiljens konsumtionsstruktur beaktas si. att f amillcpcn-

sionen utgor en garanti lor att konsumtionsnivin inte f'cirhndras i
och med larniljeftirsorjarens dod. Dctta innebdr att tamiljepensionen
till den eticrlcvande maken blir bcroende av skillnaderna i makarnas
inkomst. Ju stcirre inkomstskillnad, desto stcirre blir lamiljepensionen t'or maken med clen mindre inkomstcn. Pcrrsionen tryggar i
detta lall inte enbart dcn efterlevandc makens utkomst. utan skall
ocksi ge konrpensation l'or de konsunrtionsskillnaclcr som beror pA
skillnaderna i makarnas inkomst. Onr ddrcmot den avlidna makcns
inkomst har varit liten i lbrhillande till den eltcrlcvande makcr.rs. utbctalas ingen f amiljcpension till den scnare.
Alternativ 2:
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I clen clitl'erensrnoclell ddr rlinimiskvddct accentucras. den s.k. ntinimiskydcLsmoclcllcn. dr trngdpunktcn inorn lirmiljcpcnsiorrsskyclclet t'orlagcl till clierlevandc makar mccl smA inkonrster. till barn
sarrt till sAdana barrr som har l'cirlorat bicla l-ordldrarna. Modcllcn
bl,ggcr i likhct mcrl clil}'erensmoclellen i princip pA dc tbrdndringar
sonr intrdtlar i konsumticlr.rsstruktur och -mdngd till I'olld al' ctt
dcicislall. Familjcr med smA inkornster skulle clock ih stdrrc pcnsion
dn lbrrinclringarna i konsumtionen skulle ti)nrtsdtta.
Inom fiirvlrvspensionssystemet skulle barnpensioncrnu vura il\
samnra storlek sonr enligt dill'crcnsnrodellen. Pe-nsioncn till clierlevancle make skullc likast bestiinrr.nas pisilnrrra sdttsonr enligt
clitlbrcnsnrodcllen. utonr att en pr: nsionsinkor.r.rst undcr 1000 mk cllcr
motsvarartde arbetsinkorlst dnnu intc skulle nrinska pensioncns bcIopp.
Mininriskyddet skullc iivcn betorras genont lro.jningar av clcn allminna familjepensionen bctrdflandc sivdl barn sort elicrls.'ancle
rnake. Pcr.rsioncn till barn sorn lbrlorat ena t'oriilclcrn skullc bcsuimnras pA samrna sdtt som cnligt dillererrsntodcllcni beloppcn skulle
clock vara nigot l.rogrc (basbcloppct 200 mk,/nrin och det inkornstbundna tilliigget 300 mk,/nrin). Pe nsione n till barn sonr har ltjrlorat
biicla tordlclrarna skulle bcstzir.nmas si. att ctt av barrrcn i lanriljcn
skulle lA en barnpension av silmnr.l storlck sonr dnkc/dnklirrgspcnsiorten. mcclan clc cjvriga barnen skulle ll den barnpcnsion sonr iir
avsedd tor barn sont r.r.tistat cna I'drrilclcrn. Minimiskvclclct tbr elicrlcvanclc makc skulle utlbnnils si. att iir.'cn nrinir.niskirllct 1ol ickclbrsdr jningspliktig iinka ellcr linkling skullc vara lika
strur lirlk'tort
pcr-tsiorren i lirll cLir vederboranclc saknar inkornster.
Dcrrna moclcll ar',iker iiicn i liiga onr bcskattningcn ti'in tlc
ovriga r.nodcllcrna (sc Bcskattning).
Alternativ 3:
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clcn nroclcll som utgAr ll'Arr rnotsvaranclc rikssvcrrska kommitt6s

t'orslag. clcn s.k. barrrpcr.tsionsrroclcllen. skLrllc tr'ngdpunktcn inon.t
lamiljcpensioneringcr.r vara l'orlagcl till barncns pcnsionsskl,clcl. En
l'iktig plincip i dcrtna modell dr'. att clen elierlcvandc rlaketts ittkornst cficr ett dvcrgingsskcdc skullc basera sig pi hans ellcr ltctrncs
eget lbrvarvsarbete cllcr pi den pensir)n som han cller hon intiiinat
gcnom cget l'cirvdrvsarbetc.
Alla clicrlevande nrakar skulle ha riitt till pcnsion under cn ijr,'cr-

giingspcriocl. sor.r.r skulle vara t:tt (l) ir liin l'ormrinslitarcns diid.
Uncler clenna tid dr clct rlcuirrgen att pcnsionstugaren skall hinnu
anpassa sig till cle t'ordnclraclc t'orhillanclcna. For att unclerldtta cle n
cltcrlcvanclc makcns md.jligheter att li arbete kunclc utbildning r.'id

bchclv arrangeras.
En ctierlo'ancle makc nrecl srnA barrr att lbrscirja skullc ha rdtt till
pcnsion dvcn elier or,'e rgAngsskeciet ancla tills clet vngsta barnet l-r'llcr.
Atta Ar. Eticr dvcrgingsskcclct pi ett ir skullc pension iiven lbrtsiilta
att utbetalas till sirclar.ra dnkor och hnklingar. som p.g.a. sin ilcler cllcr av annat gocltagbart skdl intc kan f I sin utkomst gcn()m e-qct t'clrvdrvsarbete.
Barnpensionerna ll'iLn ftirvdrvspensionss-ystemet skulle vara be-

tvdligt storre drr clc nuvaranclc pcnsiorrclna: berocncle pi antalct
barn 40-90 % av l'orrnAnslitarcns pension (25-54(,1 av liirminsl-1

litarens lon pi milnivin). Anke/iinklingspensionen skulle i barnlamiljer utgora l0Vo och i andra lamiljer 30Vo av l'<irmAnslitarens
pensi,cn (6-18 7o av l'ormhnslAtarens lcin). Under civergingspe-

aven ddrelier siL ldnge dnkan eller dnklingen har barn
rioden
- och
ir att forsorja - skullc dnkans eller 6nklingens egna inunder itta
komster inte inverka pi pensionens belopp.
Den allminna familjepemionen, vars syfte tir att ge ett minimiskydd, bestdms enligt denna modell pi samma sett som enligt differensmodellen. Begynnelsepension skulle dock alltid utbetalas iett Ars
tid. Basdel skulle intc ingA i iinke/iinklingspensionen efter dct att det
yngpta barnet har lyllt itta 6r.
Vid en <iverg6ng till lamiljcpcnsion enligt denna modell skulle dct
behcjvas ett rett lAngt overgAngsskcde. Vid lagens ikralttrddande
kundc l'ormAnen ddrl'or t.e x. bercira endast dem som dr under 50 Ar.
Hirigenom skulle dven de lamiljer, ddr bara ena maken lbrvdrvsarbetar, fi tillrdckligt lAng tid att anpassa lamiljens interna val till dct
nya tamiljepensionsskyddet.

Alternativ 4:
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Ocksi enligt modellen mcd jdmna procent, den s.k. proccntntot._

dellen, skulle barnens pensiclnsskydd ha cn mera liamtrddandc stdllning dn inom det nuvarandc I'amiljcpensionssystemet. I lamiljcpcnsionen inom I'<irvdrvspcnsionssystemet accentueras dver.r intjdr.rings-

principen genom att enke,/anklingspensionen taststdlls schablon-

mdssigt pi bascn av det genomsnittliga behovet av pension. varvid
pensionen dven skulle vara oberocnde av dnkans eller dnklingens
egna arbctsinkomster. Under pensionstiden skulle dnke,/dnklingspensionen samordnas med vederborandes egen pension.
Inom ftirvdrvspensionssystemet skulle barnpensionerna utgora
35-73o/o av fdrmilnslitarens pension (21-44% av lbrminslitarens lcin pi milnivin). Barn som mistat bdgge I'<irdldrarna skulle
dessutom gemensamt lh en I'ormin motsvarande pensioncn till elterlevande make. Den lulla dnke,/dnklingspensionen skullc utgora
27 o/o av l'ormAnslitarens pension (1670 av I'cirminslAtarcns lon).
Under pensionstidcn skulle den fulla dnke,/dnklingspensionen
minskas med 50 % av dnkans ellcr dnklingcns egen pension till den
del den lulla dnke,/dnklingspcnsionen och vederborandes cgen pension tillsammans overstiger ca 3000 mk pcr minad.
Minimiskyddet skulle enligt denna modell precis som nu bestdmmas cr.rligt lagen om allmdn tamiljepension.

Alternativ 5:
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I modellen tbr samordning av pensionerna med betoning pi intjii-

ningsprincipen. den s.k. samordningsmodellen. liamhdvs inom ar-

bctspensionssystemet int jriningsprincipen. Den elterlevande makens

egna arbetsinkomster skulle enligt den hdr modellen inte piverka
hans eller hennes dnke,/dnklingspension; full iinke/iinklingspension
av nuvarande storlek skulle sAledes alltid utbetalas oberoende av den
efterlevandes egna arbetsinkomster och utkomstsituation. Dcn enda
l'ordndringcn jiimf'ort med det nuvarande systemet vore, att aven
dnklingarna i detta skcdc skulle ha ratt till lamiljepension.
Under pensionstiden skulle ddremot den elierlevande makens
egen pi l-orvdrvsarbete baserade pension minska dnke,/dnklingspensionen pA samma satt som enligt diti'erensmodellcn. Men dven idetta
ntotsals
fall betonas intjhningsprincipen pi si sdtt, att pensionen
- i till
inte kan minskas
till vad som gdller dillerensmodellen
- (oberoende av hur noll.
stor
utan den elierlevande maken skulle alltid
hans egen pensionsinkomst ar) ha rdtt till minst l,/3 av dcn lulla penslonen.

Forvdrvspensionssystemcts barnpensioner och den allmdnna firmiljcpensionen, som tryggar ctt visst minimiskydd. skulle enligt dcnna modell bestdmmas pA samma satt som I'cir ndrvarande. Den encla
I'cirdndringen i lbrhillandc till det nuvarande lamiljepensionsskyddet vore silunda, att dnke,/dnklingspensionen skulle samordnas
med dnkans eller dnklingens egen pension under pensionstiden samt
att mannen skulle bli berdttigade till l'amiljepension.
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Alternativ 6:
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I dcn modell enligt vilken det nuvarande pensionsskyddct skulle ututgir man frAn intjdningsprincipcn och framl'or allt iiin att l'orvdrvade I'cirminer bor
vara okrdnkbara. I enlighet hdrmed skulle det nuvarande tamiljepcnsionsskyddct inte dndras pa annat siitt dn att Aven dnklingarna
skulle li rdtt till lnmiljepension.
Forverkligandet av dcnna modell skulle medt'ora att de i familjepensionsskyddet ingienclc rnisslbrhAllandena och snedvridningarna
skulle acccntueras. Om mdnnen oberclende av sina ir.rkomster skulle
Ii riitt till cn rinklingspcnsion av samma storlek sor.n den nuvarande
dnkepensioncn. sA skullc ovcrkompcnsationerna inom t'amiljcpcnsioneringen bli dnnu storre dn de dr idag. I minga lall skullc mAlnivin inom arbetspensionssvstemct dessutom overskridas och kostnaderna f'or lamiljepensionerna cldrmcd oka betydligt. Kommitt6n
har 6vcn konstatcrat. att mannen inte borde inlemmas i tamiljcpensionssvstcmct pi bascn av de nugdllande stadgandena.
vidgas till mdnnen. den s.k. utvidgningsmodcllen,

Alternativ 7:
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I dcnna dillerensmodell med betoning pA intjiiningsprincipen, clen
s.k. variationsmc'rlellen. har man ttirsokt kombinera olika l'cir dc
ovan relaterade moclellerna gclncnsamma. centrala principer sarrrt
pensionsbestdmningsregler. Man har hdrvid utgAtt liin att fiamfbr
allt barnfamiljernas utkomst bor tryggas. Famil.jepensior.rsskyddet

pi barnpensionerna inom bide lbrvdrvspcnsionsskydclct
och minimiskvddet.
Anke,/iinklingspensionen skulle dels trygga utkomstcn t'dr dnkor
och dnklingar som saknar inkomst och dels komplettera utkomste n
f'or dem som har medelstor cllcr litcn inkomst. Vedcrborandes cgcrl
arbets- eller pcnsionsinkomst skulle m.a.o. minska dnke./dnklingspensionen. Utgiende liin intjiningsprincipen skullc alla dnkor och
dnklingar dock garanteras cn r.'iss bcstzimd andel ( l/6) av IbrnrinslAtarens pcnsion.
Inom ftirvdrvspensionssystemet skulle barnpcnsionerna vanr
storre dn cle dr l'or ndrvarande, ndr.r.rligcn 33-83 7 av t'orminslitarens pension (20-50t| av lbrminslAtarens lon pA mAlnir,:in).
Anke,/iinklingspensior.tcr.r skullc allrrrdnt tagct utgora l,/6 av l'orm6nslitarcns pension ( l0 % al loncn) I'cir alla tinkor och rinklingar
oberoende av deras inkclrnster. Dessutom skullc till de dnkor och
dnklingar, vilkas arbcts- och pensionsinkomst unclerstiger l'orminslitarens inkomst. betalas pensic'lr.r sii. att pensionen till en rinka cller
iinkling som saknar inkomst skulle vara lika stor som clcn iir idag,
dvs. hiillien av 1'ormAnslitarens pcnsion. A n kc/An klingspensionernu
och barnpensionerna skulle tillsarnmans kunna uppgA till hogst
samma belopp som l'orminslAtarcns pension. I de tall ckir l'ormAnslAtarens pension ovcrskrids. skullc dct ovcrskjutandc bcloppct dras
inriktas

ar

liin dnke,/dnkling.spensioncn.

Minimiskyddet skulle bestdmmas
rensrrodellen.

pi

sarnma satt som enligt ditl'e-

Beskattning
Nuvarande beskattningspraxis inom lamiljepensionsskyddet snedvrider lamilje pe nsioneringens kompcnsationsnil'i. varfor kom-

mitt6n dven har ansett att bcskattningen bor f ornyas. I sitt forsta delbetdnkande har kommitt6n dock intc g6tt in pA nAgra detaljer i beskattningsliigan. Vid e n jziml'orelse a"' de olika alternativen har man
tagit upp tvA olika beskattningsmodeller till behandling.
Enligt den I'cirsta mcxlellen skulle alla f'orvdrvspensioner samt
iinke,/iinklingspensionen enligt minimiskyddet vara skattepliktig inkomst. Pensionsinkomstavdrag skulle 11 goras i li&ga om bara en
person i varje tamilj, ndmligen den elicrlevande maken pA basen av
dennes t'amiljepensionsinkomst. Barnen skulle inte ha rdtt till detta
avdrag. varvid dven barnpensione n cnligt minimiskyddet skulle vara
skattelii inkomst.

Enligt den andra beskattningsmodellen skulle alla tamiljepen-

sioner vara skattepliktig inkomst. Den etterlevande rnaken och barn

som mistat bida ftjriildrarna skulle di ha rdtt till lullt pensionsinkomstavdrag. Barn som t'cirlorat cna l'<irdldern skulle ha ratt till ett
avdrag motsvarande hilften av det tulla avdraget. Denna beskattningsmodell har tilldmpats i alternativ 2. I alla andra alternativ har
den fcirsta beskattningsmodellen tilldmpats.
Ndrmare detaljer rdrande beskattningen kan inte lastslis innan
tamiljepensionsskyddet idess helhet har utlbrmats. Det dr viktigt att
l'orvhrvspensionssystemcts familjepension, den allmdn na lamiljepensionen och beskattningen utgdr en dndamilsenlig helhet.

Effekter pfl familjernas konsumtionsnivi
Ndr man vill bedoma hur de olika modellerna piverkar en familjs

disponibla inkomst bor man aven ta hdnsyn till beskattningen och
till det laktum. att en vuxcn konsument har botlallit i och med

dcidslallet.
I de lall dar den efierlevande maken dnnu inte sjdlv har ilderspension eller l'ortidspension, utan dr "aktiv", beritdms lamiljepensionen i

samordnings- och utvidgningsmodellerna pi samma sdtt som 1-or
ndrvarande, med undantag av att pension skulle utbetalas dven till
dnklingar. Dessa modeller leder dven inom ndstan alla inkomstomriden till att thmiljens konsumtionsnivi blir bdttre som en foljd av
dodsfallet (ti Nuvarande misslbrhiLllanden).
Ndr lcirmAnslitaren har hali lig inkomst I'orblir den elterlevande
makens konsumtionsnivi ofcirdndrad eller fcirbdttras elter dodsfallet
enligt samtliga modeller i fiiga om barnf'amiljer samt icke-lbrsorjningspliktiga aktiva dnkor och dnklingar. Hdrvid lbreligger inga

storre skillnader mellan de olika modcllerna, hven om minimiskyddsmodellcn ritt allmdnt leder till den stcirsta ltirbdttringen av
konsumtionsnivin. Fcjr pensionerade dnkor och dnklingar tryggar
modellerna i regel cn konsumtionsnivi pi minst 9570 av den tidigare
nivin, medan barnpensionsmodellen som allra ldgst tryggar en konsumtionsnivA pi omkring 80Vo av den tidigare nivin.
Om fcirminslitaren har haft medelstor inkomst, tryggar samtliga

modeller tamiljer med ett barn minst 90%, av den tidigare konsumtionsniven. I familjer med llera barn dr procenten dnnu hdgre.
Figur 2 visar hur konsumtionsnivAn i en lamilj med tvi barn I'cjrdndras (mk/min). En kurva under x-axeln anger att konsumtionsnivin har sjunkit och en kurva ovanf'or x-axeln att konsumtionsnivin har stigit till foljd av dcidslallet. Kurvan t'cir samordningsmodellen sammanfaller med kurvan fbr utvidgningsmodellen.
Fi g ur 2. A v e t t dddsfa I I fdrorsa k ad./b rrindr i ng i e n./ a m i lj s k o nsu mt i onsnivd med bcaktande av den konsumtion somJallit bort

Dill'erensmodellen
Minimiskyddsmodellen
Barnpensionsmodellen
Procentmodellen

Samordningsmodellen
Utvidgningsmodellen
Variationsmodellen

Fordndring i konsumtionsnivin
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Ingen pension sjunker. Skatteforminerna faller bort.
De planerade dndringarna skulle inte bercira dnkor och barn som
redan uppbdr f amiljepension, utan endast de pensioner som bcirjar
lcipa efier ett visst overgAngsskede. Ett undantag utgcir eventuella
t'orbdttringar i liiga om den allmdnna lamiljepensionen.
Det dr inte meningen att nigon dnke. eller barnpensionstagares
nuvarande pension skall sdnkas. En eventuell skatterelbrm skulle
ddremot medfbra ett bortfall av den civerkompensation, som berott
pi pensionsinkomstavdragets civerlappning, varigenom ncttoinkomsten givetvis skulle minska fcir dc tamiljer som hali denna
dubbla t'ormin.

Kostnadseffekter
Kostnadseffekterna av de olika alternativen dr synnerligen varierande. En del av modellcrna leder till merkostnader, andra innebdr
betydande kostnadsminskningar. Enligt kommitt6ns uppdrag borde
de l'orslag som liamldggs; helst leda till inbesparingar.
Kostnaderna piverkas inte enbart av de olika sdtten lcir pensionernas bestdmmande utan dven av sdttet att deflniera formiLnstagarnas krets samt av overgingsstadgandena. Pensionsskyddsfcirbdttringarna och overgingsstadgandena kan under de ltirsta iren
leda till betydande merkostnader. Foljande tabell anger kostnadseffekterna i liiga om nya pensioner, dvs. kostnadsl'drdndringarna i
ett stabiliserat jiimviktsliige jiiml'drt med kostnaderna l-<jr de nuvarande systemen (ett plusteckcn anger kostnadscikning, ett minustecken kostnadsminskning).
K o s t n a elsfd r tin elr i ng a r ( c/o )

allmdnna Fcirvdrvs.. pensioncrna
Anke- o. Barn- Anke- o. Barndnklings- . pen- dnklings- . penpen- slonerna . pen- sloncrna
.
SlOnerna
Stonerna
"t1
+7
+37
Den

.lamiljepensionen

Difi'erensmodellen
Minimiskyddsmodellen
Barnpe nsionsmodellen
Procentmodellen
Samordningsmodellen
Utvidgningsmodellen
Variationsmodellen

+35

+1
+1
+1

+l

+80

f5t

+31

-30
-17
-8'7

-56
-16
+9
_)'7

^11

+18

+5

-5
-5
+5

l'amiljepensionsskyddet innehAller alternativa relbrmmodeller.
Kommitt6n har Snnu inte prioriterat nigot av alternativen.
Kommitt6ns delbetdnkande innehAller de viktigaste av de laktorer
som gcir det m<ijligt att bygga upp ett nytt familjepensionsskydd,
som bdttre dn det nuvarande svarar mot lamiljens fcjrdndrade f'cirhillanden och det aktuella behovet av f'amiljepension. Ndsta skede i
Ankans,/ relbrmarbetet blir att sdnda ut de av kommitt6n utarbetade alternainklingens lon tiven pi remiss I'<jr att fi reda pi vilka laktorer i alternativen som anmk,/min ses viktigast och vilken prioritering de olika milen b6r ges. Elier att
ha l6tt remissvaren kommer kommitt6n att gcira upp ett detaljerat
l5 000
lbrslag till relbrm av lamiljepensionsskyddet.

,,:t"
-

500

0

dodslallet.

Familjepensionskommitt6ns I'orsta dclbetdnkande dr ett principbetankande, som vid sidan om utredningarna r6rande bakgrunden till

2barn
l 000

komstomridena; barnpensionsmodellen tryggar som allra ldgst en
konsumtionsnivi pi omkring 60 procent av den tidigare nivin. Om
den elterlevande makens inkomst overstiger ndmnda inkomstomrAde, f'orbdttras hans eller hennes konsumtionsnivi enligt utvidgnings- och samordningsmodellerna rdtt allmdnt som en f'oljd av

Fortsatta fltgdrder

Fcirminslitarens lcin 6000 mk./mAn
Ankan/iinklingen aktiv

mk./min

Av en ickeJ'orsorjningspliktig elierlevande makes konsumtions-

nivi iterstir enligt modellerna 80-90 procent inom de centrala in-

l0 000

Sammandrag civer familjepensionsmodellerna

pi

s. 35

l5

-t

-{r
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I

SASOM
PENSIONSTAGARE
Statistikerna tiver pensionstagarna tecknar
bilden ay mannen sisom det svagare ktinet
nfrr det gilller hzilsan. Redan nfrr det handlar
om barn ilr det fler pojkar iln flickor som fir
s.k. virdbidrag. Bland de unga arbetsoftirmtigna flr milnnen i majoritet. Med tilltagande ilder tikar risken att bli arbetsoftirmtigen snabbare i frflga om mfrnnen dn kvinnorna, detsamma glller dtidligheten. Av dem
som lyfter ilderspension flr kvinnorna i klar
majoritet.
I den statistik som Folkpensrons-

anstalten och Pensionsskydds-

centralen publicerat tillsammans
ing6r uppgifter om lolkpensions-

tagarna och

arbetspensionsta-

garna fcirdelade enligt kon och
ilder. Utgiende lrin samma sta-

skillnaderna i storlek mellan
mdnnen och kvinnomas pen-

sioner.
Pensionsskyddscentralens sta-

tistiska irsbok, del

II, innehiller

uppgifter om arbetshistoria och
pensionsgrundande loner (hdr

tistik kan man ocksi jiimfora nedan pensionsl6ner) t'or de t-or-

16

sdkrade inom den privata sek- TABELL l. Samtliga
torn. I publikationen ingAr dessutom statistiker dver piborjade
invalidpensioner och over dbrCligheten inom den privata sek-

pensionstagare i Finlondfdrdelade enligt pensionsslag, dlder och kcin 31.t2.1984

torn. Foreliggande artikel base-

rar sig pi ovan ndmnda statistik- Pensionsslag
publikationer. De statistiska V6rdbidrag lcir barn
uppgifterna har ddrtill utokats Familjepension
med en del kompletterancle upp Invalidpension

Arbetsloshetspension

skattningar.

Antalen pensionstagare
Kvinnorna dr i majoritet bland

pensionstagarna. Av tio pcnsionstagare 5r sex kvinnor och
fyra mdn.
Tabell I iterger de finldndska

pensionstagarna lbrdelade enligt
Alder, pensionsslag och kon. Tabellen upptar dven vArdbidragen
f'cir barn. som Folkpensionsanstaltcn utbetalar it sjuka eller
hjiilplosa barn.
Av dc barn som om lir virdbidrug dr pojkarnu i majoritet.
Ilall antalen jiimf'ors med samt-

liga barn under 16

ir.

-19

Virdbidrag

l'cir barn

Familjepension
Invalidpension

Arbetslosl.retspensi on

7 398
16505
1 493

25

n7

962

28825
261

328

32255
r 853

29 651

34344

8 6,10

r5 875
25 t5t

t]

w

526

781

19936

I 618

30 496

Samtliga
7 398

19 188
140 360

l9 936

32U4

18070

215 881
215 865

236065
432814

43912
74887

17719

162161

121

83t

KVINNOR

5 567

16621

I l16

Qpecialpcnsion

Alderspcnsion
Samtliga

65-

MAN

Qpecialpension

Alderspension
Samtliga

ilder

23 098

21 448
I

29 613

l5l

ll

39 592

25581
r0 733
16859
r46 086

t 602

395204

395 575

5 567

122602
25581

12486
412075
633964

kan det

att l4 promille
pojkarna och I I promille
llickorna Ilr r irdbitlrue.
konstateras

Pensionstagarens

20-44 45-54 55-e

av
av

En granskning av inr.'alidpensioncrna besannar bilden av dcn

finldndska nranncns sr,'aga hdlsa

itminstone vad gdllcr bc-ndgenheten
att bli arbetsolbr-

mogen. Samr-na I'enonten rir bckant fiAn betblkningsstatistikcrna. livlbrshkringssektorn och ett
llertal internationella undcrsokningar.
De unga arbctsolbrmoga olnl'attar flera mdn dn kvinnor. Den
skillnad. som i detta avseende nt>
ternts i liiga onr iuvalidpensioncraclc under 20 Ar. kvarstir i stort
sett ol'cirdndrad tiam till rncdelAlclcrn. I fbrhAllande till betblkninuen Ar cn ljdrdedel flera mdn
tin kvinnor invalidpcnsionerade.
Dc ildersklasser s()nt dr ndra
pcnsionsAldcrrr har rncijlighet att
l'orutorn invalidpensiorr anscika
om arbctsloshcts- cller spccialpension. Erempcl pi specialpen-

sioncr dr t.ex. fiontmannapcnsionen och fbrticispcnsionen t'or
fiontveteraner. vilka ndrmast dr
avsedda l-or r.ndn. Dcr.r vanligaste
motiveringcn t'or beviljande av

fdrtidspension it en liontvcteran
dr nedsatt arbetslbrmiga.
i tiAga om arbetsl6shetspensionerna dr kvinnorna i klar majoritet. Detta dr en loljd av dels de

dldre kvinnornas I'cirsdmrade
mojligheter att fi arbetc och dels
"saneringskvastcn", som f'ormodligen gitt hirdare civer kvinnorna dn mdnnen. Det ar ju ett

rrtotstutrndt' i1l;4p1'Ttsioncroda hc/blknins samt dr)dliglu't.s.sif/ionru.lbr dr

198-1. "/,,,,

60

Piborjadc inr,alicl-

pensioner. rldn
50

40

.

Piborjaclc invalicl-

pcnsioncr. kvinnor

_t0

20

Dodlighet. mdn

l0
Dodlighet. kr.'innor
0

20-24 25-29 l0-t4 35_39 40_44 45_49 50_54 55_59 60_o+

Aldcr
t7

kdnt faktum. att

arbetslcishets-

pensioneringen har blivit en av
metoderna att sanera loretagens
personalstruktur.
Vid tidpunkten fcir ilderspen-

Med hjiilp av totalpensions-

FIGUR 2. Egenpensionslogarnas genomsnittliga egenpension

statistikerna kan man granska

31.12.1984. mk/mdn.

storleksskillnaderna mellan mdnnens och kvinnornas pensioner
pi basen av pensionslag, pensionsslag och i regionalt hdnseende. Mest markanta visar sig skill-

Enbart
offentlig

blir kvinnorna allt
ller ifcirhillande till mdnnen. Ju
sioneringen

OII'entlig

hogre upp i Aldrarna man kommer. desto markantare 6r kvinnodominansen. Antalet kvinnor
som har ilderspension dr nlstan
200 fi)Oller bn de manliga 6lders-

naderna vara inom KTAPL,

Privat och

offentlig

APL och SjPL samt inom

smi pensionssystem.

Enbart

Utgiende

privat

seu. visar sig

Det dr knappast dndamilsenligt

att granska familjepensionstagarna enligt kdn, eftersom Ia-

miljepension i regel betalas enbart till dnkor. Ett undantag utgdr statens pensionslag, som be-

rdttigar ocksi mdnnen

till

fa-

miljepension. I och frjr sig bidrar
f'amiljepensionstagarna till kvinnodominansen bland totalantalet pensionstagare.

De pflborjade invalidpensionerna och
dodligheten
Figur I visar andelarna p6b<irja-

de invalidpensioner I'or kvinnor

och mdn samt dodligheten imotsvarande ildersklasser. Som jiimlbrelse tjdnar motsvarande ickepensionerade befolkning. Siftior-

na

i

figuren gdller den befolk-

ir

ningsdel som
1983 omfhttades
av den privta sektorns arbetspensionslagar.

Andelen nya invalidpensioncr
uppgick for mdnnens del till ca 9
promille ir 1983. Detta innebar,
att nio mdn av tusen gick i inva-

lidpension ifrigavarande Ar.
Motsvarande sillra tbr kvinnornas del var ca 8 promille.

Mdnnens och kvinnornas risk
att bli arbetsoformcigna kan jiimloras med tilldmpande av iLldcrs-

standardisering, varvid totalbetblkningen inom den privata

sektorn tjdnar som standardbelblkning (dmfbrelsen piverkas

di

inte av skillnaderna i mdnnens

och kvinnornas betblknings-

struktur).

Den

ildersstandardiserade

jdml'orclscn visar. att mdnnens
bendgenhet att bli arbetsof'<irmogna dr 1,4 ginger sA stor som

kvinnornas. Denna siffra har varit i stort sett oforendrad under
Ilera 6r i foljd. Hiir bor observeras. att de lrontveteraner som
p.g.a. hdlsoskdl beviljats fortidspension inte ingir i jdmforelsen.
Vid tilltagande ilder accentueras skillnaderna mellan mannen
och kvinnorna vad gdller ben6-

l8

Nyland och Aland

ha storre skillnader mellan kvinnornas och mdnnens pensioner
dn de civriga delarna av landet.

0

Enbart

Folk- och arbetspension samtidigt
Folkpensionens andel,
mdn
Arbetspensionens andel,
fllm
man

ar-

betspension

u
..:
N

Enbart
tblkpension

Folkpensionens andel.

kvinnor

Arbetspensionens andel.

kvinnor

genheten att bli arbetsofdrmci- dodligheten stiga l'cirst sedan de
gen. De stcirsta skillnaderna no- tyllt 60 6r.
teras lore pensionsildern.
Jdmfcirelsen av mannens och
De tvi nedre kurvorna i figur 1 kvinnornas dcidlighet visar, att
som
iterger dodligheten. De anger kvinnornas levnadslopp
- mdnhur minga promille av en 6lders- dr mer dn itta ir ldngre dn
redan i
klass som har dott under gransk- nens
- kan fdrutsdgas
innan tlderspenningsiret. Redan en flyktig blick medelAldern
visar, atl. skillnaden mellan mdn- sioneringen tar vid.
nens och kvinnornas dodlighet iir
slAende. Ar l98l var mdnnens
Aldersstandardiserade dodlighet Pensionens storlek
5,3 promille och kvinnornas 1.9
promille. Mdnnens dodtighet iir Pensionstagarens pension kan
m.a.o. ndstan tre ginger stcirre dn besti av antingen en cller flera
pensioner. I regel lyfter en person
kvinnornas.
Precis som i friga om arbets- arbetspension och flolkpension.
of'ormAga 6r skillnaden i dodtig- Arbetspensionen kan utbetalas

tiin

emellan
bAde den privata och den
storreju dldre personer det gdller. oflentliga sektorn eller liin bara
Det bor obscrvcras att mdnnens den ena av dessa.
Figur 2 iterger i lbrm av padddlighet antar cn brant stigning

het rndn och kvinnor

rallellstaplar skillnaderna mellan
mdnnens och kvinnornas egenpensioner. Med begreppet egenpension avses ilders-. invalid-och
arbetsloshetspensioner. Ndr stavisar en betydligt hogre dodlighet peln dr delad i tvi Ihlt avser den
dn mdnnen i ildern 40-49 hr. ovre delen lolkpensionen och

betydligt tidigare dn kvinnornas.

Om man granskar

dodligheten i l0-irsetapper enligt personernas ilder framgir det, att
mdnnen i ildern 50-59 6r upp

Av mdnnen i Aldern 50-59

pensionsslag

uppvisar ilderspensionerna de
sl.drsta skillnaderna. Regionalt

Privat

pensionstagarna.

frin

vissa

ir

dor under loppet av ctt er sju av

dcn nedre delen arbetspcnsionen.

Redan

pi ogonmAtt ser man

Vdrdet av
pensionsfOrmenen
31.12.1984 var genomsnittspen-

for samtliga tdnkbara
pensioner 2810 mark i minaden
eller 33 120 mark per 6r l'or
mdnnens del. medan motsvarande siffror fcir kvinnornas del
var 2020 mark och 24240 mark.
Mdnnens pensionsfcirm6n overstiger ddrmed kvinnornas med ca
10000 mark per 6r.

sionen

Vdrdet av pensionsf'cirmAnen

kan mdtas genom att man pi basen av sannolikheten enligt dodlighetsstatistikerna uppskattar

under hur lAng tid pensionen
kommer att utbetalas. T.ex. en

65-irig APl-pcnsionstagare har i
genomsnitt l3 pensionsir fiaml'or sig om vcdcrborande dr man
17 om det gdller en kvinnlig

-pensionstagare.

Totalpensionen I'cir dem som
uppbiir APl-pension dr i medel-

tal 3482 mark lbr ntdnnens

del

och 2371 mark for kvinnornas
del. Pi basen av den forvintade
pensionstiden l'dr en 65-iring dr
medelvdrdet

sioner

540

for

mdnnens pen-

000 mark och tbr

kvinnornas 480000 mark. Trots

att kvinnorna hinncr lyfta

pen-

sion under 16ngre tid dn mdnnen.
rdcker detta inte till att kompensera den mindre pensionen.

40-49 att mannens pensioner dr 1,5
ginger si stora som kvinnornas. Arbetshistorians hngd
Ar.
Ndr det gdller kvinnorna va- Skillnaderna dr i stort sett oberierar dodligheten inte lika roende av, om pensionen utbeta- Skillnaderna i storlek mellan
mycket mellan ovanndmnda tvA las inom den privata eller den mdnnens och kvinnornas arbetspensioner kan bero pA tvi centra6lderskategorier. Av kvinnorna i offentliga sektorn.
tusen flera dn i kategorin

ildern 50-59 ir dor under
loppet av ett ir tvA av tusen ilera

Ndr det gdller de personer som
har enbart folkpension f6religger
ingen skillnad mellan mdnnens

dn i katcgorin 40-49 Ar.
Jdmlbrt med mdnnen iir dod- och kvinnornas genomsnittliga
ligheten lbr kvinnor i ildern 50- egenpension. Genomsnittspcn59 Ar rentav nigot ldgre iin dod- sionen dr hdr for mdnnens del
ligheten fcir mdn i kategorin 40- 1381 mark och for kvinnornas
49 Ar. Fcir kvinnornas del bcirjar del 1379 mark.

la faktorer, ndmligen kvinnornas

kortare arbetshistoria och kvinnornas ldgre lcinenivi.
Den allmdnna upplattningen
torde vara. att kvinnornas arbetshistoria dr kort. eftersom de
stannar hemma och skoter familjens barn. Enligt en annan ut-

bredd uppfattning dr kvinnan
den som stannar hemma och
mannen den som frirvdrvsarbetar.

I

TABELL 2. Arbetshistorians kingd*)J'6r personer som var i APL-arbetsfi)rhdllonde 31.12.1953,70 (griller den tid

APL varir i krafr)

Pensionsskyddscentralens

register infcirs uppgifter om ar-

betsfcirhillanden samt om pen-

24-29

45-U

beaktas. Utgiende frin PSC:s
registeruppgifter 5r det m<ijligt

24-29

att

tvi

ndmnda teorier

3W

betrdffande

kvinnornas arbetshistoria h6ller

streck.

Vid utgingen av

61 1983 hade
910 000 miin och 660 000 kvinnor

3W

1,8

6.1
1,3

0,6

l0-14

21,4
30,2

38,7

15

21,5

27,1
2,9

50,3
8,3

22,6

6.9

14,5

KVINNOR

45-64

5-9

15.0

6,9

Samtliga

Arbetshistorians liingd,6r

\))

26,4

Samtliga

mellersta

kontrollera hur vdl ovan

MAN

Alde.sgrupp

sionslonen fcir de arbetsfdrhillanden som avslutats. PensionsItinen berdknas i regel pi basen
av de fyra sista arbetsiren, av vilka de ilcineavseende

21

under 2

33,1

)5

0,9

9,2
24,0

15-21

Samtliga

I 1,3
23,3

83,3
11 1

100.0
100.0
100.0
100.0

36,8

18,4
63.2
28,7

100.0
100,0
100.0
100.0

233

24,2

?5q

*) Omfattar dven ev. FoPL- och LFoPl-perioder. Arbetshistoria ftjre 23 irs ilder ingir inte.

ett pAgiende arbetsforhillande

eller var verksamma som foretagare. Enligt dessa siffror over-

TABELL 3. Pensionsldnerna Jbr de APL-arberslbrhdllandcn som avslutada.s
1983 fdrdelade enligt arbetsfi)rhdllantlets kingd. ntk/mdn.

dr

steg antalet arbetande man anta-

let

arbetande kvinnor med

Arbetsforhillandets ldngd, 6r

250 000.

under2 2 4

I tabell

2 iterges de pigtende
APl-arbetsfcirhillandena fcirdelade enligt arbetshistorians ldngd

Aldertg.upp

-29
3W

och vederborandes ilder. Med

arbetshistoria avses sidana ar-

betsfcirhillanden enligt APL,
FoPL och LFdPL som pigitt
medan dessa lagar varit i kraft.

de av ildersgruppen, inga skillnader mellan mdnnen och kvinnorna. Det kan m.a.o. inte anses
typiskt fcir kvinnorna att ha kort

arbetshistoria.
Ndr arbetshistorian dverstiger

15

ir

kommer ddremot skillnaderna i liingd mellan kvinnornas och mdnnens arbetshistoria

in i bilden. Mer dn 80 procent av
mdnnen har ling arbetshistoria,

medan motsvarande siffra for
kvinnornas del dr drygt 60 pro-

cent. Den maximala arbetshistorian dr hdr 2 I ir, dvs. den tid som

ir

1983 hade

l'orflutit sedan APL

trddde i krati.

Skillnadcrna mellan kvinnor-

nas och mdnnens arbetshistoria

ar mest markant i den

dldsta

ildersgruppen. For siv:il kvinnorna som mdnnen llnns arbetshistorians median i klassen l5-

2l ir.

kvin-

nornas median dr bara ett par Ar.
Det finns m.a.o. ilriga om arbetshistorians ldngd en viss skillnad mellan mdnnen och kvinnor-

na, vilken kan bero pi att kvinnorna stannat hemma och skott
barnen ett antal 5r.

5788
5053
3521
4861

4561
6147
5353
3815
5548

461'7

6453

4033

2519

3084

33

l3

3419

2580

2342

2814
2049

MAN

3288

45-64

3845

Samtliga

3534

l70l

KVINNOR

-29
3W

t7

45-&

27

Samtliga

2544

65

I

889

4n0

3156
3251
2110
3476

3,105

3 163

6389
6541
6335

4151

4m7

3610
3994

Samtliga
3412
4946
5268
5494

3053
3027

3 185

2754

Den inverkan arbetshistorians

ldngd har pA pensiorrsbcloppct dr
i storleksklassen l0 procent. Pen-

sionslcinen antas dA vara densamma fbr bAde mdn och kvinnor. dvs. 5000 mark i minaden.

Arbetshistorian dr bereiknad enligt t'cirdelningen l'dr 45-64
6ringar. I praktiken dr dcn invalidpension som betalas till miin i

1,5

ginger

se

stor som kvinnor-

nas. Proportionerna dr hdr ungef'dr desamma som betrdllande de
totalpensioner ddr arbetspensionen dr inrdknad.

ildern 45-64 ir ndstan dubbelt
si stor som invalidpensionen till
Mdnnens pensionsldner dr
kvinnorna i motsvarande ilder. systcmatiskt stcirre an kvinnor-

Pensionslonerna

nas. Redan i ti6ga om unga personer i arbetslbrh6llanden som
pigir t.o.m. kortare tid 5n tvi ir,

dr mdnnens pensionslon 1,3
En annan faktor som piverkar gAnger si stor som kvinnornas.
skillnaderna i arbetspensionerna
I ildersgruppen 30-44 Ar
dr skillnaden mellan mdnnens accentueras skillnaderna mellan
och kvinnornas loner. Tabell 3 mdnnens och kvinnornas pen-

vilket leder till att skill- Aterger pensionslonerna for

nacien melian mdnnens och

l0-

4285

65

Tabellen omf'attar varken arbetshistoria fore 23 6rs ilder eller arbete inom den ofl'entliga sektorn.
I friga om dem som har kort
arbetshistoria noteras. oberoen-

5-9

I

de
A PL-arbetsibrhAllancien som av-

sionsloner.

de medellinga ar-

pensionering, byte av arbetsplats
eller av nigon annan orsak.
Redan en snabb blick pA siffrorna visar, att mannens genomsnittliga pensionslcin dr ndstan

sionslcin mer dn 1,5-laldig till
mdnnens favcir. Proportionerna

betsfbrhallandena som pAgAr
slutats tr 1983. Ett arbetsfcir- 2-9 ir 6r skillnaden mellan
hillande kan upphcira till I'oljd av mdnnens och kvinnornas pen-

dr desamma ocksi i tiiga om
lingvariga arbetsfbrhillanden i
ildersgruppen 45-64 Ar.
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Prognosftirirle8':

oa

DE, LOPANDE

ARBETSPENSIONERNA

I flr betalas uppskattningsvis 10,9 miljarder

Pensionsskyddscentralen rdknar med att det i slutet av ir 1985 skall finnas734 000 ltipande APL-,
KAPL-, FtiPL- och LFtiPl-pensioner. Detta innebflr en tikning pfi 5,1 procent jiimftirt med senas19,4 procent
te ir. Den snabbaste tikningen
noteras ftir arbetsltishetspensionernas del.

mark iarbetspensioner inom dcn pril'ata sektorn. I
detta belopp ingir ca 405 miljoner mark i registrerade tillHggspensioner.
I ltirsHkringspremier inlh'ter uppskattningsvis
I 1.8 miliarder mark, dvs. 1,3 rniljarder mcra :in senaste ir.
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PENSIONSUTGIFTEN 10,9 MILJARDER
20

I det lbljande uppskattas il'orsta hand den privata sektorns arbetspensionsutgift, pensionernas antal, premieinkomsten och ansvarsskulden ir 1985. Dessutom har dven den pensionsutgift som betalas
inom ramen for de ovriga lagstadgade pensionssystemen upp

Pensionernas indexjustering

Prognosen angiende pensionsutgiften och antalet pensioner
grundar sig pi situationen vid utgingen av fcirsta kvartalet 1985.
Premieinkomstprognosen baserar sig pA den premienivA som

inte under Ar 1985.

skattats.

Iaststdllts 16r Ar 1985 samt pA den antagna cikningen ilbrtjdnstnivin
och iden yrkesverksamma arbetskralten. En del av premieinkomstuppgifterna har uppskattats inom pensionsanstalterna.
De prognoser som ansluter sig till nationalekonomin grundar sig
pi de fhrskaste rcin, som fcir Ar 1985 presenterats av statsmakten och
cn dcl ckonorniska lbrskningsinstitut.

Annu i ir kunde arbetsldshetspension beviljas it personer som fyllt
55 ir och som ldnge varit arbetslcjsa. I lramtiden kommer 6ldersgrdnsen att gradvis stiga till 60 Ar. Arbetslcishetspensionen beviljas
hddanetter tills vidare och utbetalas inte ldngre i perioder om 6
minader. Den som fhr invalidpension iform av delpension kan dven

vara berdttigad till arbetsloshetspension.
Forhandsjusteringen av pensionerna slopades fiin ir 1985. Bide
arbets- och lblkpensionerna justeras en gAng i borjan av iret.
Folkpensionsrelbrmens tredje skede genomtbrdes vid irets borjan. Hdrelter inverkar varken kapital- eller l'oretagarinkomster pi
tblkpensionens tilliiggsdel. utan tilldggsdelsbeloppet dr beroende enbart av pensionstagarens personliga arbets- och f'orvdrvspensioner,
thmiljepensioner samt motsvarande lagstadgade ersdttningar.
Frontmannapensionerna hojdes liin bcirjan av mars sA. att full
liontmannapension till sitt belopp motsvarar basdel. iull tilliiggsdel

jdmte lronttilldgg.

Antalet pensioner
Enligt berdkning skall det i slutet av ir 1985 tinnas 734 000 lcipande
APL-. KAPL-, FdPL- och LFdPl-pensioner. I denna sillra ingAr

varken generationsvaxlingspensioner eller lbrtidspensioncr tbr
liontveteraner.

TABELL l. APL-, KAPL-, F6PL- ochLF\PL-pcnsionernas upf
kat tade ant

Pensionsutgiften overstiger 10 miljarder

I APL-, KAPL-, FcjPL- och LFoPl-pensioner utbetalas ir 1985
uppskattningsvis 10,93 miljarder mark. I beloppet ingir ca 405 mil-

joner mark registrerade tilldgppensioner.

TABELL

Andringar i vissa pensionslagar

s

Ar 1985 dr APl-indexpodngtalet 1088. De fortjdnstbaserade pensionerna stegddrmed med ca 6,8 procent ijanuari. Folkpensionerna
hcijdes med 5,1 procent. Nigra ytterligare indexjusteringar fdretas

2. Den uppskattade pensionsutgrJien./br

Alderspensioner
Invalidpensioner
Arbetsloshetspensioner

312000

Famil.jepensioner

176000
52 000
134000

Sammanlagt

7)/nlln

Fcirdndring

7o/ir
5,4
0,3

19,4
5,8
<l
J,r

Vid utgingen av ir 1985 fir uppskattningsvis l5l 000 dnkor och
barn familjepension.
Antalet arbetsloshetspensioner 6kar lbrtlarande mest. Ocksi
ilderspensionerna okar kraftigare dn forut, vilket beror pi att f'odelsesiffrorna var exceptionellt hdga ir 1920.

1985,

milj. mk

Betalande pensionsanstalt

APL KAPL
Grunclskvddet
Aldersptnsionser
Invalidpensioner

Arbetslcishetspensioner

Familjepensioner
Sammanlagl

Sammanlagt

070
400

5

750
935

1

7

F6PL LFoPL Totalt

455 585
545 240
1() 20
220 145
360 990

3250

2 135

Tilliigpskyddet

680

I

4910

2't5
40

3 195
950

105

10 525

u0

410 I 360 995 I 105

l4t0
405

10930

I tabellen tilldmpas en fbrmell exakthet pi 5 miljoner mark. Pensionsutgilien skulle alltsi enligt uppskattning dka nominellt med ca
15,5 procent liin senaste ir. Ilall den irliga inflationen stannar vid
antagna 6 procent, sA innebdr detta att pensionsutgilien okar reellt
med ca 8,9 procent eller omkring 850 milj. mk.
Vid utgingen av mars 1985 fanns det ca 7600 lopande l'cirtidspensioner 1-or liontveteraner
dessa ing6r inte i silliorna hdr ovan
varav den privata sektorns- andel uppgick till ca 6900 pensioner. Mot
slutet av Aret sjunker antalet fortidspensioner I'or liontveteraner i
jdmn takt. I dessa pensioner kommer i ir att betalas ca 235 milj. mk,
varav ca 170 milj. mk inom den privata sektorn.

al 31.12.1985 och drsfdrcindringen

Antal

dr

Arbetspensionernas

nivi

Den I juli 1985 hade l0 ir torflutit sedan lgTGtalets mahanda viktigaste arbetspensionsreform, dvs. arbetspensionernas nivAforhcijning. Relbrmen gick i korthet ut pi foljande: miniminivAn 16r pensioner som bcirjat I'ore 1.7.1915 steg fr6n 22 procent till 25 procent,
samtidigt som tillvaxtprocenten fcir pensioner som borjat efier
1.7. 1975 steg liin I procent till 1,5 samt miniminivin till 33 procent.
De pensioner som borjat el\er 1.7.1915 gAr hiir nedan under be-

ndmningen nivilorhojda pensionen.
De niviforhojda pensionerna uppgick 31.3.1985 till hela 55,2 procent eller ca 390000 av samtliga pensioner.
I tabell 3 granskas de genomsnittliga nivifcirhcijda resp. icke-niviforh6jda minadspensionerna 31.3. 1985 lbrdelade enligt pensionsslag och pensionsanstaltstyp. Arbetslcishetspensionerna ingir inte i
tabellen, eftersom samiliga av dessa iir niviforhojda.

2t

TABELL 3. Den genomsnittliga mdnadspensionen mk/mdn 31.3.1985
fdrdelad enligt pensionsslag, -anstolt och begynnelsetidpunkt
Nivif<irhojda pensioner (borjat etier

1.7. 1975)

Pensionsanstalt APL KAPL FoPL LFoPL Totalt
Alderspension
Invalidpension
Familjepension

l95l

906

1761

2142

I

1659

Icke-nivif'orhdjda pensioner (borjat t'6re

t3t7

t73l

154

889
473

1340
1015

1682

t235

1.7. I 975)

Pensionsanstalt APL KAPL FoPL LFoPL
Alderspension
Invalidpension
Familjepension

l30l

550

626
495

1794
1245

373
849

9'73

956

984

716

Skillnaden mellan de nivilbrhcijda och de ovriga pensionerna br
synnerligen markant. Den minsta relativa skillnaden, 12,7 procent,
noteras i tiiga om de av FoPl-anstalterna utbetalade ilderspensionernat den storsta skillnaden, 79,5 procent, gdller de av LEL -pensionsanstalten utbetaladc iamiljepensionerna. Det ar i detta sammanhang inte mojligt att narmare analysera ndmnda skillnader och
deras orsaker.

Premieinkomst och ansvarsskuld
TABELL 4. Den genomsnittliga fdrsrikringspremieprocenten enligl
pensionslag under dren l98l-1985

1981 1982 1983 1984
APL

13,3
13,3

KAPL
FoPL

11,6

51

LF6PL

t2,4
12,3

I

l,l
s)

I

I,l

l1,l

9,8
4,6

9,6
4,4

I1,6

11,2

Samtliga lagstadgade pensioner

ir

1985 utbetalas enligl uppskattning 34,9 mrd. mk i lagstadUnder
gade pensioner enligt fciljande:

Totalt

402
451
282

1455

svarar APL-anstalterna l'cir. Den ansvarsbrist som uppstod till foljd
av 1982 irs premienedsdttning kommer att amorteras helt under detta 6r, varl-or nigon lagstadgad ansvarsbrist inte ingir i ansvarsskulden.
Berdkningsgrunds- och iterliningsrdntan dr i ir l0 procent; 6Lr
1984 var rdntan 9,75 procent.

1985
r 1,5
I 1.6
10,0

TABELL

6. Lagstadgade pensioner som utbetalas

stalt

dr

5.

1985,

Den ofl'entliga sektorns arbetspensioner
Pensioner enligt militiirskade-, tralikforsdkri ngs- och
olyckslallsfcirsdkringslagen samt lagen om I'<irtidspension
fcir liontveteraner, lagen om generationsvhxlingspension
och lagen om avtrddelsepension

APL

KAPL
FoPL

Sammanlagt

Jiimt'ort med senaste 6r okar den totala pensionsutgiften nominellt
med ca I 1,6 procent. Ifall den irliga inflationen stannar vid antagna
6 procent, skulle detta innebdra att pensionsutgilten dkar reellt med
ca 5,3 procent eller omkring 1,8 miljarder mark.
Den totala pensionsutgiftens andel av bruttonationalprodukten
till marknadspris dr ca 10,2 procent Ar 1985. Bruttonationalpr<>
dukten skulle ddrmed notera en nigot snabbare okning dn pensionsutgiften.

4,6

ir

780

Premieinkomsten ser ut att stiga med ca I ,3 mrd. mk jiimt'ort med
1984.

Arbetspensionsanstalternas ansvarsskuld, inklusive det registrerade tilldggsskyddet, kommer 3 l. 12. 1985 att beltipa sig till uppskattningsvis 57,6 mrd. mk. Omkring 50,8 mrd. mk av detta belopp an-

22

?1
34,9

735
235
340

ll

8,3

Sammanlagt

I t20

Tilliiggsskyddet

1l,l

Folkpensioncr

9 350

LF6PL

mk

13,2

Uppskattad./brscikringspremiainkomst per pensionsanmilj. mk
Grundskyddet

1985, mrel.

Den privata sektoms arbetspensioner (innelattar dven
pensionerna enligt lagen om sjcimanspensioner)

Premienivin har stigit nigot jiiml'ort med senaste ir, men dr forttarande ldgre 6n nivin under 6ren 1981-1982.
I APL- och KAPl-premien ingAr 0,3 procentenheter amortering
pi 1982 irs ansvarsbrist; fcir personer under 24 6r dr APL- och
KAPl-premien 6,7 procent av lcinerna.
Den fulla fdrsdkringspremien enligt FoPL och LFdPL ar ll,2
procent av arbetsinkomsten.

TABELL

dr

I]EI]C) LAATIJNF,N
Forskare

v
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DENEFEEKMRADE
oa

Den effektiverade ftF
retagariivervakning,
som inleddes ftir

drygt tre flr

sedan,

FORETAGARao

O\{ER

btidar visa resultat.
Mellan april 1982
och mars 1985 har

ftire-

inemot 10000
tagare, som tidigare
ftifSUmmat Sin ftifsilkringsskyldighet,
tecknat ftirsiikring pi
uppmaning av Pen-

o

grundarsigpi 12gindmndalag.
Enligt detta lagrum skall Pensionsskyddscentralen se

till.

\{fsaf

GEN
resultat

att

fdretagama tecknar FoPL-fdr-

Effekterna
I l-orsummelselall skall Sfl hnr utfors
av overvakningen
fciretagaren forst uppmanas att FoPL-overvakningen
sjdlv teckna fdrsdkring. Om lbresionsskyddscentralen. tagaren vagrar att I'cirsdkra sig FoPL-overvak ningen baserar sig Till fdljd av den systematiska
upptar Pensionsskyddscentralen pi uppgilter om loretagarna som FoPl-overvakningen har under
Dessutom har Penlorsdkring pA loretagarens vdg- tls liAn olika kdllor. Pensions- tiden 15.4. 1982-3 1.3. 1985 samsionsskyddscentralen nar i en pensionsanstalt. I sam- skyddscentralen har med stod av manlagt 9869 fciretagare. som
band hdrmed dr Pensionsskydds- stadgandena i lbretagarnas pen- saknat tbrsdkring, pi uppmacentralen i regel tlungen. att ien- sionslag ratt att inbegdra upp ning av Pensionsskyddscentralen
nilstan 2500
lighet med 12 S FdPL bestdmma gitter tiin bl.a. statliga myndig- frivilligt tecknat F<jPLJbrsiikom hcijning av florsdkringsprc- heter. Dessa uppgitter jiimt'ors ring. Under samma tid har Pentagare. Knepigast
mien lor ftirsummelsetiden. E1ter sedan mcd uppgilterna i Pen- sionsskyddscentralen varit
tvungen att med stod av 12 $
det att lbrsdkringen upptagits sionsskvddscentralens reg.istcr.
tivervakningshilnI aststdller pensionsanstalten loreIfall det av registren liamg6r, FoPL tvAngsl'orsdkra 2427 l6reseende
dels tagarens arbetsinkomst och in- att en f'ciretagare inte har nigon tagarc. Sammanlagt 12296 foreFoPLJbrsiikring eller att en tbre- tagare har m.a.o. lorsikrats till
driver l'orsikri ngspremierna.
de
som
Pensi onss kyddscent ra le ns
tagares l'drshkring inte tdcker tbljd av den svstematiska FoPLftirsfrkrandet av s.k. uppgilier i samband med den hela hans foretagartid, tar till- overvakningen. De hdr sifliorna
relaterade s.k. tvingsl-or- synsbyrin vid Pensionsskydds- gdller t'oretagare som Pensionsmedhjiilpande makar ovan
sAkringsproce;sen dr alltsi att centralens juridiska avdelning skyddscentralen uttryckligen har
uppmanat att teckna lbrsdkring.
uppta lcirsdkring och att bo;tdm- hand om lallet.
och dels sfldana
Vid sidan om dessa 12296 forema l'orsdkringspremiehojningen.
ftiretagare som
Resten av proccssen ombesorjer
tagare hade ytterligare ett stort
pensionsanstalten. Den laststdlantal lbretagare tack vare bl.a. en
ell'ektiverad inlbrmationsverkler lbretagarens arbetsinkomst.
samhet hunnit uppta lbrsdkring
befrielse
ndrmast med utg6ngspunkt i Arbetsinkomsten
Pensionsskyddscentralen
Pensionsskyddscentralens utredsflkringsskyldigheten ning. och tar ut lorsdkringspre- Enligt t'oretagarnas pcnsionslag innan
inledde sina civervakningsitthststdlls sisom ltiretagarens ar- gdrder. Betrdfl'ande de hdr l-oremien av lbretagaren.
FoPl-forsiikringen dr en lag- betsinkomst den lon. som skd- tagarna finns inga sdkra sill'erstadgad fcirsdkring, som foreta- ligen borde betalas ilall man i uppgifter att tillgi.
garen dr skyldig att teckna sivida stlllet I'6r loretagaren anstdller en
Inom gruppen pi 12296 loreinte Pensionsskyddscentralen har person med motsvarande yrkes- tagare faststdlldes fcir omkring
Pens ionsskyddsce nt ralen i n ledde beviljat befrielse lrin lcirsdk- skicklighet. eller den ersdttning, 407o en fbrtlopande FoPLJ'ori april 1982 en eli'ektiverad ringsskyldigheten. Det dr viktigt som annars i genomsnitt kan an- sdkring, vilken ocksi omtattade
FoPl-overvakning, med vars att forsdkring kan upptas ocksA ses motsvara dylikt arbete.
retroaktiv fdrsdkringstid. Fcir
hjalp man systematiskt har f-or sidana personer, som trots
Fdr att gcira det lethre att last- Aterstiende ca 6070 av I'oretakontrollerat att fbretagarna upp att de omfattas av ftiretagarnas
stdlla t'oretagarens arbetsi nkomst garna faststdlldes inte fortlopaniyiler sirr per-rsionsfcirsdkrings- pensionslag
av nigon orsak har Pensit-rnsskyddscentralen gi- de f'<irsdkring, utan enciast for- att teckna 1'orsdk- vit ut anvisningar om, hur den i s:ikring med retroaktiv verkan.
skyldighet. De g6ngna ircn visar cinskar l6ta bli
tydligt, att cjvervakningen har ring. Pi detta satt tillfcirsdkras FciPL avsedda arbetsinkomsten
I detta sammanhang kan
varit bAde ellektiv och nodvdn- lbretagaren ett personligt pen- skall laststdllas. Dessa anvisning- konstateras. att omkring l0 7o av
die.
sionsskydd, samtidigt som ar upptar bl.a. av lbretagarorga- de tvingstbrsdkrade tbretagarna
Pensionsskyddscentralens
hustrun och ev. mindeririga nisationerna ldmnade grunder har sokt indring i Pensionsskyldighet att dvervaka att fore- barn tryggas t'amiljepensions- for laststlllandet av arbetsin- skyddscentralens beslut om
tagarnas pensionslag elterlevs, skydd ilall lciretagaren dor.
komsten inom olika branscher.
tvingsl'cirsdkring.

tvingsftirsiikrat
ftire-

sbkring.

i

har varit
gilllt
fall,

fall,

dilr
ilr berlttigade till
frin ftir-

piliiggs retroaktiv
ftirsiikring.

IJ

Ar:

FciPL-tiibrev:

Fortlopandc FoPLl'orsdkringar:

Utveckling:

Utvccklir.rg:

101783

1916

+

104 86 I
104 509
105 834

1977
1978

t919

r

+ 5593
+12383
+ 745t
+ 1915

l5 658

128041
135 492

1982
1983
1984

143 401

Antalct

FoPl--t'orshkringar
harokat markant under 1980-talct. Hdr invid itergcs cn statistik

over denna utveckling baserad

pA Pensior.rsskvddscentralens ar-

betstbrhillandercgisters n'tir-

snittsstatistiker under pcrioclcn

1976-1984. Fig.trrcn itcrgel situationen vicl utgingcn Av res-

ir. Silliorna fiir cxcnrir l9tJ4 nrotsr,'arAr nr.il.o.

pektive

pclvis
situationen

3

l. 12. 1984.

Hur skall di clcn betydandc
okningen i antalct FoPl-l'orsiikringrrr lbrklaras'l Errligt nrin trpp
lattning kan man pcka

pi tvi

huvudsakliga orsakcr till detta.
Dcn crur rir dcn lag,andrirrg s()rn
1.7.1981 inf'ordes

i 2 g 3 rlom.

APL och cnligt vilken sidana bolagsn.rAn i oppet bolag och deldgare i annat samlund, som pcrsonligen ansvarar l'cjr samlundets

lbrbindclscr. overfcirdes att underlyda FoPL, oberoende av om
dc tillsammans med sina lamiljcmedlemmar bgde mer 6n hdllien

av bolagets aktiekapital och obcroende av om de var i ledande

stdllning inom bolagct.
Er.r
annan viktig orsak till det-okadc

antalet FoPL-lorsiikringar tordc
vara den ellektiva FciPl--civcrvakning, son.r inleddes i borjan av

1980-talet. Givctvis linns det
ocksi en rad andra laktorer
exempclvis ekor.romiska konjunkturer
som har piverkat situationen. -

Kinkiga overvakningsfall
Besvdrligast ur overvakningssyn-

punkt har visat sig dels de fall,
som gdllt I'orsdkrandet av s.k.
medhjiilpande makar och dels

sidana fall, diir

fciretagarna

p.g.a. bestiimmelserna om be-

Irielse

fiin

f'orsiikringsskyldig-

heten kan pAliiggas retroaktiv

fbrsiiknng.
Ndr bAde mannen och hustrun

deltar

i

fdretagarverksamheten,

betraktas sisom den egentliga

24

352

+ t32s
+ 423t

l r0065

1980
l9u l

3 07tJ

63915
15331

+|

956t2

+l0l2r

85491

105 688

I14450
r

30 804

t45254
l 59 868

Utr"cckling:

l57l6l

+ l0 076
8762

+16354
+14450

+14614

+
+
+
+

164592

422

+10154

+

Sammandrag

FoPL-personer:

l7I60r

80 353
89 376
200 463
r
I

adb{cknik baserad

8152
9023

skr ldighet

Dcn mcclh.jiilpande maken

+15 847

or.r'r-

Dct har i

nonr

clcr-r

svste

tagarrla .lrinrstdllda

r

l'orc-

ovcrvakningshrinsccnclc. Dcn cli'ektivc-

FiiPL-or crvakningen vi:at sig.
att dessa rnedhjdlpandc rnakar i
allnrhnl-ret varit omedvetna om rade civcrvakningen kor-nmer
sin l'orsdkringsskyldighet. Elicr- sr.uiningom ocksi att lcda till. ittt
som det i lorsumrnclselall otiast Pcnsionsskvcldscentralens olika
blir liiga om att teckna f'cirsdk- verksanrhetsstdllcn ltr thrre lorring bakAt i tidcn. har de retro- sr"rmnrelsetall att behandla.
Dc l'orctagarc som omlattas
aktiva t'orsdkri ngsprer.r.ricrna gctt
anlcdnir.rg till protestcr bland cle ar" FoPL-bcstdmmelserna kan
hiireltcr inte heller uppriitthilla
medhjiilpande r.nakarna.
Vidarc har dc lall. som hdnl'cirt ctt arbetspensionsskydd i invalidsig till stadgandcna om bctiiclsc och lamiljepensionslall utan att

liin l'cirsdkringsskyldighcten
FoPL). visat sig kinkiga.

3 5\
I1'all en
(

ticl har Pcnsionsskvclclsccntralcn
tvingsltirsiikr ar 2427 l'orctagarc.
Till firlicl ar" dcr.r svster.natiska
F oPL-or"crvakningen ltar r.n.a.o.
sarrrrnarrlagt l2 296 l-ore tagarc
I6rsiikrats. Foruton.r dessa fbretagarc har
bl.a. tack varc cn

- inltrrmationsverkellcktivcracl
sanrlret
ytterligarc ett antal

rratiska

samband mcd FoPl-ol'en'akningcn blir

pe rioclc'r'r

r ing. pi rrpprrtlrtirrg lrr Pcrrsiorr:skvdclscentralcn liivilligt tccknat
FoPL-ltjrsiikri ng. U nder sarnnlii

+t6142

60000 nrark.

Ge

pcrrsions-

15.4.1982-31.3.1985 har 9tJ69
lbrctagarc. som saknat liirsiik-

+21818

lattas av FoPL. l'orutsatt att Foljderna av
Ilrns cllcl heurtcs ltrbctsinsats i den effektiverade
liiretaget iivcrstiger den nedre
griinscn lijr FoPL-arbetsinkomst FoPL.overvakningen
samt att ovriga villkor t'or tilliimparrdc av lagcn upptylls.

att tcckna

lbrsiikring. Undcr

lbrctagarcn clcn av makarna. pcrsoner, vars F<jPL-arbctsinsortr utlijr s.jzilr,'a 1'rkesarbe tct. komst ror sig mcllan 20 000 och
De n anclra rnakcn gir undcr bcniinrninge rr nredh.jilpande make .

systematisk

FciPL-civerr"akning. genor.n vilken det dr meningcn att kontrollera. att l'ciretagarna upplyller sin

7431
7009

+l l 087

222281
238l2rJ
254810

Pensionsskyddscentralen inledde

i april 1982 cn fbrtlopandc, pi

lbrctagarc

hur.rr.rit

teckna t'orshk-

ring innan de blivit t'orenril t'or
Pcrtsiorrsskyddsccntralrns orcrakningsitgdrder.

r,

betala I'orshkringspremier, elier-

som

Pensionsskyddscentralen

med hjiilp av den svstematiska
or.'ervakningen
l'cirsoker klarliAn l'orsdkringsskyldigheten scnarc dn ctt ir elier det att lbre- ldgga alla FoPLJbrsummclscr sii
tagarvcrksan.rhcte n inletts. har snabbt som mojligt.

lbrctagarc ansokt clm betiielse

bcliiclsc inte kunnat beviljas
retroaktivt. utan ltirst rhknat

liAn dcn dag som t'ciljer elier ansokningen.

I enlighet med

dessa bestdm-

melser har m.a.o. fciretagare,
sorn i tiden forsummat att an-

om betiielse, i regel varit
tvungna att teckna I'oretagarlbrsdkring lbr den tid som f'oregitt
belrielseanscikningen. Detta lbrf'arande har mAnga l-oretagare
ansett oskdligt, eliersom de mcnar. att de i tiden hadc hali rdtt
scika

till betiielse om de bara hade l'<ir-

sdtt att ansoka sidan.
Riknat liin juli 1985 dndrades

om beliielse
l-cjrsdkringsskyldigheten si.
att l'dretagarna hdrelter kan beviljas retroaktiv beliielse.
Stdrsta delen av de lbretagare
som blivit l'ciremil lor Pensionsskyddscentralens dvervakning
bcstAr enligt min uppskattning av
bestdmmelserna
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DRYGT EN MILJON
HAR PENSIONSINKOMSTER
316 miljarder

mk

aY pensionerna

betalas i skaff
25

Ar 1983 hade sammanlagt I 058 800 fin-

1

summa cikat mdrkbart. Ar 1983
var denna okning 217c, medan
den t.ex. hr 1919 var l4Vo. Pen-

058800 hade

pensiorsinkomst

lilndare pensionsinkomster. De skattepliktiga pensionsinkomsterna uppgick till totalt
25,2 miljarder mark. I skatter och avgifter
av skattenatur betalade pensiondrerna 3,6
miljarder mark. Under de senaste iren har

Pcnsioncirarna och pensionsinkomstcrna i skattestatistikcn. Si-

siondrerna betalade 8o/o av de t'ysiska personernas inkomstskattesumma.

som pensiondr betraktas i skattestatistiken varje person som har
tyllt 65 6r, dvs. i 1983 irs beskattning dc som dr f'<jdda Ar 1918 eller tidigarc. I liiga om ddretter
lbdda bctraktas sisom pensiondrcr endast dc, vars skattepliktiga

I inkomstskatt till staten beta-

lade 242ffi0 pensiondrer

1,36

miljarder mark. Antalet betalan-

de okade med 38 %, och inkornst-

skattebeloppct med 36%. Tipensionfrrernas skattesumma stigit mdrkdigarc pi l98Gtalct okadc skattcinkomst bestir u tesl uta nde beloppet mecl I 5- l8 (t/t, per hr. I
bart.
pensionsinkomster. Enligt lbrm6genhctsskatt bctalad.^
I det ftiljande kommenterar chefen ftir av
denna delinition rdknade 1983 knappt 20000 pensiondrcr 50
beskattning 915960 pcn- rnilj. nrk. vilkct dr 2t(ri nrcla In
Folkpensionsanstaltens statistikbyri, Frej- irs
siondrer. varav 849000 var in- l'oregAcnde ir.
vid Gustafsson, uppgifterna i en av skatte- komsttagare och 846500 pcn- S6som kdnt uttas kornnrunalsionsinkomsttagare. Det totala skatt pA mindrc inkomster dn
styrelsen publicerad statistikbulletin om antalet
personer som hadc pcn- vad sorn giillcr lbr statsbeskattpensiondrerna och de skattepliktiga pen- sionsinkomst ir 1983 var ningcn. Sammar.rlagt 407 000
pcnsiondrer betaladc silunda
I 058 800 personer.
sionsinkomsterna.
De skattcpliktiglr pcrtsions- kommunalskatt. Dctta antal var

inkomstcrna uppgick

dock l0 % mindre dn ibregiendc
Ar. vilket antagligen tidn.rst beror
pA. att ett s.k. pensionsinkomstavdrag infbrdes. For detta avdrag redogcirs ndrmarc hdr nc-

sam-

manlagt 25,2 rniljardcr mark Ar
1983 (niir annat intc ar.rgcs, ghller
uppgilierna i denna artikel Aret
1983). I dctta bclopp ingir dven

Pensionirerna oc}r
pensionsinkomsterna
i skattestatistiken

Skattestyrelscn publicerar irligen

en statistikbulletin angicnde de

skatter som uppbdrs pA besen av

inkomster och t'orrnogenhet.

till

Pi

vircn utkom den bulletin som

giiller 1983irsbeskattning(nr I i
kdllt'orteckningen). I och med att

sociall'orminerna har blivit
skattepliktig inkomst, har skattestatistiken kommit att tacka en
allt storre del av dessa forminer.
Detta skedde ifriga om de pen-

sioner som baserar sig pA olyckst'alls- och trafikl'cirsdkring samt
betrdl'lande sjuklorsdkringens
dag- och moderskapspenningar
lrin och med 1982 irs beskatt-

dan. Den av pensiondrerna betalade kommunalskatten stannadc

pensionsinkomsterna l'or andra
ning. medan lblkpensioncns ba-s- tysiska pcrsoner dn pensiondreroch tillhggsdel blev skattepliktig na. Till l'oljd av att lblkpensionerinkomst rdknat li6n ir 1983.
na blev skattepliktiga okade penA rbetsloshet sdagpcn ni nga rrra sionsi nkomsterna med hela 7 6 Vc
blev skattepliktig inkomst vid in- liAn ir 1982. medan tillvdxtprogingen av Ar 1985. Samtidigt lick centen under de tre l'oregiende
Folkpensionsanstalten i uppdrag Arcn hadc legat vid omkring
att handha utbetalandet av l7 7o. Pensionsinkomsternas an-

strax under tvi miljardcr mark;
for 61 1983 kan noteras en cikning

inkomster var 15Vo.
Pensionrirernos skalter. Ar

hetskassor lbrtlarande hade att

ombescirja de l-cirtjdnstavvdgda
arbetsloshetsdagpenni ngarna.

. mcdan cikningcn

1983 betalade pensionhrerna 3,6

sina skattepliktiga inkomster.

miljarder mark i skatter och avHemvirdsstodet tbr barn. som gilter av skattenatur, vilket mor
ocksi dr skattepliktig inkomst. svarar 167o av deras skatteplik-

Persiorsinkolnsten
och beskatrningen

utbctalas sedan t-ebruari 1985 av tiga inkomster. Under de senaste
iren har pensiondrernas skatteFolk pensionsanstalten.

I

tablAn hdr nedan ingAr vissa

INKOMSTKLASSENS NEDRE GRANS

l0 6000

12000 18000 240C0 36000

Belopp

40000

Antal. 1000
Skattskyldiga
Arbets- eller tjdnstepensionstagare
Folkpensionstagare
Personer med olycksfallspensionr)
Personer med avtrddelsepension
Personer med frivillig pension2)
(Personer med dag- och
moderskapspenning)
Personer med pens.inkomstavdrag
- statsbeskattningen
kommunalbeskattningen
-Genomsn.
pensionsinkomstavdrag

t)

i statsbeskattningen

i kommunalbeskattningen

87

139

45

106

54
3,0

278

t3

t,2

0,7

8,5

7,0

0,1

73
76

3220

32fi

0,4

t22
8 9zl0

9 100

ll

l5

Pension pd basen av arbets- och traJikolycksfallsfbrsrikring
2) Pension pd basen av
frivillig pensions- eller liufi)rscikring
26

5,5
258
261

t25

760
170

t92

)5

2,4

0,7

1,3

87
87
73

Sam-

manlagt

r 059
815

910

Milj
mk

sn./mottagare

1000 mk
25 t55

t6255
8 661

1,5

15,5

194

4,1

22

')a

I genom-

ll

0,1

0,7

0,0
0,7

0,0
0,4

0,5

3,6

3,7

1,1

0,1 30,1 301

167

170
8

76
75
66

206

r7l

251
2,4
0,2

2,4

207

185
183

137

510

16 350

158
190

3l

3 8,10

124fi

3

690

i

l8 %. Av de l-vsiska personcrnas
komnrunalskatt stod pensiondrerna tbr knappt 970.
I tblkpensions- och sjukl'orsdkringspremier betalade pensiondrerna 74 respektivc 187 milj.
mk, dvs. knappt en procent av

grunddagpenningarna. medan del av de lysiska personernas
f'ackorganisati onernas arbetslos-

pi l3l

borjan av l9SGtalct var 16-

118
854

23,8
19,9
9,5
12,5

4,9

55

10,0)

6 388

l0 614
8,2

12,4

centrala

beskattnir.rgsuppgilier
hadc

om de skattskvldiga. som

skattepliktiga pensionsinkomstcr
Ar 1983. Uppgilierna i tablin ar
speciliccradc crrlig.t pensiorrsirrkomstens storlek.
Silliorna kan inte aclderas i
Iodrdt riktning. cltersom cn ocl.r
\ill)llna pcrson klrn trppbdra pension cnligt llera olika lagar samtidigt. Andelen pcrsoner som hatlc urbets- ellcr tjiirrstcpcnsion var
hctr rlandc i de lrogrc pcnsionsinkor.nstklasserna. I inkomstklasscrna 12000-18Ofi) nrk dornineraclc tblkpensionstagarna. De
sont trppbar olrckslallspcnsion

ellcr

pe

nsion

pi

bascn av

liivilliga

\':tr
tdmligcn
nt
mcllan
de olika nkomstklassern a. Pensionsinkoursterna l'cir dem son-t

luingen inverkar pi t.o.m. relatir t
l.roga inkomstklasser: clcss betl'dclsc dr dock storst bland medel-

inkomsttagarna.

tl

lnlalidavdragen har stor bc-

cle

skatepliktiga inkomster
samt aktivbefolkningens
pensionsinkomster

lsc r.rdr det g:illcr bcskatt- Pcnsioniircrna

r-rirrgcn

ilv

pensionsinkorrstcr.

Sirntnranlugt 53 I firu pcrrsitrn:inkomsttagare hacle vicl statsbeskuttnirtr:crt 318 nrili. nrk iirrrrr-

lidavclrag; l'id konrmunalbeskattningcn var motsvaranclc

sillior

I

59 000

pensionsinkonrst-

tagarc rcspektive 256 milj. mk.
SistnAnrncla ar.dragsrdtt iterinlbrclcs tcmportirt 1'or Arcn l9tl4
och l9tt5.

tagarantal: pcrrninelon l5 uU)

Pensiondrernas

hacle sammanlagt

31.2 miljarclcr mark i statsbcskattning unclcrkastacle in-

komstcr. Pcr-rsionsinkomsterna Folkpensionstagarna
utgjordc omkring l_vra lcrtrle-

tligrr som uppbll lirlkpcnsion

pensiondrernas delpopulationer

korrster

pcnsionsinkomsttagarnas

beskattning unclerkastaclc in-

dverlappar r.arandra. Forutom

mk). 22..1 ntrd. mk i pcnsionsinkrrnrstcr (24330 ntk) samt 8.7
mrcl. mk i lblkpensioner (9500
mk). Ett llcrtal sillior liugcr rrara
clc siflir>r som o\,an angir,'its l'or
sanrtliga pe nsiondrer. Antalct
personcr sonr flck enbart lirlkpcnsion uppgick till 230000 och
dessa haclc 3.35 mrd. mk ( 14 530
rnk) i skattepliktiga inkomstcr.

pensionhrerna

lick dc

civriga

Allmant tagct bor man vid gruppernii skattskl,lcliga penstudiet av skattear,drag hirlla i sionsinkomst enligt lbl janclc:

att ir.rvalidpensioneringen ottast

komstskalan

i

ning". Dctta beror ndrmast pi.

lbregAs av cn dagpenningperiod.
varvid den pensionsinkomst som
hinner uppbdras under Arets lopp

f'orblir relativt liten.
I och mcd att lblkpensionen

blcr skattepliktig inkomst inlirrdes stadganden om att avdrag
llr goras pi pensionsir.rkomsterna. Avsikten med detta avdrag
var. att befria dem som uppbar
enbart lblkpension liin inkomstskatI samt att lindra beskattning-

er.r I'or dem som hade smi arbetspcnsioner. Pensionsinkomstavdraget lbljer automatiskt dc l'cirdndringar som sker i det tulla

lblkpensionsbeloppet.
Dc siflror som finns att tillga
tyder p6, att pensionsinkomst-

bctydel:e

i

olika dclar ar in- mk, lant- och skogsbruksin-

lit

oss

hadc 25.4 miljarclcr nrark i stats-

ocl-r

gcnomsnitt sn.ri.
Till pensionsinkomsttagarna
hdnf'cirs dvcn eruppen "personcr
med clag- och moderskapspen-

\ar

Sarnrnanlagt 910000 skattskyl-

dclar hdrav.
Med h.iiilp av tabell 27 i statistikbulletinen kan nran notera hur

minnet att dcssa avdrag inte piPcnsiondrernas anclcl av penv'erkar bcskattningen mcd lirll sir>nsinkomsttagarna var iJO %
ellekt. eliersorn liistiende och och av pensionsi nkonrstsurnman
samr,'erkande l'aktorer bctrdtlhn- niistan dcnsamma clle r 8l 7 . Utde avdragen kan leda till att in- civcr pensionsinkomstcr hade
komstcrna undcrskrider grdnsert pension:irerna inkomster av l'<jlt'or beskattningsbara inkomstcr. janclc slag: arbets-. l'cirvdrvs- och
OcksA i ovrigt varierar avclragens l'orcragarinkomstcr I 169 mili.

hadc avtrddclscpcnsion

pcrsoncr,/ 2-1 600 nlrrk. inkomster av liiretagar\,crksar-nhet
l4 700 personcr,/ l8 200 mark
samt l'orvarvsinkor-r-rstcr a'u lantbruk 27 800 pcrsoner,/ l 2 200
mark.

hdr bara komstcr 1450 milj. mk san.rt f'or-

(i

genontsnitt 21900

varav lirlkpensionernas andcl \,ar
2.9 mrd. mk ( l2 700 mk). N[stan
alla lblkpe nsionstagare hade i
praktiken pcnsionsinkomstavdrag. rilket i statsbcskattningcn
uppgick till sammanlagt 3.2 och i

- grundavdrags- mogcnhctsir.rkomster 369 mili.
namnda t.ex.
zonen l'id komn.rur.ralbeskatt- mk. Endast i fi6ga om l'ormciningen och progrcssiviteten i genhetsinkomstcrna kan antalct kommunalbcskattningen
samband med inkomstskattcn.
mottagare (106000) anges, elierI skattcstyrelsens statistik in- som dc ovriga inkomstkategogir dven pensionarernas och rierna dr indeladc i undergruppcr
ar.rdra lysiska personcrs civri-ea och siltrorna intc gAr att addera
skatteavdrag: dessa kommentc- direkt. I detta sammanhang kar.r
ras dock inte ndrmare inom ra- ndmnas de i gcnomsnitt storsta
men t'or denna artikel.
inkomstkategorierna jdmte mot-

2.9

mrd. mk. Blancl dcm som hade
cnbart lblkprnsion i pensionsinkomst betaladc 15600 personer
inalles 124 milj. mk i skatt.
Pcrsoner ntecl arbct.y- allar

t.jdn.ttepensiort Inallcs 825 000
skattskyldiga som uppbar arbets-,

eller en del

avdraget dr av relativt stor be-

tydelse. Hdr ovan konstateradei;,
att antalet pensionarer som beta-

lade kommunalskatt minskade

med l0c/a. trots att dessa betala-

I)

de 137o mera i kommunalskatt
dn Aret innan. Av tablin framgir,

att

pensionsinkomstavdraget

olyc ksfal lsf'orsdk rin g

framfor allt i kommunalbeskatt-

Mottagare
1000 st

Lontagare

Lantbrukare
Afftirs- o. yrkesidkare

31,4

Pensions-

inkomster

milj. mk
611,3

Pensions-

inkomster
igenomsn,

mk/hr
18000

60,1

1200,0

20 000

Pensiondrer

846,5
108,2

20412,9

24 t00

Sammanlagt

1058,8

25 t55,4

6vriga

Militarskadeersattningar, pensioner som

grundar sig pA trafikforsdkring och

6,6

t34,4

2736,8

20 300
25 300
23 800

27

tjdnste- eller tbretagarpension

hade sammanlagt 27.4 miljarder

mark i skattepliktiga inkomster.

centralcns och Folkpensionsanstaltens gemcnsamma statistik

kan marr rdkna ut. att pensions-

i genomsnitt 33650 mark. bestindet vid utgingen av ir
Hdrav utgiordc pcnsionsin- 1983 var 25.6 mrd. mk. OcksA
komsterna 22 mrd. mk (i den hdr sillran kommcr lbrgenomsn. 27000 mk) samt ar- vinansvdrt nbra de i skattcstadvs.

bets- och tjdnstepensionerna I 6,2

mrd. mk (19950 mk).

137000
personer uppbar end.Lst arbetseller annan motsvarande pension, men inte lolkpension, och

deras skattepliktiga inkomstcr

uppgick

till 5,35 mrd.

mk

(39000) samt ders pensionsinkomster till2,7 mrd. mk (19600
mk). 674000 personer som uppbar arbets- cllcr tjdnstcpcnsion

hade inalles 5,7 mrd. mk (i

genomsn. 7000 mk)
ston.

i

lblkpen-

cn ot h pmsion:;t agar s I at i sl i k en PensionsskydclsS k at t est a t i s t i k

centralen och Folkpcnsirrnsanstalten har sedan ir 1978 pA basen av sina pensionsrcgistcr

gjort en gemensam statistik

upp

<iver

pcnsionstagarnas antal och totalpensioncr. Enligt 1983 irs statis-

tik (nr

2i

kdlltbrtcckningcn) upp

gick antalet pensionstagare till
inalles I 054200. Den hdr

sif lian
kommer lbrblutlande ndra det
antal personcr. I 058 800. som

hade skattepliktig

pcrrsionsin-

komst. Silliorna innehiller emellertid vissa avvikelser som upp

hdver varandra, vilket tiamgir
av den 6vre
sida.

tablin pi f'ciregiendc

tistiken angivna skattepliktiga

pensionsinkomsterna, 25,2 mrd.
mk. Till denna jdmf'orclse anslu-

tcr sig dock skiljaktigheter av

samma typ som i li6ga on jiimlbrelsen mellan antalet pcnsiondrer och antalet pensionsinkomsttagare. I den gemcnsamma sta-

tistiken torde "underskottet"

liiga om markbeloppcn rdra
kring l0 %.

i

sig

Genom att i dctalj analysera
skillnaderna mcllan dels skattc-

statistiken och dels Pensionsskyddscentralcns

och Folkpen-

sionsanstaltens gemensamrra
statistik. kan storleken av "un-

dcrskottct"

i

sistndmnda eori-ls

pi rdtt tilll'orlitliga grunder. Dct
dr ddrl'or dndam6lsenligt. att

skattestatistikcn upptar just de
pensioner i specificcrad fi;rnr
som saknas i <len gemensantma
statistikcn.
Slutligen kan det konstatcras.

att

skattcstatistiken

och

den

I

den

gcmcnsamma statistiken komp
lcttcrar varandra pA ett liimpligt
satt. Skilttcstatistikcn upptar inte
l'ordelning av arbcts- oclr tjdnstepensionstagarna. mcn ddr ingir
bl.a. pe nsiondrernas ovriga

skattepliktiga inkomster.

I dcn gcmer.rsamma statistikcn
dr "undcrskottet" storre i liiga
om markbckrppen dn bctrdtlande antalsuppgilierna. Dctta bcror pA att llcrtalet personcr. r.'ilka
har nigon pension som sakners i
registrcn f'or den gcmcnsamma

gcmcnsamma statistiken dr den

lblkpcnsion.

arbctspcnsior-rstagarna.

statistikcn. samtidigt uppbAr

I skattcstatistikcn :ir antalet
pcrrsiondrer betr dligt lhrrc arr untalct pe nsior.rsinkornsttagare.

privata och den olicntliga sektorrrs arbetspcnsioner specificerade enligt pcnsionsslag och pen(APL. KAPL rn.t1.) och

sionsla-s

dessutom innelriller statistiken

andra upuilicr onr

pensiolrs-

strukturen betreitlirnde tblk- och

dvs. 915900. Skillnaclcn bcror
lidnrst p6. att ar rlc pcrtsiorrsta-

garc. som dr vngrc rin 65 Ar betraktas sAsom pensioniirer endiust
de . r ilkas skattepliktiga inkomst i
:in helhet be:tAr ar pcnsiorrsin-

komster. Diircnrot

uppf attas
samtliga persouer som f il[t 65

ir

sisom pensiondrer
- i praktiken
pi clctta
lbrhiller det sig ocksi
sdtt. I slutet av Ar 1984 upptog

KALLOR
(

I)

pontrut rerot vwtdL'llu l9ll-l
I

Folkpensionsanstaltens pcn-

p.g.a.

att

lblkpcr.rsioncn haclc
bo{at tidigast om ett Ar seclan
vederbcirarrdc 11,'llt 65 rir.

Pi

28

biusen

av

PensionsskvclcLs-

d usso

t'ero

tu

toini-

k.sc.ssu. Tu t k i tr t us'

.juosto. Verohullituksctt .julkuisu

sionsstatistik 3500 sAdana pcnsionstagarc. som hadc uppskovslbrhojning i lriga onr :in pcrrsitrrr

'l'ilustotidaus. Tulojt:n.ju t'orrtl-

li.vuudcn pcru.stt'cllu tttuk.suun-

-100.
st.t'
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Ay skarrc-
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litcrad statisrikbullctirt:./inrts cn-
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Pensionerna

i siffror

utkom i sterrciform
Ar

1984 utbetalades

i arbetspen-

sioner sammanlagt 9,5 miljarder
mark. Premieinkomsterna upp
gick till 10,5 miljarder.
I lagstadgade pensioner utbetalades ir 1984 drygt 3l miljarder, medan samtliga socialutgilier uppgick till 76 miljarder.
Bland annat de hiir uppgilier-

na framgAr av stencilen

Pen-

na innehiller specialstadganden i

Iiiga om de arbetstagare

ir. Av stencilen liamgir vilka itgdrder ar-

sdnds ut fcir hOgst ett

betsgivaren och arbetstagaren

skall vidta i dessa fall.

Broschyr om
frilansarbehtagarnas
pensionsskydd

sionerna i siffror. som Pensionsskyddscentralen har publicerat.

Stencilen innehiller dessutom

bl.a. uppgitier om arbetspensionsmedlen och -utgifterna i

som

KORTVABIGT

SKAPANDE ARBETE GER
LAGSTADGAT PENSIONSSKYDD

Finland och Svcrige samt prog-

noser betrdllande antalet arbetsolormcigna och antalet personer
over 65 6r fram till ir 1990.
Stencilen kan bcstdllas gratis

arbetstagares
socialskvdd
(

lor

inlemmas med
samordningen
I september dndrades

land,

till

Forbundsrepubliken

alla dessa ldnder har Finland sluen konvention om social

tit

trygghet.
Socialtrygghctskonvcntioner-

i

vissa

likasi

\tadgandena om sanordning av

arbetspensionerna; dndringen

konstndrer och rcdaktorer i ar- innebdr att samordning kan I'orbetslorhillande (KoPL) trdder i rdttas ocksi i sidana 1all. diir tbrkrali lrin bcirjan av ir 1986. Me- min som motsvararde i 8 I och
$
ningen med lagen ar att trygga 5 mom. APL avsedda lorminerpensionsskyddet f'or de olika na utbetalas liin tihmmande
lbrmer av skapande arbete som stat.

utfors inom ett arbetsl'cirhillande
och som hittills st6tt utanf'or pensionsskr.ddet. Den n.va pcnsionslagen KoPL gdller uppdrag som

utlbrs i arbetslcirhillanden inom
vissa i lagen upprdknade yrken.
For att lagen skall tilldmpas t'orutsatts att det skapande konstI juli 1985 gav Pensionsskydds- ndrliga arbetet eller liamstdllcentralen ut en stencil innehil- ningssdttet dr av avgcirande belande viktig information till fin- tydelse i arbetsfcirhillandct.
ldndska arbetstagare som sdnds KoPl-arbetsfcirhillandena skall
pA arbetskommendering utom- vara avsedda att lortgi kortarc
lands samt till deras arbetsgivarc. tid dn ett ir.
Av stencilen lramgir till vilket
Pensionsskyddscentralen har
land arbetsgivaren skall betala de glort en broschyr ddr fiilansarlagstadgade pensions-, olycks- betstagarnas pensionsskydd och
lalls- och sjuklorsdkringsav- KoPL beskrivs ndrmare. Brogilierna nlr han sdnder sina an- schyren kan bestallas gratis lian
stiillda till ett annat nordiskt Pensionsskvcldscentralens postTyskland eller till England. Med

Denna "vdntetid" inverkar
nermast pA storleken av de arbetspensioner, som ett annat
land ltir en kort tid betalar i Finland
dr, att iliiga- meningen
personer inte i Finland
varandc
skall ha rdtt till stcjrre pension dn

Utliindska pensioner

Lagen om pension

I

pension utokades med kravet pA,
att den l'orsdkrade skall ha bott i
Finland minst fem 6r innan arbetsofcirmigan borjade.

besluta, att kravet pA fem irs
boendetid ldmnas obeaktat ilhll
detta villkor i ett enskilt specialIall kan anses oskdligt.

Stencil om utsilnda

a

september

trddde en lagdndring i kraft, enligt vilken forutsdttningarna for
beviljande av helef,lektiv invalid-

landet lorutsitter.
Pensionsskyddscentralen kan

Pensionsskyddscentralens
postningsenhet.

-ri

av heleffektiv
invalidpension
Frin ingingen av

deras laktiska arbetsinsats

IiAn

!
!

Tilliiggsvillkor
ftir beviljande

Kommission ftireslir
att systemet med
generationsvexlingsoch avtrfldelsepension

fortsiltter tre flr till

ningsenhet.

Den kommission som utrett mo.j-

ligheterna att fbrtsdtta svstemet
29

mcd gcncrationsvaxlings- och a\'lbrcslir. att stadgandcna om generationsr":ixli ngspcr.rsion i likhet rned staclgandena
onr avtridelsepensiot.t skulle ingA
i cn sdrskild lag sanrt att bdgge
trdclclse pension

n skullc lbrtir till. Lagarna om dessa

pcnsionssyster.ne

satta tre

pensioncr skulle trricla i krali vid

ingirrgen

ar

ir

l9t(6. Kontmis-

sionen civcrrhckte sitt betdnkande lill jord- rth skogsbruksnrinis-

tcr Toivo Ylii.jiirvi dcn l4
detta Ar.

.juni

Enligt kornnrissioncns l'orslag

skullc Aldcrsgrartscrrtu l-or g.cncraticlrrsvdrli ngspension kvarstir i

dct nlrmastc ol'ordndraclc. Dcn
alhndnna Aldersgrdnscn skulle
ligga vicl 55 Ar. Vidare lijrcsliir
kommissioncn att rattcn till s.k.
'"'ilanclc pcr.rsion. enligt vilkcn clcn

1,'ngrc maken

kan bcviljas

pcn-

sion rcdan vid 50 irs Alclcr. skullc
utvidgas nAgot.

Studgrrndcrra orn g.errr:r'lrtionsviixlingspensionen borcle cnlig
kommissionens uppfirttning i sA
hcig grad som mojligt dndras i

gradcras pe ett nytt satt. se att
pcnsioncn r.ner dn tidigare skullc
gvnna smir liigcnheter. Viclarc
lbrcslAr komn.rissioncn at1 dct
r.r.rinskacle bcloppct l'or avtr:idelscpcrtsi,rtt. idc lall ddr pcnsiotrctt
borjat Lrtbetalas mcd minskat bclopp. skullc stiga li6n nur,'aranclc
40 proccnt till 60 procent av a\'triiclarcns fulla pension. Dctrnit
.justering skullc giilla clcnt sor.t.t
vicl pe nsioneringsticlpunktcn
rrppbll rv Folkpcttsiortsatrstalten ber"iljad arbetsl0shetspcn-

sion. invaliditctspcnsion
i

on.
Dcn som inte har l_vllt 65

lclcrd o n-rspc

r.rsi

cllcr

ir

r,

ici

tidpunktcn l'or avtrdclelscn har
hittills varit tvungcn att betala cn
fbrsdkringspre

mic innan pcn-

sitlncrt vicltar'.

Korttmtssitrt'tctt

I

komnrissit'rncns Lrppdrag

ingiLr dver.r att utreda. hurur.'ida
bcsthmmelserna onr lhgenhctens
lbrtbestindsciuglighct kundc

lindras dvcn

konrmuncr

i andra skdrgirdsdn Houtskdr och

lrrio. Vidarc skall krrrnmissionctr

ta stdlh.rirrg till. on.r s.k. vilande

gencrationsr iixlingspension som

utbetalas cticr irsskiltct 1985ti6 skall lirststdllas e nligt dc stacl-

ganclcu sorrr

triitt i krati fir

trols illt liige nhctcn har ove

Itirc clctta

ir.

1985.

rlitits

Lantbruksfbrctagar-

Arbetspensionerna
stiger med
7,08 procent

innebdr detta t.cx. att kraveu pe
ikerarealen och avkastningen av
skogcn pA dcn ldgcnhct som skall
overlAtas skullc vara de;anrnra

inom de bida pensionssystemen.
Ar"trddarcns rett att i san.rbancl

nred generationsvdxlingskcip lbr
egcn del bchilla s.k. r'drclelirlla
ornrAden skullc bcstdnrutu: i cnlighct mccl lagen om girdsbruksenheter. Frirlarandet skullc cldrrrrcd bli smidig.arc an tidig:rrc.

Sisom villkor fbr att generationsr.'dxlingspension skall kunnir
bcr iljus borde enligt konrrrris-

sioncn kvarstA. att avtradarcn
har lAtt miu:t hdllicn ar silr trt-

kommissionen.

I oktober

1984

lirldndarc generaticlrrsvaxlings- valiclpcnning.
pension. Antalct pcrsoncr som
FrAn ir l9l7 har APL-inclcx

Fiskarnas och rensktitarnas avtrildelsepensionssystem

dry{tas

vcrksamheten.

lbrcslir

dndrade.

I

villkorcn lbr beviljande

av

30

liin

trcdje kvartalct

1984

treclje kvartalet 19t35. steg lortcrtir irt nrcd uppskuttrtinrsr is cu

8.6 procent. Undcr samrra tid

stcg konsumentprisnivin nrcd ca
5.7 procent.
Den genorusnittliga dnclringen

till

r.'ida-

avtrddelsepension dr inga andra
dndringar att \,Anta. en att avtredarens mo.jligheter att beskoga
sin ikcr utvidgas. Sjdlva pensionsbcloppet skullc ddrcmot

till

ho.j

ning av APL-inclcxpodngtalct
I 165 I'or Ar 1986. Den reella

cikningen

rc. att bestdmmelserna onr av-

trddarens biinkornstcr bordc prcciscras. Om biinkomstcnra understiger 19330 mk borde pcnsion beviljas dven ont dessa biinkomster ovcrstigcr inkomstcrna
av g6rdsbruket.
Villkoren l-dr beviljandc ar,'generationsvdxlir.rgspcnsion skulle i
ovrigt k"'arstA i stort sett ol'or-

iaststrillts s()nl ett gcrronrsnitt lr
arrdrirrgrrrrra i lone- och plisrrir'6n. Unclcr dcn period som l9tl6
Ars APL-index bascras pi. niinr-

i lonc- och prisnivin dr omkring
7.1 prclcent. r'ilkct lecler till en

komst av lantbrukslirlctagarKommissioner.r

idragcn i militlrtjdnst. lagcn onr
olvckslallslijrsiikring. trallkl'or-

ligcu

kriug

i APl-inclcx var om-

1.4 proccutcuheter.

APL-ftirsikrings-

.lord- och skogsbruksrninisteriet

premien l2r2 procent

flr

ir

i krali.
Basprocentcn l'cir lantbruks-

uppbar 10588 sakrirrgsllucrr .anrt lagcrr ()nl ilr-

hade a'"trddelsepcr.tsior.t uppgick
samtidigt till 6022.

I 1.5 procent.

trdcler

stiger arbets-. tjdnste- och lbre-

i

APl--tbrsiikringen kommcr den
slutliga genomsnittspremien t'or
sanrtliga arhctsgivir|c iltt uppga
till ca 12.2 pr()ccnt ur lorrcrrur. Ar
1985 rar nrot:rlrlandc prernie

av att uya fbrtidspcnsionsslstenr

sarlt bvri- tagarpensioncrna nred hela dcnjorclbruks- rla procerltsilts lian ir.rgingcn aV
chef'Tinro
Tolvi
liin
overcnsstdt-nmelsc mccl lnotsvarande stadgar.rden i lagen om stl rclscrt. Till kommissioncn: 6r 1986. Sarnrnir indcxjusteling
girdsbruksenhctcr oclr lagen om betdnkandc tbgades cn rcscrva- gdller ocksi lirrtlopande ersiittaltrddelsepension. I praktiken tion av Hannele Lail-toncn. sonr r.ringar cnligt lagen om skacla.
rcprcscrrtcrade llnansnrirristrlict

lorszlk-

pren.ricnivirr I'or
1986 incn ('orh6jning pi 0.4 proce ntenlreter. st>r.n har int'orts till l'oljcl

hdradshovding Pirkko Kcnrp- Ar 1985 l'cirskottsjusterades i juli

li'in

Dcn genomsnittliga

ringspremien lor samtliga arbetsgir.'arc dr cnligt ministcricts srunrlcr clr 12.8 proccnl lv loncrrta.
Mcd beaktande ar, rdnte- m.fl.
gottgorelser som ges i liAga om

I

Ordl cilanclc Ior ktlm nrissiottcn har till APL-indcxtal t'or Ar 1986
var jordbruksstvrelscns gcncral- lzrststdllt I165. Ho1ningen li'An
direktor Kaarlo Muuramo. Sorn fbrc-eiende ir iir 7.08 proccnt.
dess sckrctcrare vcrkade vice- E,lierson.r pensione rna inte ldngrc

nas pcr-rsionsanstalt

en snriarbcts-

ar.rstdllda ar"

givarc.

gir

lbreslir att dcnlra prcrnie slopas. Socilrl- oeh hdlsovirtlsrttini\tcrict

painen

hr

Itargett sammu korttrnission som
1986
drr liade avlrddclse pcrrsit,rrcrna i
uppdrag att utrcda. hurr.rr.'icla svs- Sr,cirrl- oclr hdlsovird:tnirtistcrict
tcnrct mcd avtldtlclscpcnsioner har lnststdllt grunderna t'or 1986
borde utstrdckas att omlatta irs APl-fbrsdkringsprcmic. Enrenskotare och llskarc. Dcssa vr- ligt dessa grunder dr lbrsiikringskeseruppel stotcr oliir pi liknan- prcmien lbr APL-mini miskvddct
dc problcnr som lantbrukarna dA 7,3 procent av lonen tbr arbetsdet gdller generationsvdxlingen tagare under 24 ir sarnt 13.2 prooch avtr5delscn.
ccnt l'cir dem sor.r.r 1"vllt 24 ir och

l

d

rrt llgil

rnirs

I'orsdk ri rrgsp|e

rrr

ic

nrt FtiPL-l'trrctaganras p|cur ieprocent bcrhknas ir 1986 uppgir
till ca 12.2 procent.
sa

KAPL- och KoPL-

premierna
Ar

ir 1986

l9tl6 dr KAPl-pcnsiorrslbr-

siikringspremien 13.2(i av arbctstagarens bruttolon. For an-

stdllcla sorn dr vnsre an 24

rir

lbrsdkringspre

n.rior

7

:ar

.3 7(

.

KAPL-prcrDicpt ()ccntcrnit stiBcl'
mcd 0.6 proccntcr-rlrctcr.

Dcn ligrc

skall

ir

KAPL-prcrnictr

1986 bctalas l'or arbctstagilrc s()m Ir ltjclcla
1963 ellcr

senare.

ir

Dcrr pensionsliirsdklinusprc-

r.nie sorn

skall crlhggas lbr liilans-

arbctstagarna ar 126% irr 19U6.
For ll'ilansarc sorn dr lticlcla ir'
I963 cllcr scnlrrc Ir plcnricrr
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STATIST]SKA UPPGIFTER OM ARBETSPENS]ONSTAGARNA 30 6 1985
I tabellernas silfror har minimiskyddet beaktats.
30.6. 1985 utbetalades sammanlagt 717000 arbetspensioncr. Fordndringen fiin t'oregiende ir dr t35000 pensioner eller 5,2 procent.
Av de utbetalade pensionerna var 363 000 Alderspensione r (inom parentes l'or;indringen fiin motsvarande tidpunkt I'ciregiende ir) (+17000), 175000 invalidpcnsioner (*2000),48000 arbetsloshctspensioner (*9000) och
l3l 000 famillepensioner 1-1 7 000).
Alderspensionernas medelbelopp var I t37 mark/min, invalidpensionernas 1463 mark/mAn. arbetsloshctspensionernas 1646 mark/min och f amiliepe nsionertras 888 mark,/mAn.

ALDERSPENSIONER

30.6. 1985 gdllande

Mrin

Pe nsio n sbcv ilj a re

A

P

Fci
L

L-pe

ns io nsa nsta lte

65404
t4487
48905

r

PL-pcnsionsanstalter

FciPL-pensionsanstalten

KAPL-pensionsanstalten

Alla arbetspensionsanstalter

l. l.-30.6.

INVALIDPENSIONER

giitlande

162405
8

452

172856

879

ll7

389

362194

107

11454
68

Totalt

12604
200

Miin

Kvinnor

Totalt

2t7t

I 037

I 561

2594t

I 452

I 854

784

691

328

479

46213

978

4t3

824

579

778

1 137

1775

806

1242

2421

|

APL-pensionsanstalter
FiiPL-pensionsanstalter
LFoPL-pensionsanstalten

KAPL-pensionsanstalten

436

10329

l8 765

(delpensioner inberiiknade)

Pensionsbeviljare

AIla arbetspensionsanstaltcr

l. l.-30.6.

33609

Kvinnor

1985 beviljadc

Alla arbetspensionsanstalter

30' 6' 1985

Grundpension i mcdcltal mk,/min

Pensionstagare

pensionstagare

Mdn

Kvinnor

43539 45892
7

3346

854

18267 20159
5268
3l 089
100149 74665

Totalt
89431

Grundpension i mcdcltal mk,/min
Totalt
Miin Kvinnor
1932
2610
t289

200

t922

38426

8t6

36351

I 298

r

1

l2l7

326

t7t2
559

545

I

r89

175414

t826

973

| 463

10949

2 t27

I l15

I 672

1985 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter

4919

6 030

DELPENSIONER
30.6. 1985 gdtlande
Pensionsbeviljare
FoPL-pensionsanstalter

l 302
t228

LF<iPL-pensionsanstalten

4268

APL-pensionsanstalter

KAPL-pensionsanstalten

Alla arbetspensionsanstalter

l. l.-30.6.

lB9

7 937

Kvinnor
t7t6
476

4979
145

7

316

Miin

018

1

676

883

Totalt
t225

I 704

1

320

9t9

r 208

586

263

412

Totalt
3

9 247

Kvinnor

284

I 021

481

960

t5253

94t

455

708

123

558

833

1

1985 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter
32

Grundpcnsion i medeltal mk,/min

Pensionstagare

MAn

468

494

962

|

ARBETSLOSH ETSPENSION ER

30.6. 1985 gdllande

Miin

Pensionsbeviljare
A PL-pensionsanstalter
Fo

P L- pc

nsion

sa

Kvinnor

nstalter

KAPL-pensionsanstalten

Alla arbetsper-rsionstalter

Totalt

19885

12240

LFoPL-pensionsanstalten

l. l.-30.6.

Pensionstagare

596

708

I 931

2 146

7201

193

3

Grundpension i medeltal mk,/min

Mdn

Kvinnor

32125

2747

| 441

I 304
4077

| 723

966

194

431

|

10394

l

Totalt
1939
1

3t2
792

355

587

21968

25932

47 900

2 126

1240

|

1 119

3 335

3 549

6 884

2343

t4u

I 859

Antalet

pension
i medeltal
mk./mAn

646

1985 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter

FAMILJEPENSIONER

30.6. 1985 gdtlande

pensioner

Pensionsbeviljare
APL-pensionsanstaltcr

Grund-

1248

61 618

Pensionstagare

Ankor
57

591

r

lL021

l 087

l0 658

LF6PL-pensionsanstalten

26222

351

25 497

31992

566

Fo

P

L-pe nsio

n

san staltc

KAPL-pensionsanstaltcn

Alla arbetspcnsionsanstalter

l. l.-10. f'. 1985

6 180

ALoERS-, TNVALID-, ARBETSLosHETs30.6. 1985 grillande

arc

A PL-pensionsanstaltcr

Arrtalct
pcnsroncr

540

5 592

24515

70937
12695
29037

360r7
148 686

955

ocH

FAMTLJEIENSIONER

Grund-

pcnsion

090

i r.nedeltal
mk,/mtn
| 634

49 472

1 637

-156

FoPL-pcnsionsanstalter
LFoPL-pensionsanstalten

r

86 509

484

KAPL-pcnsionsanstaIter-r

124956

889

Alla arbetspcnsionsanstaltcr

l. l.-10.

30 425
124 t7 I

3

Totalt

bevil.iade

Alla arbctspensionsanstalter

Pe nsr o n sbev ilj

888

130919

Barn

13346
2031

1

t]

027

1

205

42778

l

205

6. I985 bevililtlc

Alla arbetsperrsionsanstaltcr

Ar

;iltlers-. invalitl- och arbetslcishetspcnsionstagarna crl.roll 19928 dcssutonr rcgistrcracl tillziggspcnsion, i ntcdel1429 nrk,/rliirr. Dessa var i huvudsak APL- och FoPL-pcnsioncr. Ar" lanril.jcpcnsioncrna var 4680 enligt
til[iggsltrrnriincrna. i rncclcltal 1 135 rnk,/min.

titl

1

.

1.-]0. 6. 1985 UTBETALADE PENSI()NER,

N4ILI. N,{K

Minitrriskydd
A PL-pensionsanstalter

FoPL-pensionsanstalter

3 468.2
481.3

LFoPL-pensionsanstalter-r

543.2

KAPL-pensionsanstalten

61t.1

Alla arbetspensionsanstaltcr
Regi s t re ro

t

t

Sammanlagt

i I I dggss k.rdd

5 169.8
20

r.0

5170.9
JJ

FLEXIBEL
PENSIONERING
frin ir

1986

individuell

ftirtidspension

ftlrtida

6lderspension

I broschyren presenteras

frin
34

den individuella
fortidspensionen och fortida
ilderspensionen.
Broschyren kan bestiillas gratis

Pensiorsskyd4scentralens postningsenhet

SAN,I

N,I

AN I)

R.\G 6\' t]R I;,\ \I I I,.I I.-I'ENSIONSNIo I) F, I,I, I..RNA
Differens-

Minimiskydds-

Basbclopp
l8l mk,/mAn

200

modellen

modellen

Barnpcnsionsmodcllen

Procont-

Samordnings-

$oi"hrnu:
FbixiorrEn

(se procent.

modellen

modellen

Utvidgnings-

Variations-

modellen

modellen

Den allmfrnna

familjc-

pensionen

Barnpension

Tilliiggsbclopp
203 mk,/m6n
-pgaminskar
lamilje-

Sisom i ditltrensmodellcn

Som nu

tili,barn som
misteru fdr-

SAsom i di{Ie-

r0nsrnodcllen

modellen)

iilderrt

l8l mk/m6n

Pensionen till
barn sam mist

pcrlslon

bagge f<i,r-

Dubbelt
belopp till
hclt f'or-

iildrarna
362

rtiklmfln

dldralcis

Ankc,/iinklings-

pensr()n

Som nu:
lblkpen-

sionens basdel och tilll;iggsdel

Som nu,:'.t..,,.-.r
utonl. at!..*vs.n
.nor* {1ikd:::r

slb; ankil&t"il

tbr basdel , ',:
som minskar
pga ln.
komster

Som nu.
utom att be-

gynnelsepension skulle utbetalas i ctt Ars
tid och Ankan,/
Snklingcn

Som nu

Som nu

Soar:nil

Som nu

rensmodcllen)

ren$fiidellen)

rcnsmodcllen)

(se difl'e-

{se dilTe-

rensmodellen)

(se difl'e-

(se.;disg'-,.

skullc li basdel
tills yngsta
barnet

Iyllt

8 Ar

F iin hryspensionerna
Barn pcn-

till I

()ncr
barn

25o/o

av ll'.s

till 2 barn

37 7c

at

sl

till 3 barn
till 4 barn

pcnsion

tl:s

pension
45 7o av ll:s
pension
50% av fl:s
pension

75Vo av fl:s
pension
3?% av {I:s

40% av

pension
60% av ll:s

P$?lsi*ir':'i

45r9/q,Ayfl,iq

807c av fl:s
pension
90 7rr av tl:s

pension

p*r$inn,

l-l:s

pensron

pe*sroft.
507o:ari
fl:s
. .al,:::al::.:,:
p$nslslt,l.;,'

perrsion

35qo a$i:{t,

$?,fa av,t];s,

pension

67 Vo

av fl:s
pension
50 %, av ll:s
pcnsion
25 7c,

].i:
,,

.,'

av fl:s',

,

,

Till lilr6ldta*,,:l
lssa dessu,te;rh:
pofl$lon,

X.lVo av f'l'-s

pen$ion

Anke,z

pensron

Begynnelsepension:
(6 mAn):
50

% av l'l:s

pension.
Fortsdttningspension:
Begynnelse-

pensionen
minskad med
300/o av 5nkans,/iink-

lingens invalidpension

Sdsom i dillo-

e*smodclbir
utom

att

.

iinkans/iink*'
lingensegen,

Till 5nka,/

Snkling mcd
barn att I'cirscirja

lirysp*n-

l0olo av fl:s
pension, till
andra 3070 av
fl:s pension.
Pension betalas
till alla i ett

der,iivirstiger

barnafdrsrirjare
tills det yngsta

.s&*$tOn

..

::

rrfllurkaf' ::r,:,,

+t*Er,$,at;

$i'6alrt bara
titl,den del
,1ffiO:rnk

irs tid, och till
iyllt
8 6r. till dem
barnet

som inte kan
placera sig pi

arbetsmarknaden hogst
tills de tyllt

1l

:

33,,5r

av

{1:s

*rmion.
iir*asy'iinklings

tiakeliink,

lingspqnsion
mitskas med
5096:av,:vederbrriraudpl,.egen
pen$isfi+:9t1!..
den egaa pqn-

sionen

t'ih

frnke/Errklingspen$lofien:till:
samm*ns drer-

stiger
3000

6"7 o/o

av

ordningsmodellen)

75Vo av l1:s

pension
83 % av tl:s
pension

fl'.s

pension
Om ingen
elterlevande
makc finns
som l'orminsIagare, utgdr
barnpensionerna 50-1fi)%,
av fl:s pension

1

iinke/iinklings-

dnklings-

av l'l:s

33 7o av fl:s
pcnsion
58 7o av fl:s
penslon

sam-

perrsion

::

73Vo av fl:s
pension .,

60 %,

Som nu

l

507o av ll:s
pension.

Pensionerad

dnkas/Snklings
6nke./5nklingspension
minskas med
30% av den
cgna penslonen; pensionen dock
minst [7 % av
ll:s pension

Som nu.
50 9o av

ll;s

pensien

'

Ttll alla

17 Vo

av tl:s pension;
till dem som
i har mcdelstor
I ellcr liten in I
I

komst cless-

utom hcigst

33 7c av fl:s

penslott. som
minskas med
I 13 7o au anI kans,/,iinkI lingens cgcn
I

I Pension

,:r,,

mVririti.,

65 Ar

f'cirminslitare
35

%
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